
O udział w projekcie mogą ubiegać się: 

 osoby z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (przeciętny miesięczny dochód 

netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł, natomiast przeciętny 

miesięczny dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 

kwoty 542,00 zł ), 

 osoby z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (przeciętny miesięczny 

dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 539,00 zł, natomiast 

przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie, w której członkiem jest dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo 

o  znacznym stopniu niepełnosprawności nie może przekroczyć kwoty 623,00 zł), 

 dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 25 roku życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej 

do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze 

szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej, 

 osoby niepełnosprawne (w tym niepełnoletnie, niepełnosprawne dzieci) ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, 

 osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie 

definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) nie przekracza kwoty najniższych 

gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem Prezesa ZUS 

w Monitorze Polskim (obecnie jest to kwota  844,45 zł), 

 dzieci i młodzież uczącą się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 25 roku życia) z bardzo dobrymi wynikami w nauce (osoby ze średnią ocen nie 

niższą niż 4,50 za ostatni rok szkolny dla dzieci i młodzieży od 4 klasy szkoły podstawowej, 

natomiast w klasach 1-3 szkoły podstawowej wymagana jest ocena opisowa - bardzo dobra), 

z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie był niższy niż 

ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę 

w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym 

(obecnie wskaźnik ten wynosi 1270,28 zł.) 

 

Przeciętny dochód roczny z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 

wynosi w 2012r  2431 zł. 


