W ramach Priorytetu 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach"
działanie 2.2. " Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Miasto Chełm przystąpiło do realizacji Projektu
pod nazwą " Eurostudent - program stypendialny dla województwa lubelskiego 2006-2007".
Zgodnie z " Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie
szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006 – 2007", który określa zasady,
warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów studentom, przyznawanych w ramach
Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa, przyjętym
podczas sesji Rady Miasta Chełm w dniu 31 sierpnia 2006 r.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria:
1) studiują

w

systemie

dziennym,

wieczorowym,

zaocznym

lub

eksternistycznym

w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych,
2) posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu będącego stroną Porozumienia
i jednocześnie na obszarze zdefiniowanym jako obszar zmarginalizowany,
3) pochodzą 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, (zmiana
dochodu w trakcie roku akademickiego nie ma wpływu na prawo do wypłaty stypendium).
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się oraz dochód
studenta samodzielnego finansowo jest naliczany na podstawie art. 5 ust.1-7 oraz ust. 9 i
10 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.
2255 z późń. zm.), a w przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student
samodzielny finansowo utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje 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 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm).
Zgodnie z metodologią obliczeń przyjętych przez GUS, roczny dochód z 1 ha
przeliczeniowego w 2005 r. będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2003 r. tj. będzie
wynosił 1086 zł.
Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na
zasadach określonych w art. 3 pkt 1-3, 5-8, 10-15, 17-22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.
4) nie ukończyli 25 lub 26 roku życia, jeśli jest 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 z zastrzeżeniem ust. 4),
5) nie powtarzają roku akademickiego, nie miały udzielonego urlopu dziekańskiego (nie
dotyczy urlopu zdrowotnego) w trakcie trwania nauki,
6) nie posiadają tytułu magistra.
7)W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż
liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby
o najniższych dochodach.
8)W przypadku spełnienia kryteriów z ust. 1 oraz jednakowej dochodowości przez większą
liczbę studentów niż możliwości finansowe powiatu, decyzję o wyborze stypendysty podejmuje
Komisja.
9)Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od października do lipca danego roku
akademickiego.
W roku akademickim 2006-2007 zostało złożonych 115 wniosków. Z pośród których
zostały przyznane 37 stypendia, na liście rezerwowej znalazło się 64 osób. Z pośród złożonych nie
kwalifikowały się do rozpatrzenia wnioski 14 osób.

