
 
Informacja o projekcie realizowanym  

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
 
 
Tytuł projektu: „Eurostudent – program stypendialny dla województwa lubelskiego 2004-2005” 
Priorytetu 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, 
Działanie 2.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne  
Beneficjent: Powiat Lubelski 
Okres realizacji projektu: 21.10.2004 – 31.08.2005r. 
Całkowita wartość projektu: 3 024 786,20 zł 
Kwota przyznana na realizację projektu przez Powiat Puławski: 121 500 zł 
 
Stypendium w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego przyznawane było studentom w celu wspierania rozwoju edukacyjnego, którzy spełniali 
łącznie następujące kryteria 

1)  studiowali w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym 
     w państwowych  i niepaństwowych szkołach wyższych, 
2) posiadali stałe zameldowanie na obszarze powiatu będącego stroną Porozumienia 
     i jednocześnie na obszarze zdefiniowanym jako obszar zmarginalizowany, 
3)  pochodzili z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn.  o dochodzie rodziny w 

przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca 
do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie  z dnia 28 listopada 2003r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255) czyli nie wyższym niż 504 zł netto lub 
583 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, (zmiana dochodu w trakcie roku akademickiego nie miała wpływu na 
prawo do wypłaty stypendium), 

4)  nie ukończyli 25 lub 26 roku życia, jeśli był to ostatni rok ich studiów (jeżeli student kończy w 
trakcie roku akademickiego 25 lub 26 lat - jeśli jest to ostatni rok ich studiów stypendium jest 
wypłacane do końca roku akademickiego) 

5)   nie powtarzali roku akademickiego, nie mieli udzielonego urlopu dziekańskiego  (nie  
      dotyczyło urlopu zdrowotnego) w trakcie trwania nauki, 
6)  nie posiadali  tytułu magistra. 

 
Celem realizowanego projektu było stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich  
w województwie lubelskim.  
Ogólnym celem działania było podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym.  
Osoby pochodzące z terenów zagrożonych marginalizacją w tym w szczególności pochodzące z 
terenów wiejskich mieli ograniczony dostęp do podjęcia lub kontynuowania kształcenia na poziomie 
wyższym. 
Pomoc finansowa udzielona w ramach projektu była dla tych osób szansą i zachętą do podjęcia lub 
kontynuowania studiów 
W ramach projektu wypłacono stypendia 81 studentom. Kwota stypendium wynosiła 1 500 zł na rok 
akademicki 2004-2005, a wypłacana była w ratach miesięcznych w wysokości 150 zł. na wskazany 
przez studenta rachunek bankowy. 
 


