
INTERPRETACJA IOK KRYTERIÓW DOSTĘPU NR 9 I 10 W KONKURSIE NR 1/NPK/POWER/3.1/2016  

W KONTEKŚCIE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W PROJEKCIE 

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwalifikowania kosztów dydaktyki w świetle kryteriów  

dostępu nr 9 i 10 w konkursie nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 IOK przedstawia poniższe wyjaśnienia. 

 

KRYTERIUM DOSTĘPU NR 9: Czy w związku z faktem, że działania w projekcie dotyczą 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. 

Kryterium nr 9 zostało wprowadzone w celu uniknięcia podwójnego finansowania działań w projekcie 

równocześnie ze środków dofinansowania oraz środków budżetu państwa przekazywanych uczelniom 

publicznym w ramach dotacji, jak również ma na celu zapewnienie, że środki finansowe przekazane w ramach 

projektu zostaną wykorzystane na wprowadzenie do oferty uczelni nowych rozwiązań, o których mowa w 

kryterium dostępu nr 10. 

W związku z powyższym w przypadku nowych programów kształcenia, jak również doskonalonych programów 

kształcenia projektem mogą być objęte koszty dydaktyki (w tym tzw. „dydaktyki podstawowej”) wyłącznie  

w zakresie, w którym nie była ona dotychczas prowadzona w ramach programów kształcenia realizowanych  

na danym kierunku i poziomie kształcenia.  

W celu zapewnienia równego traktowania podmiotów publicznych i niepublicznych kryterium to obejmuje także 

uczelnie niepubliczne, które w związku z wprowadzonymi nowymi programami kształcenia lub udoskonalonymi 

programami kształcenia pokrywają z czesnego koszty dydaktyki, która dotychczas prowadzona w ramach 

programów kształcenia realizowanych na danym kierunku i poziomie kształcenia. 

 

KRYTERIUM DOSTĘPU NR 10: Czy w ramach projektu kwalifikowalne są koszty wynikające wyłącznie  

z zaangażowania do projektu osób z otoczenia społeczno-gospodarczego w nowym, dotychczas  

nie realizowanym zakresie czy formule współpracy oraz zaadaptowania w procesie kształcenia nowych 

rozwiązań proponowanych lub opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

W związku z brzmieniem kryterium dostępu nr 9 oraz celami konkursu – tj. podniesieniem kompetencji osób 

uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy  

i społeczeństwa poprzez działania włączające otoczenie społeczno-gospodarcze w przygotowanie programów 

kształcenia i ich realizację IOK oczekuje, że w ramach projektu finansowane będą wyłącznie działania  

w dotychczas nie realizowanym zakresie czy formule współpracy oraz zaadaptowanie w procesie kształcenia 

nowych rozwiązań proponowanych lub opracowanych wyłącznie we współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym.  

Oznacza to, że wynagrodzenia pracowników dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych i technicznych mogą być 

finansowane w projekcie wyłącznie w przypadku realizowania przez nich owych nowych działań w dotychczas nie 

realizowanym zakresie czy formule współpracy, w przypadku adaptowania przez nich nowych rozwiązań 

proponowanych lub opracowywanych we współpracy w otoczeniem społeczno-gospodarczym. 


