
KONKURS nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 

w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Osi III Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekty 

wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu.  

Konkurs jest zamknięty i nie jest prowadzony w rundach. 

TERMINSKŁADANIA WNIOSKÓW: 28.10.2019 r. (godz. 8:15) – 28.11.2019 r. (godz. 14:00). 

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski o dofinansowanie są składane w konkursie wyłącznie w 

formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA. 

Zgodnie z zapisami Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 wraz z przesłaniem wniosku w systemie nie jest wymagane jego 

uprzednie podpisanie kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP. 

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS: Planowana alokacja na konkurs wynosi: 80 000 000,00 PLN 

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 80 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota 

dofinansowania wynosi 77 600 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom 

dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%, wkład własny 3%. 

Jednocześnie, maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28% wartości projektu. 

Przewidywane koszty w projekcie muszą przekraczać 100 000 EUR w ramach dofinansowania. 

Wydatki ponoszone na realizację projektu muszą być zgodne z katalogiem dopuszczalnych kosztów 

oraz maksymalnymi stawkami dla poszczególnych instrumentów wsparcia  określonymi w 

Regulaminie konkursu oraz w załączniku do tego Regulaminu  stanowiącym standard kosztów w 

projekcie.   

Wydatki muszą również uwzględniać zasadę, iż zadania podlegające finansowaniu z EFS  nie służą 

realizacji obowiązków wynikających z przepisów  regulujących funkcjonowanie systemu szkolnictwa 

wyższego oraz samorządu terytorialnego. 

WYMAGANIA WOBEC WNIOSKODAWCÓW: Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna 
bądź niepubliczna, posiadająca siedzibę lub filię istniejącą co najmniej 24 miesiące w mieście, którego 
liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców wg. danych GUS na 31.12.2015 r. 
http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-
liczby-ludnosci/ .  
Dodatkowo, wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie znajduje się w procesie 

likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono 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.  

ZAKRES PROJEKTU: Wnioskodawca – w celu realizacji działań merytorycznych przewidzianych 
projektem – nawiąże, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną 
współpracę z co najmniej jednym przedsiębiorcą z sektora usług dla biznesu, prowadzącym 
działalność w Polsce, w zakresie:  

− centrum outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO),  

http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/
http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/


− centrum usług wspólnych (Shared Service Centers , SSC),  

− centrum IT (Information Technology, IT),  

− centrum badawczo-rozwojowe (Research and Development , R&D).  
 
Ww. przedsiębiorca zostanie włączony w realizację wszystkich zaplanowanych w projekcie 

elementów wsparcia. 

W ramach projektu należy przewidzieć działania dotyczące sektora usług dla biznesu, 

wskazanych w kryterium dostępu nr 2, zakładające:   

1. obligatoryjne włączanie pracodawców w dostosowanie i realizację programów 

kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych – zgodnie z zakresem typu operacji 

nr 1 lit. a – b określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POWER 2014-

2020: „Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo 

praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy1, do potrzeb gospodarki, 

rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności: 

a. tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na 

aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, 

b. dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-

gospodarczych, (…)”. 

2. fakultatywnie: realizację wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej  20% 

studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w 

ramach projektu i/lub programów rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych  od 

kandydatów do pracy   

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie trwa dłużej niż do 31 

października 2023 r. 

Więcej informacji na temat ww. konkursu znajduje się na stronie NCBiR: 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-

nabory/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-bpo19/  

 

 

OPRACOWAŁA: 

Agnieszka Nawrocka  

Biuro Projektów Europejskich 

                                                           
1 Podstawą oceny będzie cykliczna analiza zapotrzebowania na kompetencje zlecana podmiotowi 
zewnętrznemu nie rzadziej niż raz na 3 lata. Dodatkowo pod uwagę brane będą dostępne analizy na poziomie 
krajowym, regionalnym oraz wyniki prowadzonego monitoringu karier zawodowych absolwentów. 
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