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Uprzejmie informujemy, iz w dniach od 1 do 22 wrzesnia 2017 r. bedzie
prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów
stypendialnych "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018" oraz "Lubelska kuznia
talentów 2016-2019", których celem jest finansowe wsparcie mlodych, szczególnie
uzdolnionych uczniów ze szkól gimnazjalnych, liceów ogólnoksztalcacych, techników,
branzowych i zasadniczych szkól zawodowych, szkól policealnych. Programy
Wspólfinansowane z Europejskiego Funduszu Spolecznego, budzetu panstwa
i budzetu Województwa Lubelskiego, realizowane sa przez Departament Kultury,
Edukacji i Sportu Urzedu Marszalkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W zwiazku z powyzszym, podobnie jak w roku ubieglym, zachecamy do udzialu
w programach stypendialnych wszystkich uzdolnionych uczniów mieszkajacych
i uczacych sie na terenie Gminy Kurów.
Jednoczesni rosimy o poinformowanie o re ramach d rów naucz cieli
i uczniów - z prowa zonyc u zarejestrowanych na Panstwa terenie, szkól
publicznych i niepublicznych

Dzieki naszym wspólnym staraniom, w ubieglym roku przyznalismy stypendia
762 uczniom z województwa lubelskiego. Liczymy, ze równiez w tym roku Panstwa
pomoc i zaangazowanie w akcje informacyjna dotyczaca programów stypendialnych
"Lubelska kuznia talentów 2016-2019" i "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018"
przyczynisie do pelnegowykorzystaniaprzewidzianychna te celesrodków, któretrafia
do najbardziej zdolnych uczniów i beda dla nich dodatkowa zacheta do nauki.
Szczególy dotyczace programów stypendialnych - w zalaczeniu do pisma.
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Program stypendialny "Lubelska kuznia talentów 2016-2019"1 skierowany jest do

szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy sa

mieszkancami woj. lubelskiego lub ucza sie w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2017/2018

beda kontynuowac nauke w szkolach zawodowych - zasadniczych szkolach zawodowych,

technikach i szkolach policealnych - z wylaczeniem szkól dla doroslych.

Program zaklada przyznanie 232 stypendiów na okres od 01.09.2017 L do 30.06.2018 L,

W kwocie 400 zl miesiecznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spelnia wymagane

regulaminemkryteriai uzyskajanajwyzszapunktacjew postepowaniukwalifikacyjnym.

Program stypendialny "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018"2. skierowany jest do

szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych,

j. obcych nowozytnych, matematyki lub przedsiebiorczosci, którzy sa mieszkancami woj.

lubelskiego lub ucza sie w woj. lubelskim; posiadaja swiadectwo ukonczenia szkoly

podstawowej oraz w roku szkolnym 2017/2018 beda rozpoczynac lub kontynuowac nauke
"-

w szkole lub klasie programowo wyzszej prowadzacej ksztalcenie ogólne, z wylaczeniem szkól

dla doroslych.

Program zaklada przyznanie 493 stypendiów na okres od 01.09.2017 L do 30.06.2018 r.,

w kwocie 400 z; miesiecznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spelnia wymagane

regulaminem kryteria i uzyskaja najwyzsza punktacje w postepowaniu kwalifikacyjnym.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach powyzszych programów,

prowadzony bedzie w terminl-e- od 1 do 22 wrzesnia 2017 r.

Szczególowe informacje dotyczace programów: regulaminy, wymagane doku~enty, instrukcje

itp., dostepne beda na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakladce "Stypendia" oraz

w siedzibie Urzedu Marszalkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament

Kultury, Edukacji i Sportu, ul. Artura Grottgera 4, pietro V, pok. 513, 516, tel. (81) 47 81 459,

(81) 44 16 7161ub (81) 44 16709.

I uchwalaNrXVIII/278/2016SejmikuWojewództwaLubelskiegoz dnia28czerwca2016r.w sprawie
regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego
"Lubelska kuznia talentów 2016-2019" z póznozm. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 3410,
3510; z 2017 r. poz. 2764)
2 uchwala Nr XXX/429/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie
regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego
"Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 2763)
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