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Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów
operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 20042006 (NPR/PWW).
ZPORR rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki w ramach ZPORR, będzie współfinansowana ze
środków Funduszy Strukturalnych.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego realizuje piątą oś rozwojową Narodowego Planu
Rozwoju 2004- 2006 (NPR), przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r. zatytułowaną
,,Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych
obszarów” oraz czwartą oś Podstaw Wsparcia Wspólnoty „Poprawa warunków dla rozwoju regionalnego,
w tym dla rozwoju obszarów wiejskich”. ZPORR zarządzany jest na poziomie krajowym, jednakże jego
wdrażanie w dużej mierze odbywa się na poziomie regionalnym.
Co zawiera Uzupełnienie ZPORR?
Uzupełnienie ZPORR zawiera przede wszystkim dokładne i usystematyzowane opisy działań. W Uzupełnieniu
ZPORR zawarte są szczegółowe informacje dotyczące: celów działań, sposobów ich realizacji, opisu kryteriów
wyboru projektów, typu beneficjentów końcowych, wielkości i form pomocy, poziomu współfinansowania
projektów z uwzględnieniem udziału środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków publicznych,
wskaźników monitorowania oraz trybu

ZPORR jest jedynym programem operacyjnym finansowanym z dwóch funduszy strukturalnych. Pierwszy i
trzeci priorytet tego programu są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Drugi
priorytet jest w całości współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2004-2006 w
realizację ZPORR zostanie zaangażowanych 4 083 926 932 euro, w tym ze strony funduszy strukturalnych – 2
968 470 769 euro. Dofinansowanie z EFRR i EFS może wynosić maksymalnie do 75% kwalifikującego się
kosztu, a w przypadku, gdy inwestycje infrastrukturalne generują znaczący zysk netto – 50%. W przypadku
tego samego projektu nie można otrzymać jednocześnie dofinansowania z dwóch funduszy tj. EFRR i EFS.
Celem strategicznym ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu
kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Osiągnięcie
wyżej wymienionego celu odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań
programów:
Priorytet I
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów:




wzrost atrakcyjności wszystkich regionów poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej i
społecznej
zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców, a tym samym wzrostu dostępu do
zatrudnienia i nauki

Działania realizowane w ramach Priorytetu I:
Działanie 1.1.Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa
Poddziałanie 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego
Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 1.3.1. Regionalna infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury
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Działanie 1.5.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach
Priorytet II
Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach:








celem jego jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju zasobów ludzkich na poziomie
lokalnym i regionalnym
poprawa zdolności do programowania i realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na
tych szczeblach
reorientacja zawodowa pracowników zanim staną się bezrobotnymi przekwalifikowanie osób
odchodzących z rolnictwa
wzrost udziału młodzieży z obszarów wiejskich znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej w ogólnej
liczbie uczniów szkół ponadgimnazjalnych
wzrost udziału studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w
szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów w ogólnej liczbie studentów
promowanie przedsiębiorczości poprzez kompleksowe wsparcie dla podejmujących działalność
gospodarczą

Działania realizowane w ramach Priorytetu II:
Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy
i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości
Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Priorytet III
Rozwój lokalny:










wspomaganie procesu restrukturyzacyjnego rozwoju lokalnego poprzez wsparcie lokalnych projektów z
zakresu infrastruktury technicznej, infrastruktury turystycznej, kulturalnej i społecznej,a także
infrastruktury służącej działalności gospodarczej oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich
i obszarów powojskowych
aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją
włączenie ich w procesy rozwojowe kraju i Europy
zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych
wsparcie lokalnych i regionalnych centrów, które w znaczący sposób wpływają na ekonomiczną i
społeczną aktywność terenów je otaczających
tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw
poprawa jakości środowiska

Działania realizowane w ramach Priorytetu III:
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji
Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich
Poddziałanie 3.3.2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych
Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa
Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
Poddziałanie 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
W ramach Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” działanie 2.2. „ „Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego Miasto Chełm przystąpiło do realizacji Projektu pod nazwą „Matury pod strzechy –
program stypendialny dla młodzieży wiejskiej”. Kwota dofinansowania Projektu w formie dotacji wyniesie
nie więcej niż 1 000 000 złotych, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego
680 500 zł.
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W roku szkolnym 2005/2006 Beneficjentami Ostatecznymi Projektu zostało 803 uczniów.
Zgodnie z „Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkól ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, dla których
organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Chełm w roku szkolnym 2005/2006”, przyjętym podczas sesji
Rady Miasta Chełm w dniu 29 września 2005r. o stypendia ubiegali się uczniowie, którzy spełniali łącznie
następujące kryteria:
1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem
prowadzącym/dotującym jest Miasto Chełm, kończących się egzaminem dojrzałości / maturą/, z
wyłączeniem szkół dla dorosłych lub rozpoczynają lub kontynuują naukę w dwuletnich,
uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z
wyłączeniem szkół dla dorosłych,
2) posiadają stałe zameldowanie na wsi lub w miejscowości do 5.000 mieszkańców lub w
miejscowości do 20.000 mieszkańców, o ile w tej miejscowości nie ma szkół ponadgimnazjalnych
publicznych kończących się maturą,

3)

pochodzą
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. 2255z późniejszymi zmianami) 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. W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się
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.
4) osiągnęli średnią ocen z roku poprzedzającego złożenie wniosku nie niższą niż 3,0
5) otrzymali ocenę z zachowania z roku szkolnego poprzedzającego złożenie wniosku nie niższą niż
poprawna.
Przyznane stypendia mogą być przekazane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:
1) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,
2) posiłków: w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot placówce żywienia
zbiorowego,
3) zakupu słowników i podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,
4) związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
5) czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły
publicznej,
6) innych, mających charakter edukacyjny, związanych z procesem pobierania nauki,
wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.
Programem stypendialnym zostali objęci uczniowie z niżej wymienionych placówek oświatowych z terenu
Miasta Chełm:
1) I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
2) II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
3) Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
4) IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
5) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmie
6) Zespól Szkół Budowlanych w Chełmie
7) Zespół Szkół Mechanicznych w Chełmie
8) Zespół Szkół Technicznych w Chełmie
9) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 i V Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
10) Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie
11) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie
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