
 
Informacja o projekcie realizowanym  

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
 
 
Tytuł projektu: „Eurostudent – program stypendialny dla województwa lubelskiego 2006-2007” 
Priorytetu 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, 
Działanie 2.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne  
Beneficjent: Powiat Lubelski 
Okres realizacji projektu: 01.09.2006r. – 31.08.2007r. 
Całkowita wartość projektu: 1 380 230,25 zł 
Kwota przyznana na realizację projektu przez Powiat Puławski: 55 500 zł z czego 41 625 zł  
z Europejskiego Funduszu Społecznego i 13 875 zł z Budżetu Państwa 
 
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 oraz dochodzie studenta samodzielnego 
finansowo nie wyższym niż kwota 250 zł netto lub 289,20 zł netto, gdy członkiem rodziny jest 
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 
umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy rodzina lub 
osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo utrzymywał się z gospodarstwa rolnego, 
przyjmowało się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, 
ogłaszany do 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94 poz. 431, z późn. 
zm). Zgodnie z metodologia obliczeń przyjętych przez GUS, roczny dochód z 1 ha 
przeliczeniowego w 2006r był wyznaczony na podstawie dochodu z 2004r i wynosił 1626 zł. 
(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. Pomoc finansowa udzielona w ramach projektu była szansą i zachętą do podjęcia 
lub kontynuowania kształcenia na poziomie wyższym. 

 
W ramach projektu wypłacono stypendia 37 studentom. Kwota stypendium wynosiła 1 500 zł a 
wypłacana była w ratach miesięcznych w wysokości 150 zł na wskazany przez studenta rachunek 
bankowy. 

 


