
Informacja o konkursie na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 POWER 

 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  

konkurs nr  4/SK2.0/POWER/3.1/2016. 
Konkurs obejmuje projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie 

realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu 

kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego 
oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę 

dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie 
niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, 

kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. 
  

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 25 lipca 2016 r. do dnia 16 września 2016r. 

 

Wnioskodawcą projektu może być uczelnia, która w celu realizacji projektu zawrze partnerstwo z co najmniej 

jedną organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem lub stowarzyszeniem 
jednostek samorządu terytorialnego.  

Do zadań partnera należy co najmniej:  

 angażowanie członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzieży szkolnej) w spójne 

tematycznie działania naukowe lub  
 aktywne włączanie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, 

poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania.  

 

Efektem działań prowadzonych w projekcie powinny być moduły zajęć. Zostałyby one wykorzystane przez 
instytucje, organizacje pozarządowe i podmioty zajmujące się edukacją, popularyzacją nauki, co przyczyniłoby 

się do szerokiego wykorzystania wypracowanych efektów projektu. 

 

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 5 000 000 PLN 

Maksymalna wartość projektu wynosi 250 000 PLN 
Okres realizacji: nie mniej niż 12 m-cy, nie więcej niż  24 m-ce 

 

Wnioski składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA 
oraz w formie papierowej.  

Z wnioskiem o dofinansowanie projektu należy złożyć załącznik nr 12, będący oświadczeniem o niekaralności 
zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zarówno w wersji papierowej jak 

i za pośrednictwem systemu SOWA.  
 

W konkursie określono warunki, jakie powinien spełniać wniosek oraz jednostka aplikująca, żeby móc ubiegać 
się o dofinansowanie (Kryteria dostępu): 

Ocenie podlegają następujące elementy: 
1) Czy wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna? 

2) Czy wnioskodawcą projektu jest uczelnia, która w celu realizacji projektu zawarła partnerstwo z co 

najmniej jedną organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem lub 
stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego?  

Czy do zadań partnera należy co najmniej: 
 angażowanie członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzieży szkolnej) w spójne 

tematycznie działania naukowe lub 

 aktywne włączanie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, 

poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania? 

3) Czy wydział/wydziały uczelni, który/e będzie/będą realizować działania w ramach projektu, nie 
posiadają w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny instytucjonalnej PKA (wydziału) ani nie 

posiadają w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia lub obowiązującej 
negatywnej oceny PKA na którymkolwiek z kierunków? 

4) Czy projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące? 
5) Czy maksymalna wartość projektu wynosi 250 000 PLN? 



6) Czy projekt obejmuje wyłącznie działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w 

zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania 
problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, 

laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie 
niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży 

ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy? 

 
W konkursie stosowane są kryteria premiujące, dodatkowe punkty - łącznie maksymalnie 30 pkt – które 

można uzyskać w przypadku: 
1) 5 pkt – Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, prowadzi sformalizowaną 

i udokumentowaną, co najmniej 12 miesięczną, współpracę z organizacją pozarządową lub jednostką 
samorządu terytorialnego w zakresie rozwijania trzeciej misji uczelni; 

2) 5 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; 

3) 10 pkt – Wydział/wydziały uczelni, który/e będzie/będą realizować działania w ramach projektu 

posiada/posiadają ocenę parametryczną A lub A+; 
4) 10 pkt – Wnioskodawca deklaruje, że działania merytoryczne przeprowadzone w projekcie będą 

realizowane, w takim samym rozmiarze, również w okresie minimum roku po zakończeniu projektu, 
bez wsparcia środków europejskich. 

Realizacja działań merytorycznych po zakończeniu realizacji projektu musi być adekwatna zarówno 
pod kątem zakresu - liczby realizowanych zajęć i liczby osób z nich korzystających. 

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania w projekcie następujących wskaźników określonych 
w PO WER, co musi zostać uwzględnione w zapisach wniosku o dofinansowanie: 

a) wskaźnik produktu: Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach trzeciej misji uczelni, 
b) wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych  

z EFS. 

 
W konkursie określono wymagane standardy kosztów działań realizowanych w projektach 

(załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu) - w tym określono m.in. stawki za prowadzenie zajęć, koszty 
dojazdu, noclegu, cateringu, itp.. 

 

Na beneficjencie spoczywa odpowiedzialność za jakość prowadzonych w projekcie zajęć. W odniesieniu 
do sposobu realizacji zajęć beneficjent, w wyniku zawarcia partnerstwa z co najmniej jedną organizacją 

pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem lub stowarzyszeniem jednostek 
samorządu terytorialnego, zapewnia co najmniej, że: 

– rodzaje i forma zajęć dobierane są adekwatnie do potrzeb uczestników, tj. zgodne +z ich potrzebami, 
– miejsca realizacji zajęć są dobrej jakości, zapewniającej maksymalnie efektywną realizację wsparcia 

dla uczestników projektu, a nauczyciele akademiccy uczestniczący w realizacji projektu są wiarygodni 

merytorycznie, posiadają odpowiednie kompetencje dostosowane do potrzeb i rozwoju uczestników,  
– zajęcia pozwolą na osiągnięcie celu głównego tj. realnie wpłyną na rozwój kompetencji uczestników 

w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania 
problemów i działania innowacyjnego,  

– działania w ramach projektu wykorzystują zasoby uczelni, takie jak np. kadra dydaktyczna, 

laboratoria, aparatura naukowa, a ich efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie 
niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży 

ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. 
 

Ze względu na niestandardowy charakter zajęć w ramach konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 IOK 
zobowiązuje wnioskodawcę do każdorazowego określenia we wniosku o dofinansowanie: 

 wymagań dotyczących prowadzącego zajęcia (wykształcenia, doświadczenia zawodowego, 

uzyskanych kwalifikacji), 

 wymagań dotyczących wymiaru godzinowego wsparcia (przy czym 1 godzina lekcyjna = 45 minut 

zegarowych), 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4320,konkurs-nr-4sk2-0power3-12016-na-projekty-w-programie-sciezki-kopernika-2-0.html
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4320,konkurs-nr-4sk2-0power3-12016-na-projekty-w-programie-sciezki-kopernika-2-0.html


 wymagań dotyczących liczebności grupy, 

 wymagań dotyczących stosowanych metod i technik dydaktycznych, 

 opisu sposobu weryfikacji uzyskania przez uczestników kompetencji w zakresie komunikowania się, 

współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania 

innowacyjnego. 
 

Wszelkie zapytania w kwestiach dotyczących konkursu należy kierować na adres e-mail: 
Kopernik@ncbr.gov.pl. 

 
Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-

4sk20power312016/  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Opracowanie: 
Anna Szajer-Janiszewska 

Biuro Funduszy Strukturalnych 
Dział Współpracy i Rozwoju 

e-mail: fundusze@po.opole.pl 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-4sk20power312016/
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-4sk20power312016/

