
Informacje na temat zasad przeprowadzania konkursu 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 
 

dot. wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie 
szkolnictwa wyższego 

 
Termin naboru: od 1 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. 

 
 

Warunki uczestnictwa w konkursie 
 

1. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna.  

2. W momencie złożenia wniosku wydział/wydziały uczelni, który/e będzie/będą realizować 
działania w ramach projektu nie mogą posiadać negatywnej oceny Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej. Brak oceny uczelni lub kierunku dokonanej przez PKA nie wyklucza z 

aplikowania – wyklucza jedynie negatywna ocena.   
3. W konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego. 

4. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek w konkursie. 

 

Zakres wsparcia 

1. Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące 
kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej trzech ze wskazanych poniżej 
elementów: 

- innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. learning-by-doing, design-thinking),  

- umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich 

wykorzystania w procesie kształcenia,  

- w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym,  

- zarządzania informacją. 

2. Alokacja finansowa na konkurs: 132 000 000,00 PLN 

3. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE  
i środków budżetu państwa) wynosi 97%. 

4. Projekt musi trwać nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące. 

5. Maksymalny koszt przypadający na jednego uczestnika korzystającego z form wsparcia 

realizowanych poza granicami kraju nie może przekroczyć 24 000 PLN – jako wsparcie 

zagraniczne należy rozumieć uczestnictwo w działaniach związanych z koniecznością wyjazdu 

poza granice kraju, a nie z uzyskanym na terenie kraju wsparciem od podmiotów 

zagranicznych. 



6. W przypadku uczestników korzystających ze wsparcia jedynie na poziomie krajowym 

maksymalny koszt nie może przekroczyć 9 000 PLN na osobę. 

7. W przypadku zaistnienia potrzeby umożliwienia udziału w projekcie osoby  
z niepełnosprawnościami koszty racjonalnych usprawnień, mogą wynieść maksymalnie do  
12 000 PLN. 

Wykorzystanie efektów projektu 

 
1. Wsparcie w ramach projektu powinno przynieść realne efekty. W związku z tym projekt musi 

zakładać praktyczne wykorzystanie w trakcie realizacji projektu zdobytych przez kadrę 

kompetencji dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć ze studentami. 

2. Zajęcia te muszą mieć wymiar co najmniej jednego semestru (zrealizowanego lub też 

rozpoczętego w trakcie realizacji projektu). 

Kryteria premiujące 

W konkursie stosowane są kryteria premiujące, dodatkowe punkty - łącznie maksymalnie 20 
pkt - mogą uzyskać: 

1) 10 pkt – Projekt zakłada zachowanie trwałości poprzez prowadzenie przez kadrę 
dydaktyczną objętą wsparciem w ramach projektu co najmniej przez 4 semestry po 
zakończeniu projektu: 

 zajęć w języku obcym, 

 zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych, 

 zajęć z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, 

 zajęć z wykorzystaniem baz danych. 

Rodzaj zajęć determinujących zachowanie trwałości musi być adekwatny do zakresu 
merytorycznego wsparcia w ramach projektu uzyskanego przez danego uczestnika. 

2) 10 pkt – Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, na której realizowany będzie 
projekt, posiada aktualną wyróżniającą ocenę instytucjonalną PKA lub wyróżniającą 
ocenę programową PKA na kierunku przypisanym do dyscypliny naukowej, z którą 
związany jest program kształcenia. W przypadku realizacji projektu przez więcej niż 
jedną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, ww. ocenę wyróżniającą 
powinna posiadać każda jednostka. 

 
Standardy dotyczące kosztów w projekcie 
 
- Obligatoryjne jest porównanie kosztów danej usługi projektu z kosztem usługi dostępnej na 
rynku komercyjnym. W tym celu należy przeprowadzić i udokumentować rozeznanie rynku. 
- Wdrażanie działań zaplanowanych w projekcie zostanie obligatoryjnie poprzedzone 
przeprowadzeniem na wstępie bilansu kompetencji oraz podsumowane analogicznym 
badaniem.  
- W przypadku podnoszenie kompetencji dydaktycznych w zakresie prowadzenia dydaktyki  
w języku obcym minimalne wymagania co do poziomu biegłości językowej osiągniętej w 
wyniku ukończenia wsparcia w projekcie na poziomie C1 (według Europejskiego systemu 



opisu kształcenia językowego). 
 
- Wynagrodzenie prowadzącego kurs/szkolenie/warsztat – wydatek kwalifikowalny do 
kwoty nieprzekraczającej 150 pln/godzina lekcyjna, o ile trener posiada wykształcenie 
wyższe lub certyfikaty, uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie danego 
szkolenia/kursu/warsztatu oraz posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu 
zajęć z tematu, którego dotyczy szkolenie. Koszt pracy trenera obejmuje koszty dojazdu, 
zakwaterowania, wyżywienia, opracowanie materiałów szkoleniowych i dodatkowe wsparcie 
w trakcie szkolenia. Możliwe jest ujęcie w budżecie stawki wyższej niż 150 pln/ godzina 
lekcyjna wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w zależności od zróżnicowania tematyki i 
zakresu wsparcia. 
 
- Wydruk materiałów szkoleniowych – wydatek niekwalifikowalny, zgodnie ze strategią 
zrównoważonego rozwoju wszelkie materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom muszą 
być w formie elektronicznej. 
 
- Dojazd - koszty dojazdu uczestnika są kwalifikowalne jedynie w przypadku organizacji 
kursu/szkolenia/warsztatów w miejscowości oddalonej o co najmniej 50 km od 
miejscowości, w której siedzibę ma wnioskodawca (która jednocześnie nie jest miejscem 
zamieszkania uczestnika projektu). Ograniczenie to nie dotyczy kosztów związanych z 
uczestnictwem w projekcie grup docelowych o szczególnych potrzebach (np.  osób 
niepełnosprawnych).  
 
- Catering/Wyżywienie – koszty cateringu mogą zostać uznane za kwalifikowalne jedynie w 
sytuacjach, gdy dotyczą szkoleń certyfikowanych organizowanych poza siedzibą 
Wnioskodawcy oraz gdy w standardzie szkolenia komercyjnego oferowany jest catering. 
 
- Korzystanie z własnych sal uczelni/partnera – w przypadku wykorzystania własnych 
pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu koszt należy wycenić w wysokości 
nieprzekraczającej kosztu eksploatacji/utrzymania danego metrażu, o ile zostanie to ujęte 
we wniosku o dofinansowanie. 
 
- Wynajem sali szkoleniowej – wydatek kwalifikowalny jedynie w uzasadnionych sytuacjach. 
W części VI  wniosku o dofinansowanie pod szczegółowym budżetem projektu 
Wnioskodawca powinien zawrzeć szczegółowe uzasadnienie wynajmu sal. 
 
WSPARCIE REALIZOWANE POZA GRANICAMI KRAJU 
W przypadku zaplanowania w projekcie korzystania z zagranicznych rozwiązań i objęcia 
uczestników wsparciem realizowanym poza granicami kraju IOK określa następujące 
standardy i limity najczęściej występujących kosztów: 
 
Dojazd – Koszty podróży uczestnika należy kalkulować na podstawie cenników 
publicznych/zbiorowych operatorów, chyba że z powodu systemu środków transportu na 
danym terenie są uzasadnione powody dla podróży prywatnym środkiem transportu.  
 
Ubezpieczenie - Koszty związane z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej NNW (od 
następstw nieszczęśliwych wypadków) dla uczestnika wsparcia realizowanego poza 
granicami kraju. Koszty i standardy ubezpieczenia muszą być porównywalne do tego rodzaju 



usług dostępnych na rynku komercyjnym. 
 
W przypadku kierowania uczestników za granicę w celach szkoleniowych (tj. w celu 
podniesienia kompetencji dydaktycznych) osobom tym mogą być finansowane w ramach 
projektu wyłącznie świadczenia wypłacane na podstawie art. 42 ustawy PSzW i 
odpowiednich aktów wykonawczych. 
 
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku 9 Standardy dotyczące kosztów w projekcie 
do dokumentacji konkursowej. 
Więcej szczegółowych informacji na temat konkursu, w tym instrukcje i wzory wniosku oraz 
załączników można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-
1kadrapower342016/ 
 
W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje procedura określona w 
Regulaminie Funduszy Strukturalnych (Zarządzenie nr 28/2016). 
 
 
 
 Opracowanie: 
 Małgorzata Wach 
 DWiR, Biuro Funduszy Strukturalnych 
 e-mail: fundusze@po.opole.pl 
 
 www.fundusze.po.opole,.pl 
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