
1 
 

 

KONKURS W PROGRAMIE STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ! DOTYCZĄCY REALIZACJI WYSOKIEJ JAKOŚCI 

PROGRAMÓW STAŻOWYCH 

(DZIAŁANIE 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM, OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA 

GOSPODARKI I ROZWOJU, PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020) 

 

Celem programu stażowego musi być zapewnienie realizacji stażu w sposób gwarantujący pozyskanie 

przez stażystę odpowiedniego doświadczenia i efektywne wykorzystanie stażu. Jest to program 

nastawiony na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego 

doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. 

 

Przyjmowanie wniosków  

Wnioski będą przyjmowane:  od 6 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.   

 

Kwota przeznaczona na konkurs  

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 150 000 000,00 PLN 

 

Ocenie podlegają kolejno:  

 ogólne kryteria formalne,  

 kryteria dostępu,  

  ogólne kryteria horyzontalne,  

 ogólne kryteria merytoryczne oraz  

  kryteria premiujące.  

 

Kryteria dostępu 

Ocenie podlegają następujące elementy:  

1. Czy wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co 

najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Czy  wnioskodawca  nie  jest  uczelnią  

o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej lub niepubliczną wyższą szkołą zawodową 

objętą projektem pozakonkursowym „Program praktyk zawodowych w Państwowych 

Wyższych Szkołach Zawodowych”?  

Kryterium nie wyklucza objęcia projektem również studentów niestacjonarnych. Instytucja 

Pośrednicząca wymaga jednakże, by dla zapewnienia należytej jakości projektu oraz realizacji 

celów Osi III w zakresie podnoszenia kompetencji osób wchodzących na rynek pracy, oferta 

stażowa w ramach projektu była kierowana przez uczelnię także do studentów studiów 

stacjonarnych. Element ten będzie brany pod uwagę w toku oceny formalno-merytorycznej. 
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2.  Czy wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa, której jednostki spełniają w dniu złożenia 

wniosku warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić 

studia na określonym kierunku studiów oraz poziomie kształcenia określone szczegółowo 

w ustawie –Prawo o szkolnictwie wyższym i w aktach wykonawczych do tej ustawy  

(w przypadku uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni 

warunek dotyczy uczelni)? 

Czy dodatkowo wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa, która nie jest w likwidacji, nie 

wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani 

wobec   której   Minister  właściwy  do  spraw  szkolnictwa  wyższego  nie  ogłosił  informacji  

o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów? 

3. Czy kierunek lub kierunki, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie 

posiada w momencie zgłoszenia negatywnej oceny jakości kształcenia? 

4. Czy okres realizacji projektu wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 24 miesięcy? 

5. Czy projekt obejmuje swym działaniem staże realizowane wyłącznie w okresie od jednego 

do maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich? Czy w ramach projektu wsparciem nie są 

objęci uczestnicy Programu Erasmus Plus+? 

6. Czy minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin zadań stażowych, przy czym nie obejmuje 

mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu? Czy ewentualna realizacja 

stażu w większym łącznym wymiarze godzinowym zachowuje wymiar co najmniej 20 godzin 

zadań stażowych wykonywanych w tygodniu? 

7. Czy średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie przekracza 15 

000 PLN (do średniego kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu nie wlicza się 

kosztów racjonalnych usprawnień w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji projektu 

potrzeby ich zastosowania w celu umożliwienia udziału w projekcie osobom  

z niepełnosprawnościami)? 

Czy wydatki zostały ograniczone wyłącznie do finansowania działań bezpośrednio 

dotyczących odbywania przez studentów staży (wynagrodzenie stażowe), kosztów dojazdów, 

zakwaterowania i utrzymania (w przypadku staży poza miejscem zamieszkania), kosztów 

ubezpieczenia, badań lekarskich (jeżeli są wymagane), kosztów materiałów zużywalnych 

(niezbędnych do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych (bez środków 

trwałych)), kosztów wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy oraz kosztów 

pośrednich (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi)? 

8. Czy wydatki w projekcie nie przekraczają maksymalnego poziomu: 

 dla miesięcznego wynagrodzenia stażowego studenta: 13,50 zł za godzinę zadania 

stażowego (w przypadku stażu odbywanego za granicą stawka ta może zostać 

powiększona maksymalnie o 50% jej wartości), 

 dla refundacji miesięcznego kosztu wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy: 

20,25 zł za godzinę opieki nad stażystą, przy czym pełna stawka przysługuje za 

wykonywanie czynności związanych z opieką nad co najmniej 10 stażystami realizującymi 

obowiązki stażowe. W pozostałych wypadkach wysokość wynagrodzenia nalicza się 

proporcjonalnie do liczby stażystów? 

9. Czy w związku z faktem, że działania w projekcie dotyczą programów stażowych jako 

wsparcia nieobjętego programem kształcenia na danym kierunku, wydatki ponoszone na 

realizację zadań w ramach projektu nie są przeznaczone na działania finansowane ze 

środków budżetu państwa na kształcenie studentów studiów stacjonarnych ani na 

działania finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem? 
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10. Czy zakres przedmiotowy stażu związany jest bezpośrednio z efektami kształcenia na 

prowadzonym  przez uczelnię  kierunku studiów i zapewnia  ich praktyczne wykorzystanie  

w toku zadań wykonywanych na stażu? 

11. Czy    projekt    przewiduje,    że    co   najmniej   30%    studentów   studiów   stacjonarnych  

i niestacjonarnych kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami  

w ramach projektu zostanie skierowanych na staż? 

12. Czy programy stażowe w ramach projektu uwzględniają zalecenia zawarte w Zaleceniu Rady 

z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01)? 

13. Czy beneficjent w toku realizacji projektu prowadzi stały monitoring staży pod kątem 

gwarantowania   ich   wysokiej   jakości   w   zakresie   zgodnym   z   zaleceniami   zawartymi  

w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01) 

obejmującymi co najmniej: 

 wybór miejsca stażu w sposób przejrzysty oraz gwarantujący zdobycie nowych 

umiejętności i doświadczenia w nowym dla stażysty środowisku pracy, 

 zgodność zakresu stażu i celów dydaktycznych kształcenia stażysty, 

 wypełniania przez zadania stażowe realnych potrzeb przyjmującego na staż, 

 odpowiednie warunki pracy i wyposażenia miejsca stażu, 

 realnej i efektywnej roli opiekuna stażysty, 

  podsumowanie rezultatów stażu? 

14. Czy w przypadku projektu złożonego w partnerstwie uczelni, każda ze szkół wyższych 

wchodząca w skład partnerstwa spełnia warunki określone w kryteriach dostępu 1 – 14? 

 

Dodatkowo został opracowany katalog standardów i maksymalnych kosztów działań 

realizowanych w projektach złożonych w odpowiedzi na konkurs (Załącznik nr 9 - Standardy 

dotyczące kosztów w projekcie – Wykaz maksymalnych stawek w zakresie niektórych 

wydatków finansowanych w ramach PO WER). W związku z tym oprócz spełnienia 

wymogów określonych w kryteriach dostępu należy zastosować się do określonych  

w załączniku nr 9 wytycznych. 

 

Kryteria premiujące 

W konkursie stosowane są kryteria premiujące, dodatkowe punkty - łącznie maksymalnie 40 pkt - 

mogą uzyskać:  

1) 10 pkt – Wszystkie staże realizowane w projekcie będą miały wymiar co najmniej 360 godzin 

zadań stażowych realizowanych w okresie 16 tygodni (przy stażu w wymiarze przekraczającym 

360 godzin okres odbywania stażu może zostać zaplanowany w proporcjonalnie dłuższym 

przedziale czasowym).  

2) 10 pkt – Co najmniej 50% łącznego wymiaru godzinowego wszystkich staży w projekcie stanowią 

staże zagraniczne realizowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. W ramach projektu nie mogą być objęci wsparciem uczestnicy Programu Erasmus 

Plus+.  

3) 5 pkt – Projekt przewiduje wszystkie staże w obszarach zgodnych z Regionalną Strategią 

Innowacji (lub odpowiednim dla RSI dokumentem) województwa, na którego potrzeby 

realizowane będzie kształcenie w ramach projektu.  
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4) 10 pkt – Organizacja staży wyłącznie na kierunku/ach studiów o profilu praktycznym.  

5) 5 pkt – Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, prowadzi sformalizowaną  

i udokumentowaną, co najmniej 12 miesięczną, współpracę z pracodawcami w zakresie 

praktycznych elementów kształcenia.  

 

Wskaźniki 

Wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania w projekcie następujących wskaźników 

określonych w PO WER, co musi zostać uwzględnione w zapisach wniosku o dofinansowanie (pkt 

3.1.1 wniosku):  

a) wskaźnik produktu: Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS,  

b) wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych 

z EFS.  

 We wniosku należy uwzględnić dodatkowo następujące wskaźniki produktu tj.:  

a) liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,  

b) liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] ,  

c) liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób  

z niepełnosprawnościami [szt.].  

Dla powyższych wskaźników jako wartość docelową należy wskazać 0, o ile ich realizacja nie wynika 

wprost z założeń projektu. 

 

Wkład własny 

Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, 

które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy 

przekazane w formie dofinansowania. Wartość wkładu własnego stanowi zatem różnicę między 

kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną wnioskodawcy, zgodnie ze 

stopą dofinansowania dla projektu.  

Wkład własny wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to 

wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego oraz czy wkład własny zostanie 

wniesiony w ramach kosztów bezpośrednich, pośrednich, czy w ramach kosztów bezpośrednich oraz 

pośrednich (w takim przypadku należy w uzasadnieniu pod budżetem projektu podać wysokość obu 

składników).  

Wkład własny musi wynosić minimum 3,00% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.  

 

Koszty projektu  

Są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego.  
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Wnioskodawca przedstawia w budżecie planowane koszty projektu z podziałem na koszty 

bezpośrednie - koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie oraz 

koszty pośrednie - koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem wnioskodawcy.  

Koszty pozyskania środków trwałych są niekwalifikowalne.  

 

Koszty pośrednie 

Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych:  

a) 25% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich do 830 

tys. PLN włącznie,  

b) 20% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 

830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie,  

c) 15% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej  

1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie,  

 

d) 10% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich 

przekraczającej 4 550 tys. PLN  

 

Kwoty ryczałtowe  

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie 

przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR, stosowanie kwot ryczałtowych jest 

obligatoryjne. 

Podatek od towarów i usług (VAT)  

 Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT). Wydatki te 

zostaną uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie ma prawnej możliwości ich 

odzyskania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie  

Anna Kluger 

Dział Współpracy i Rozwoju  

Biuro Zarządzania Projektami  


