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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-695), przy ul. Nowogrodzka 47a, 

jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) oraz 

Rocznego Planu Działania zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą PO WER w dniu  

18 lutego 2016 r. oraz uprawnień przysługujących mu jako Instytucji Organizującej Konkurs 

 

ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER 

Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 

na Nowe Programy Kształcenia  

dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, 

dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, 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, 

c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację. 

 

Wnioski w ramach konkursu będą  przyjmowane: 

od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. 

 

Przyjęty przedłużony okres naboru wniosków ma zapewnić możliwość spełnienia kryterium dostępu, 

zgodnie z którym składany w konkursie projekt musi posiadać pozytywną opinię samorządu 

województwa potwierdzającą zgodność zaplanowanych w nim działań z RSI województwa, na 

którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu.  

We wskazanym powyżej terminie do IOK musi wpłynąć wniosek wraz z załączoną opinią samorządu 

województwa (Opinia samorządu musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 12 do 

regulaminu i uzyskana w trybie wskazanym w pkt II.3 regulaminu). 
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Wnioski składa się: 

 na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi 

Wniosków Aplikacyjnych SOWA1 

oraz  

 w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, wraz z opinią samorządu 

województwa, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia 

wniosku. 

Wnioski w formie papierowej można dostarczać: 

 osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15), w siedzibie 

IOK, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa – w kancelarii NCBR lub w sekretariacie DRK, 

 przesyłką kurierską, 

 pocztą. 

 

Projekty muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym: działania włączające pracodawców w 

przygotowanie programów kształcenia i ich realizację uzupełnione o co najmniej jeden z poniższych 

elementów: 

– tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne 

potrzeby społeczno-gospodarcze, 

– dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-

gospodarczych. 

Nie jest dozwolone przewidywanie działań dodatkowych, wykraczających poza wskazane powyżej 

moduły. 

Tworzenie nowych kierunków i ich realizacja oparte są na kompetencjach merytorycznych uczelni i 

ma na celu dostosowanie do aktualnych potrzeby społeczno-gospodarczych.  

Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych odbywa się w 

ramach istniejącego kierunku. 

Ponoszenie kosztów związanych z tymi działaniami musi odbywać się w zgodzie z ww. 

postanowieniami. 

Projekt musi obejmować swym działaniem cały cykl kształcenia na studiach pierwszego stopnia lub 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

Projekty mają służyć realizacji celów PO WER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego 

dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

 

                                                           
1 https://www.sowa.efs.gov.pl/  

http://www.sowa.efs.gov.pl/
http://www.sowa.efs.gov.pl/
https://www.sowa.efs.gov.pl/
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Planowana alokacja na konkurs wynosi: 

200 000 000,00 PLN 

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 200 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota 

dofinansowania wynosi 194 000 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom 

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

poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.  

 

Wnioskodawcą projektu jest wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, 

kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. 

Maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni mierzonej liczbą studentów (wg stanu 

na dzień złożenia projektu) i wynosi:  

- dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 4 000 000 PLN,  

- dla uczelni kształcących 4 001 – 12 000 studentów – 6 000 000 PLN,  

- dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 12 000 000 PLN. 

Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 29 400 PLN na jednego uczestnika 

projektu. 

 

IOK wybiera projekty do dofinansowania poprzez dokonanie oceny formalno-

merytorycznej wniosków. 

Oceny dokonuje się w terminie nie późniejszym niż 70 dni od daty zakończenia naboru wniosków.  

W uzasadnionych przypadkach (liczba wniosków przekraczająca 200, rozbieżności w ocenie 

ekspertów) termin dokonania oceny formalno-merytorycznej może być wydłużany. Termin oceny 

formalno-merytorycznej nie może jednak przekroczyć 130 dni niezależnie od liczby ocenianych 

projektów. 

Ocenie formalno-merytorycznej wniosku podlegają kolejno następujące elementy: 

 ogólne kryteria formalne, 

 kryteria dostępu, 

 ogólne kryteria horyzontalne, 

 ogólne kryteria merytoryczne,  

 kryteria premiujące.   

Po przeprowadzeniu oceny i obliczeniu liczby przyznanych projektom punktów IOK przygotowuje 

listę wszystkich projektów, które podlegały ocenie w ramach konkursu, uszeregowanych  

w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Przedmiotowa lista wskazuje, które projekty: 

– zostały ocenione pozytywnie oraz zostały wybrane do dofinansowania;  
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– zostały ocenione negatywnie w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy i nie zostały wybrane  

do dofinansowania. 

 

Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia 

środka odwoławczego – protestu. 

W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy 

rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146). 

 

Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami 

opublikowany w serwisie internetowym IOK. 

Ponadto zaleca się, aby osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu 

na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie www.power.gov.pl oraz na 

stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie publikowane są wszelkie istotne informacje, w tym 

również dotyczące wytycznych zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.  

 

Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na 

zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: NPK@ncbr.gov.pl. 

W trakcie trwania procedury konkursowej, przed rozpoczęciem naboru wniosków, IOK opublikuje  

w serwisie internetowym (w zakładce http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power) również 

FAQ zawierający odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące kwestie najczęściej poruszanych przez 

wnioskodawców.  

 

 

http://www.power.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:NPK@ncbr.gov.pl
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power

