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Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci szkół wyższych mogą
ubiegać się o stypendium naukowe Samorządu Województwa Łódzkiego. Stypendia będzie
przyznawać Marszałek Województwa Łódzkiego za szczególne osiągnięcia związane z edukacją.
Szczegółowy regulamin będzie dostępny na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego.
Sejmik Województwa Łódzkiego ustanowił trzy stopnie stypendium naukowego: jednorazowe
stypendium naukowe pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Jego wysokość na każdy rok ustali
Zarząd Województwa. – Chcemy już w tym roku wręczyć dwa stypendia pierwszego stopnia, w kwocie
3.000 zł każde - mówi Wiesława Zewald, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego. Stypendia otrzymają uczniowie, którzy reprezentują nasz region na
olimpiadach międzynarodowych. - Wielu uczniów z Polski odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej.
Polacy co roku mają najlepsze wyniki, dopiero po nas są Amerykanie czy Chińczycy. Skoro więc nasi
uczniowie są tak widoczni na poziomie międzynarodowym, to tym bardziej powinniśmy ich dostrzec
jako przedstawicieli regionu. Taka jest idea tych nagród - podkreśliła Wiesława Zewald.
Głównym celem przyznawania stypendiów jest promowanie i nagradzanie szczególnych osiągnięć
uczniów i studentów. Ma to ich motywować do osiągania sukcesów w nauce. - Chcemy, by
nagrodzony uczeń poczuł, że zrobił coś nie tylko dla siebie, ale i dla województwa. Dzięki temu nie
zapomni
później
o
swojej
„małej
ojczyźnie” uważa
dyrektor
Zewald.
Departament Kultury i Edukacji UM pracuje także nad dwoma innymi projektami, wspierającymi
uczniów i studentów. - Po pierwsze chcemy wprowadzić stypendia artystyczne dla szczególnie
uzdolnionych - mówi Wiesława Zewald. Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego
skierowane będą do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz
studentów
szkół
wyższych
za
szczególne
osiągnięcia
artystyczne.
Od przyszłego roku ma także ruszyć projekt wyrównania szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi
przeszkodę w dostępie do edukacji. - „Janko Muzykant” - tak nazywamy takich uczniów. Pochodzą z
małych miejscowości, nie wierzą w siebie, choć są niezwykle zdolni. Bardzo zależy nam, by przyjść im
z pomocą - zaznaczyła dyrektor Zewald. Projekt ma działać dzięki funduszom unijnym w ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki.
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Stypendia dla 200 uczniów
200 uczniów z województwa łódzkiego otrzyma w przyszłym roku szkolnym stypendia edukacyjne
z funduszy unijnych.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektorzy łódzkich placówek oświatowych
rozmawiali o możliwościach wykorzystania funduszy unijnych na finansowanie projektów z
zakresu edukacji, podczas konferencji „Fundusze Europejskie dla edukacji”.
Ważnym punktem spotkania było omówienie możliwości pozyskania funduszy unijnych na
stypendia dla dzieci z ubogich rodzin, które wyróżniają się swoją wiedzą na tle klasy. – Pochodzą
z małych miejscowości, nie wierzą w siebie, choć są niezwykle zdolni. Bardzo zależy nam, by
przyjść takim uczniom z pomocą – zaznacza Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu
Marszałkowskiego Wiesława Zewald.
Program pomocy stypendialnej dla uczniów z ubogich rodzin ma ruszyć od przyszłego roku
szkolnego. – Na przełomie lutego i marca chcielibyśmy ogłosić przetarg w ramach zamówień
publicznych na jednostkę, która zajęłaby się przyjmowaniem i oceną wniosków o przyznanie
stypendium. Wnioski będzie można składać najpóźniej do końca czerwca, bo od września

będziemy już wypłacać stypendia – zapewnia Dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki
Bartosz Rzętkiewicz.
O stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie będzie mógł się starać uczeń, w którego domu
dochód na członka rodziny nie przekracza 1008 zł netto. – Co roku będziemy przyznawać 200
takich stypendiów. Tegoroczne będziemy wypłacać do września 2009 r., a więc również przez
wakacje. – dodaje Bartosz Rzętkiewicz. Kryterium dochodu na członka rodziny jest z pewnością
w tym przypadku najważniejsze, ale nie jedyne – Stypendia uzyska 200 uczniów, którzy w
specjalnie przygotowanym rankingu okażą się najlepsi. A oceniać będziemy oczywiście wyniki w
nauce, a także osiągnięcia na olimpiadach i konkursach – wymienia Dyrektor Departamentu ds.
PO Kapitał Ludzki.
Na dodatkowe dofinansowanie mogą liczyć także nauczyciele. – Każdy z uczniów, który otrzyma
stypendium, będzie miał swojego nauczyciela prowadzącego. Taki opiekun będzie mógł uzyskać
comiesięczną gratyfikację w wysokości maksymalnie 30% stypendium, które zostało przyznane
jego podopiecznemu – informuje Bartosz Rzętkiewicz.
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