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FAQ – konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 

na realizację „Trzeciej Misji Uczelni” 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

 

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Czy w ramach konkursu jedna uczelnia może złożyć więcej niż jeden wniosek w konkursie? 

IOK nie wprowadza ograniczeń co do ilości wniosków, które mogą zostać złożone przez daną uczelnię  
w odpowiedzi na konkurs. Tym samym dana Uczelnia może złożyć więcej niż jeden wniosek  
o dofinansowanie projektu..  

2. Czy wniosek składamy jedynie drogą elektroniczną? 

Zgodnie z Regulaminem konkursu wnioski o dofinansowanie są składane w konkursie wyłącznie w formie 
dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych (SOWA). 

3. Czy jeśli do aplikacji SOWA ma dostęp osoba, która sporządza wniosek, jak technicznie wygląda złożenie 
podpisu we wniosku osoby upoważnionej? 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wraz z przesłaniem wniosku w systemie nie jest wymagane jego 
uprzednie podpisanie kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP. Nie jest również 
wymagane przesyłanie do IOK podpisanej wersji papierowej wniosku. 

4. Jak należy rozumieć zawarte w pkt. 4 Regulaminu stwierdzenie; …,” maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%.”…?  
Czy pozostałe 3% kosztów może być sfinansowane ze środków uczelni lub wydziału, na którym będą 
realizowane zajęcia? 

Pozostałe 3% kosztów stanowi wkład własny wnoszony przez Wnioskodawcę. Zasady dotyczące obliczania 
wkładu własnego zostały opisane w Regulaminie konkursu na str. 31-33. 

5. Czy jest konieczność wybrania wskaźników horyzontalnych, pomimo ich braku w realizacji projektu? 

Tak, z uwagi na konieczność monitorowania wskaźników horyzontalnych określonych w załączniku nr 2  
do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego, we wniosku należy obowiązkowo 
uwzględnić dodatkowo następujące wskaźniki produktu tj.: 

a) liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.], 



 
 

 

b) liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] , 
c) liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami [szt.]. 
d) liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–komunikacyjne (TIK) [szt.] 

Dla powyższych wskaźników jako wartość docelową można wskazać 0, o ile ich realizacja nie wynika 
wprost z założeń projektu. Niemniej jednak Wnioskodawca, jest zobowiązany do określenia sposobu 
pomiaru i źródeł danych do wskaźników horyzontalnych nawet jeśli nie będą występować w ramach 
realizacji projektu. 

WNIOSKODAWCA 

6. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem, czy jest szansa, żeby inne podmioty, poza uczelniami mogły 
składać wnioski na działania edukacyjne? 

Niestety nie. Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawcą projektu może być tylko szkoła wyższa 
publiczna bądź niepubliczna, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła 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. W związku  
z powyższym inne podmioty nie mogą być wnioskodawcami w tym konkursie. Mogą stanowić jedynie 
partnerów w projekcie lub nawiązać innego typu współpracę formalną z wnioskodawcą.  

7. Proszę o informację, czy jako organizacja pozarządowa, możemy być partnerem w więcej niż jednym 
wniosku składanym przez uczelnie. 

Mogą Państwo wystąpić jako partner w kilku wnioskach, ale proszę pamiętać, iż partnerstwo powinno 
zostać zawarte i być realizowane na zasadach zgodnych z Regulaminem konkursu, w tym zgodnie  
z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020. 

8. Czy wnioskodawcą w projekcie może być związek uczelni. 

Związek uczelni nie może być wnioskodawcą w przedmiotowym konkursie. Wnioskodawcą może zostać 
jedna z uczelni wchodzących w skład związku, a pozostałe (lub jedna z nich) mogą być ewentualnie 
partnerami w projekcie. Dodatkowo wnioskodawca będzie zobligowany do nawiązania formalnej 
współpracy z podmiotom działającym na rzecz edukacji, aby zostało spełnione kryterium dostępu nr 2. 

9. Czy podczas składania wniosku potrzebne są umowy z podmiotami prowadzącymi szkoły będącymi 
partnerami? Czy wybrane szkoły można zgłaszać później po etapie podpisania umowy? 

Jeżeli formalna współpraca miałaby mieć formę partnerstwa, a działania miałyby być realizowane  
we współpracy ze szkołami, to umowa partnerska powinna być podpisana z organem prowadzącym 
placówki, ale zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku umowa ta może być dostarczona na etapie 
podpisywania umowy o dofinansowanie projektu. Jednakże na etapie składania wniosku wnioskodawca 
powinien uzupełnić odpowiednie pola we wniosku o dofinasowanie dotyczące partnera, w tym nazwę, 
adres oraz zakres współpracy, potencjał techniczny, kadrowy itp. 

 



 
 

 

10. Czy podczas składania wniosku potrzebne są umowy z podmiotami, z którymi nawiązywana jest 
formalna współpraca? 

Jeśli ze wskazanymi podmiotami nawiązywana jest tylko formalna współpraca, a nie partnerstwo, to nie 
ma obowiązku zamieszczania we wniosku dokładnych danych tego podmiotu. Należy jednakże opisać 
zakres i mechanizmy przyszłej współpracy, wymagania, kryteria stawiane podmiotom, które zostaną 
wybrane do współpracy. 

Przypominamy, że w przypadku współpracy bezkosztowej, przy wyborze jednostki współpracującej należy 
wziąć pod uwagę przede wszystkie wymagania merytoryczne. Nie mają w tym przypadku zastosowania 
procedury wyboru konkurencyjnego w rozumieniu Wytycznych. W przypadku współpracy, gdzie jednostka 
współpracująca miałaby ponosić jakiekolwiek koszty finansowane z budżetu projektu  
– jednostka ta będzie traktowana jak podwykonawca. Dlatego też przy jej wyborze konieczne jest 
zastosowanie procedur konkurencyjnych, w zależności od wartości zamówienia.  

11. Czy jedna jednostka pozarządowa może wspólnie realizować dwa projekty z dwoma różnymi 
Uczelniami (Beneficjentami)? 

Nie ma przeciwwskazań. 

12. Bardzo proszę o informację, czy do konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 może przystąpić 
uczelnia niepubliczna kształcąca tylko studentów niestacjonarnych. 

W przedmiotowym projekcie nie wprowadzono ograniczeń w tym zakresie. 

UCZESTNICY PROJEKTU 

13. Uprzejmie proszę o informację czy sprecyzowane zostało sformułowanie "niestandardowi odbiorcy 
szkolnictwa wyższego". Mamy wątpliwości czy realizacja działań dydaktycznych dla uczniów klas 
maturalnych spełnia warunki konkursu. 

Grupa niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego jest bardzo obszerna. Łatwiej jest ją 
zdefiniować poprzez określenie kto stanowi standardową grupę odbiorców, a są to przede wszystkim 
studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych. 

14. Prosiłabym o wyjaśnienie pojęć pojawiających się w regulaminie konkursu: nie standardowi odbiorcy 
szkolnictwa wyższego oraz grupa docelowa objęta wsparciem – czy mają to być odbiorcy usług 
świadczonych przez uniwersytety dziecięce/III wieku? Czy mają to być osoby, określone przez 
wnioskodawcę, zamieszkujące dany obszar - których udział ma być związany z aktywizacją społ.-
zawodową? 

Niestandardowi odbiorcy szkolnictwa wyższego – łatwiej jest wskazać grupy standardowe, czyli studenci, 
doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych. W konkursie chodzi o działania inne, niż standardowe, 
realizowane przez uczelnie. 

Grupę docelową określa Wnioskodawca – z jakiej grupy osób będzie rekrutował uczestników. Grupa 
docelowa może być bardzo szeroka, a może być zawężona do danego obszaru, wieku… 



 
 

 

15. Czy jest ograniczenie wiekowe dla grupy docelowej projektu w konkursie? Czy projekt może 
obejmować zarówno dzieci w wieku szkolnym jak i osoby 45+, 50+? 

Nie ma ograniczeń wiekowych w konkursie. Działaniami projektowymi można objąć zarówno dzieci w 
wieku szkolnym, jak i osoby 45+, 50+. 

16. Czy w ramach projektu możemy ściśle określić grupę wiekową uczestników projektu ? 

Tak. Oczywiście kwestia ograniczenia musi wynikać z celu i założeń projektowych. 

17. Czy grupą docelową są wyłącznie słuchacze uniwersytetów 2 i 3 wieku oraz uniwersytetów 
dziecięcych? 

Nie, nie tylko. Są to grupy/działania przykładowe wskazane w dokumentacji. 

18. Czy w przypadku objęcia wsparciem osób do lat 18-tu rodzice muszą wypełniać oświadczenia  
o zgodzie na wzięcie udziału dziecka w zajęciach w ramach projektu?  

Tak, rodzice powinni wypełnić odpowiednie oświadczenia i zgody dotyczące udziału dzieci w zajęciach  
w ramach projektu oraz wszelkie niezbędne dokumenty, aby dopełnić formalności związane z zasadami 
obowiązującego prawa. 

19. Czy uczestnikami kursów/szkoleń/doradztwa są wyłącznie osoby z wyższym wykształceniem? 
Wątpliwość pojawiła się podczas interpretacji literalnego zapisu w Regulaminie konkursu str. 6 
Regulaminu (punkt Ogłoszenie konkursu. 1. Podstawowe informacje na temat konkursu, 2 akapit) jest 
zdanie: "Projekty mają służyć realizacji (...) celu szczegółowego dotyczącego PODNIESIENIA 
KOMPETENCJI OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W EDUKACJI NA POZIOMIE WYŻSZYM". 

Jak najbardziej uczestnikami mogą być osoby bez wyższego wykształcenia, chociażby dzieci i młodzież. 

Cel szczegółowy należałoby rozumieć raczej jako podniesienie kompetencji osób, które korzystają  
z edukacji prowadzonej przez uczelnie, czyli podmiotów edukacji na poziomie wyższym. 

20. Czy osoba będąca naszym studentem nie może być jednocześnie uczestnikiem projektu? 

Zakładając, że działania przewidziane do realizacji w projekcie nie są realizacją studiów,  
czyli standardowych działań Uczelni, to student Państwa czy jakiejkolwiek innej uczelni mógłby stać się 
uczestnikiem projektu – jako przysłowiowy „Kowalski”.  

21. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach projektu przewidziane jest wyłącznie opracowanie 
programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych 
odbiorców szkolnictwa wyższego. W związku z powyższym przygotowując założenia projektu 
chciałabym upewnić się, że działaniami w projekcie nie można objąć studentów uczelni? 

Jeżeli projekt miałby być kierowany konkretnie do studentów czy to Państwa Uczelni, czy jakiejkolwiek 
innej, to niestety nie. Generalnie grupą docelową nie mogą być STUDENCI.  

Ale jeśli działania miałyby kierowane szeroko i któryś ze studentów Państwa Uczelni chciałby wziąć  
w nich udział (jako tzw. osoba „z ulicy”) – nie ma przeszkód. 



 
 

 

22. Zgodnie z dokumentacją konkursową liczba osób, które podniosły kompetencje powinna stanowić 
75% uczestników. Jednocześnie - zgodnie z doświadczeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  
który będzie realizował projekt - wynika, że taki odsetek nie powinien być większy niż 60. Grupa 
docelowa UTW to osoby starsze, które niejednokrotnie muszą przerwać uczestnictwo w projekcie 
głównie z powodów zdrowotnych. Zdarza się również, że w przypadku osób starszych  może nie  dojść  
do podniesienia kompetencji ze względu na pogarszające się funkcje poznawcze, np. kłopoty  
z pamięcią. W związku z tym, czy wnioskodawca może założyć wzrost kompetencji u 50-60% 
uczestników projektu? 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że w zapisach konkursu nie ma tego typu wskazówek,  
tj. o wymogu 75%. Wnioskodawca ma prawo założyć mniejszy procent we wskaźniku rezultatu, 
przedstawiając jednocześnie wyjaśnienie, czym się kierował przy jego kalkulacji, co wpływa na tak niski 
stopień rezultatu. 

KRYTERIA DOSTĘPU i KRYTERIA PREMIUJĄCE 

23. Czy kryterium dostępu nr 2 będzie spełnione, jeśli uczelnia nawiąże współpracę ze szkołą,  
której uczniowie wezmą udział w projekcie?  

Kryterium nr 2 zostanie wówczas spełnione. Niemniej jednak przypominamy, żeby w przypadku szkół 
nawiązywać współpracę z ich organami prowadzącymi.  

24. Czy za spełnienie kryterium dostępu nr 2 będzie uznawane nawiązanie formalnej współpracy  
ze szkołą podstawową lub ponadgimnazjalną, średnią itp., czy takie jednostki organizacyjne mogą być 
uznane jako podmioty działające na rzecz edukacji? 

Tak, takie jednostki będą traktowane jako działające na rzecz edukacji. Jednakże należy mieć na uwadze 
wytyczne konkursowe co do formalnej współpracy między podmiotami i wymogi z tym związane. 
O wsparcie w projekcie będą mogły starać się jedynie uczelnie, które nawiążą formalną współpracę z co 
najmniej jednym podmiotem działającym na rzecz edukacji. Zakres działalności i dotychczasowe 
doświadczenie tego podmiotu muszą być związane z celami realizowanego projektu, tak aby jego udział 
gwarantował skuteczną i efektywną realizację projektu. Nie wyklucza to możliwości współpracy z 
większą liczbą podmiotów.  

25. Uczelnia zamierza nawiązać współpracę formalną z założoną przez Wnioskodawcę fundacją, czy takie 
rozwiązanie jest możliwe do zastosowania? Czy w przypadku projektu partnerskiego będzie 
obowiązywało takie samo podejście (czy możliwa jest wspólna realizacja projektu, przez 
Wnioskodawcę (uczelnię) oraz fundację, której Wnioskodawca jest założycielem?  

Uczelnia może nawiązać współpracę formalną z fundacją, jeśli ona już funkcjonuje. W innej sytuacji,  
tj. jeżeli fundacja byłby założona na potrzeby wniosku, mogłoby to zostać uznane jako próba obejścia 
Regulaminu konkursu. Jednakże wszystkie zadania w projekcie, jak również formy współpracy będą 
podlegać ocenie ekspertów.  

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: ustawa wdrożeniowa) projekty 
partnerskie polegają na zaangażowaniu w ich realizację co najmniej dwóch podmiotów. Partnerstwo 
może zostać zawiązane przez podmioty prywatne lub podmioty publiczne lub ich skład może być 



 
 

 

mieszany, czyli publiczno-prywatny. Z wyjątkiem art 33 ust. 7 ustawy wdrożeniowej brak jest wyłączeń 
w zakresie podmiotów, które mogą być stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie (Stroną 
porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania 
dofinansowania). W tym miejscu zaznaczyć należy, iż konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 dotyczy 
projektów dotyczących rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności 
społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi,  
do których fundacje się zaliczają. Celem przybliżenia tejże formy działalności wskazać należy, iż fundacja 
może być ustanowiona wyłącznie dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych (nie dla 
celów prywatnych). Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40, 
tj.; dalej: oF) podmiotem tworzącym fundację jest fundator. Fundatorem może być zarówno osoba 
fizyczna, jak i osoba prawna, w wyniku złożenia przez niego oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji  
i przeznaczeniu określonego majątku na realizację jej celów (art. 2 uF). Fundacja działa w oparciu o statut 
(art. 4 uF). Statut fundacji  ustalany jest przez fundatora. Możliwe jest również  ustalenie statutu fundacji 
przez osobę (fizyczną lub  prawną) upoważnioną do tego przez fundatora (art. 6 ust. 1 uF). Pamiętać 
jednak należy, iż fundator z mocy prawa nie posiada żadnych szczególnych uprawnień wobec założonej 
przez siebie Fundacji. Z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Fundacja uzyskuje bowiem 
osobowość prawną (staje się  autonomicznym podmiotem prawa). Fundator w statucie może jednak 
zastrzec sobie na przykład prawo wyrażenia zgody w najważniejszych sprawach (zmiany statutu, 
połączenia fundacji, zmiany składu zarządu itd.) lub nawet zapewnić sobie miejsce we władzach fundacji, 
aby mieć wpływ na podejmowane decyzje, niemniej jednak od strony prawnej stanowi zupełnie odrębny 
byt od Fundacji. Zarówno Fundacja jak i jej założyciel (o ile jest np. przedsiębiorcą) posiadają odrębne 
numery KRS i mogą odrębnie funkcjonować w obrocie gospodarczym.  Kwestią drugorzędną jest zatem 
powiązanie osobowe pomiędzy jednym a drugim z omawianych podmiotów. 

W świetle powyższego wskazać należy, iż ustawa wdrożeniowa nie wyklucza zawarcia umowy w której 
jedną ze stron jest Wnioskodawca a drugą fundacja, która została przez niego założona. 

26. W Regulaminie konkursu jest zapis o wymaganej współpracy z podmiotem zewnętrznym.  
Czy ma być to umowa partnerska? Czy nie ma obowiązku zawierania z podmiotem umowy 
partnerskiej? 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu formalna współpraca, wymagana zgodnie z kryterium dostępu 
nr 2, nie obliguje wnioskodawcy do nawiązania partnerstwa. W związku z tym, należy we wniosku 
zamieścić informację o fakcie realizowania już współpracy z odpowiednim podmiotem, albo deklarację 
jej nawiązania i opisać, w jakich aspektach działalność tego podmiotu jest związana z celem projektu. 

27. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, co oznacza obowiązek nawiązania współpracy z podmiotem,  
z którym chcemy wspólnie realizować projekt. Czy "formalna współpraca" (kryt. dostępu nr 2) oznacza 
konieczność nawiązania partnerstwa i przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą wdrożeniową? Co 
oznacza termin "formalna współpraca"?  

Czy niepowiązane kapitałowo/osobowo z jednostką budżetową organizacje pozarządowe muszą być 
wybrane zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej? 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego, 
o którym mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej. Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru 
prawnego i organizacyjnego partnera - może to być dowolna jednostka, o ile została wybrana w sposób 



 
 

 

spełniający wymogi, o których mowa w art. 33 ustawy. Sposób i tryb wyboru partnera musi być 
odpowiednio opisany we wniosku.  

Formalna współpraca, wymagana zgodnie z kryterium dostępu nr 2, nie obliguje wnioskodawcy do 
nawiązania partnerstwa i może być nawiązana w sposób dowolny, praktykowany przez uczelnię. 

28. Czy w ramach konkursu wnioskodawca (uczelnia publiczna), która chce realizować projekt z innymi 
podmiotami, w tym innymi uczelniami wyższymi, NGO oraz jednostkami samorządu terytorialnego,  
w ramach projektu partnerskiego, musi przeprowadzić otwarty nabór na partnera krajowego przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie ? 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego, 
o którym mowa w art. 33 ustawy. Partner powinien być wybrany w sposób spełniający wymogi, o których 
mowa w art. 33 ustawy. Sposób i tryb wyboru partnera musi być odpowiednio opisany we wniosku. 

29. Czy podmiotem działającym na rzecz edukacji, w rozumieniu dokumentacji konkursowej, może być 
wydawnictwo – oficyna edukacyjna – mająca w swojej ofercie programy nauczania, podręczniki  
i książki pomocnicze. 

Wydawnictwo, jeśli miałoby spełnić założenia konkursu musiałoby bardziej zaangażować się w działania 
na rzecz edukacji, aby były one zgodne z dokumentacją konkursową. Nie można ograniczyć się  
do dostarczenia przez wydawnictwo podręczników i książek. Należy sprawdzić, czy wydawnictwo i jego 
zakres działalności wpisuje się w wymogi konkursowe.  

30. W projekcie o wsparcie mogą starać się tylko jedynie uczelnie, które nawiążą formalna współpracę  
z co najmniej jednym podmiotem działającym na rzecz edukacji. Jaką formę mogą lub mają mieć te 
podmioty na rzecz edukacji, do jakich podmiotów należy się odnieść aby musiały spełnić one cele 
realizowanego projektu? 

Mogą to być przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe 
(jednocześnie kryterium dostępu nr 6), ale jednocześnie mogą to być np. firmy prywatne, inne uczelnie, 
jeżeli ich doświadczenie czy statut potwierdza, iż są podmiotami działającymi na rzecz edukacji. 

31. Czy Partnerem w projekcie do konkursu w ramach „Trzeciej Misji” POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 
może być firma szkoleniowa – jeśli spełnia ona kryterium posiadania „doświadczenia  
i merytorycznego zakresu działalności związanej z celami projektu” wymienionego w regulaminie 
projektu str. 10 punkt 3 Zakres kryteriów dostępu. Czy w definicji „Podmiotu edukacyjnego” są także 
przedsiębiorcy, którym w naszym wypadku jest firma szkoleniowa i mogłaby by być Partnerem 
Wnioskodawcy tj. Uczelni. 

Jeżeli posiada doświadczenie wprowadzeniu działań edukacyjnych i integrowaniu społeczności, to tak, 
może być partnerem w projekcie, by spełnić kryteria dostępu nr 2 i 5. Jednocześnie przypominamy  
o konieczności nawiązania współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami 
pozarządowymi (kryterium 6). 

32. Zgodnie z kryterium dostępu nr 2 Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji projektu  
we współpracy formalnej z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego zakres merytoryczny  
i doświadczenie związane są z celami projektu. Nie określa się tutaj, jaki dokładnie ma posiadać status 
owy podmiot, zatem dopuszcza się każdą formę. Z kolei kryterium dostępu nr 5 Wnioskodawca ma 



 
 

 

realizować działania w ramach projektu wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego  
lub organizacjami pozarządowymi. Czy oznacza to, że jeśli podmiot działający na rzecz edukacji nie jest 
jednocześnie jednostką samorządu terytorialnego lub organizacją pozarządową, oznacza,   
że do realizacji projektu należy dodatkowo zaangażować jednostkę samorządu lub NGO's? Czy w tym 
przypadku również należy zawrzeć porozumienie o współpracy? Podczas spotkania informacyjnego 
padła odpowiedź, że wymagana jest współpraca z podmiotem działającym na rzecz edukacji i nie ma 
znaczenia status tego podmiotu. Nie mniej w Regulaminie konkursu przy kryterium dostępu nr 5 
napisane jest wprost: Dodatkowo IOK pragnie zwrócić uwagę, iż kryterium to zobowiązuje 
wnioskodawcę do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami 
pozarządowymi. Kryterium dostępu nr 2 zaś wskazuje na podmiot działający na rzecz edukacji."  
Z powyższego zapisu wynika, że oba kryteria dostępu należy spełnić niezależnie, czyli, aby oba były 
spełnione do współpracy należy zaprosić jednostkę samorządu terytorialnego lub NGO's, które 
działają na rzecz nauki. Proszę o przedstawienie ostatecznej interpretacji dotyczącej spełnienia obu 
kryteriów dostępu. 

Ma Pan rację. Założeniem konkursu jest działanie z jednej strony z podmiotem działającym na rzecz 
edukacji, z drugiej z JST lub NGO’s. Oczywiście może się tak zdarzyć, że dany NGO’s jest jednocześnie 
podmiotem działającym na rzecz edukacji a JST na pewno można zaliczyć do takich podmiotów. Zatem, 
tylko w przypadku gdyby wybrali Państwo do współpracy, jako podmiot działających na rzecz edukacji  
– firmę prywatną, inną uczelnię itp. wówczas należałoby nawiązać dodatkowo współpracę z JST  
lub NGO’s. 

33. Prosiłabym o informację o warunkach spełnienia kryterium dostępu 2 - Wnioskodawcą projektu jest 
uczelnia, która w celu realizacji projektu nawiąże, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie 
projektu, formalną współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego  doświadczenie   
i  merytoryczny zakres  działalności  związane  są  z  celami projektu. Jakie jest rozumienie podmiotu 
działającego na rzecz edukacji? Czy stowarzyszenie, które nie ma w celach statutowych działalności 
typowo edukacyjnej, ale realizuje projekty dofinansowane z UE w dziedzinie edukacji  
(np. doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów, warsztaty naukowe dla dzieci) może być partnerem  
dla uczelni w przedmiotowym konkursie NCBiR? Pragnę nadmienić także, że jednym z celów 
statutowych jest realizacja wspólnej dla obszaru funkcjonalnego Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, która obejmuje również cele edukacyjne. 

Tak. Stowarzyszenie o wskazanym przez Panią doświadczeniu można zaliczyć do grupy podmiotów 
działających na rzecz edukacji.  

34. Czy w ramach realizacji projektu możliwe jest finansowanie kosztów szkoły, z którą Uczelnia podejmie 
współpracę na rzecz projektu? W jaki sposób należy uregulować przepływ finansowy z podmiotem 
współpracującym jeśli nie jest partnerem? W tej sytuacji wybór zgodnie z procedurą PZP ma swoje 
zastosowanie skoro podmiot z nazwy wskazujemy już na etapie wniosku o dofinansowanie? 

Ocena, czy podmiot traktowany będzie partner, czy też będzie to współpraca, zależne będzie  
od wskazania we wniosku. W formularzu jest bowiem miejsce na wskazanie partnera oraz opisanie jego 
potencjału i roli w projekcie. Ponadto partner powinien być wybrany w trybie , o którym mowa w art. 33 
ustawy wdrożeniowej. 

Jeśli w ramach współpracy realizowane będą działania, które będą generować koszty trzeciej strony,  
tj. np. wynagrodzenia trenerów, eksploatacja sprzętu itp., realizacja takich projektów wygodniejsza jest 



 
 

 

właśnie w partnerstwie. W budżecie projektu będą wówczas jasno wskazane koszty ponoszone przez 
podmioty partnerskie.  

Jeżeli Wnioskodawca nie zdecyduje się jednak na partnerstwo, w takim przypadku podmiot 
współpracujący będzie traktowany jak podwykonawca i wówczas należy przy jego wyborze zastosować 
procedury naboru konkurencyjnego. 

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku bezkosztowego charakteru współpracy – wówczas wystarczy,  
że działania w ramach współpracy zostaną opisane we wniosku. Wnioskodawca sam wybiera formę,  
w jakiej ta współpraca będzie się odbywać.  

Pragniemy podkreślić, że wszystkie zadania/działania w ramach projektu powinny mieć swoje 
uzasadnienie merytoryczne we wniosku o dofinansowanie, a także powinny być szczegółowo opisane. 
Przewidziane działania będą podlegać ocenie ekspertów, którzy zweryfikują ich zasadność, poprawność  
i efektywność. 

35. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że poprawnie zinterpretowaliśmy zapisy regulaminu konkursu  
w odniesieniu do maksymalnej kwoty projektu. Zgodnie ze wspomnianymi zapisami uczelnia może 
złożyć kilka wniosków, z których każdy może mieć maksymalną wartość wynikająca z liczby 
kształconych studentów, czyli np. uczelnia kształcąca 11 000 studentów może złożyć np. dwa projekty, 
każdy o wartości maksymalnej 4 mln zł.  

Tak, przedstawiona interpretacja jest właściwa. Uczelnia, w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs, może 
złożyć dowolną liczbę wniosków, a kryterium, o którym Beneficjent wspomina, dotyczy pojedynczego 
wniosku, a nie łącznej wartości wszystkich wniosków złożonych przez jeden podmiot.  
A zatem, uczelnia kształcąca 10 001-20 000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) może złożyć  
np. 5 wniosków o dofinansowanie, każdy o wartości maks. 4 mln. 

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE 

36. Czy pod uwagę można także wziąć studia podyplomowe? 

Niestety nie. Studia podyplomowe traktowane są jako standardowe działania uczelni.  

37. Prosiłabym o wyjaśnienie pojęcia „uniwersytet drugiego wieku”. 

Najczęściej używanymi określeniami są oczywiście uniwersytety dziecięce i III wieku. Niemniej jednak 
zaczęły pojawiać się również uniwersytety II wieku – których grupę uczestników stanowią osoby 45+, 
które nie czują się jeszcze seniorami, by brać udział w zajęciach uniwersytetu III wieku. Oczywiście 
działania wymienione w regulaminie, jako możliwe do realizacji w ramach trzeciej misji, są działaniami 
przykładowymi. 

38. Czy w ramach projektu można sfinansować tylko nowe programy czy też mogą być programy tylko 
modyfikowane? 

W ramach projektu istnieje możliwość opracowywania nowych programów kształcenia,  
jak i modyfikacja już istniejących. W przypadku modyfikacji warto w treści wniosku wskazać, co jest 
powodem modyfikacji i w jakim zakresie program istniejący będzie modyfikowany. 



 
 

 

39. Czy możemy zaplanować działania w projekcie (jakiś program kształcenia tj. wykłady, kursy, 
warsztaty) dla młodzieży, nie mając na Uczelni formalnej jednostki typu uniwersytet dziecięcy? 

Kwestia organizacji – który wydział czy jednostka będzie odpowiedzialna za realizacje zajęć – pozostaje 
w gestii Wnioskodawcy. 

40. Czy możemy w ramach projektu objąć wsparciem młodzież konkretnych szkół, z którymi zostaną 
zawarte umowy o współpracy? 

Wnioskodawca może wskazać we wniosku konkretne szkoły, z którymi będzie współpracował.  

41. Czy opracowane w ramach projektu programy kształcenia mają dotyczyć tylko realizacji zajęć 
dodatkowych, czy powinny być wykorzystane po zakończeniu realizacji projektu? Co Instytucja  
ma na myśli mówiąc o programie kształcenia? 

Realizacja projektu powinna przyczynić się do podniesienia kompetencji uczestników objętych 
działaniami dydaktycznymi w ramach wypełniania III misji uczelni w zakresie działań realizowanych przez 
liderów i podmioty współpracujące. 

Typy zajęć wypracowane w projekcie zostałyby wykorzystane przez instytucje, organizacje pozarządowe 
i podmioty zajmujące się edukacją, popularyzacją nauki, co przyczyniłoby się do szerokiego 
wykorzystania wypracowanych efektów projektu. 

Działania realizowane w projektach powinny być ograniczone wyłącznie do ww. opracowania 
programów kształcenia i przeprowadzenia zajęć, dzięki czemu nie wystąpi ryzyko podwójnego wsparcia 
dla działań przewidzianych w innych Osiach Priorytetowych PO WER i w Regionalnych Programach 
Operacyjnych. 

Ponadto, zgodnie z powszechną definicją program kształcenia to opis procesu kształcenia, 
prowadzącego do osiągnięcia zakładanych efektów wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów 
tego procesu. Innymi słowy program kształcenia powinien był adekwatny do grupy wiekowej, do której 
kierowany jest projekt, przy zachowaniu głównych założeń wynikających m.in. z Regulaminu konkursu. 

42. Czy zajęcia organizowane w ramach projektu mogą odbywać się w szkołach, z którymi zostanie 
nawiązana współpraca? 

Zajęcia mogą być organizowane w szkołach, z którymi zostanie nawiązana współpraca. Jednocześnie 
chcielibyśmy podkreślić, że wszelkie podjęte w ramach projektu działania muszą mieć swoje 
uzasadnienie i powinny być szczegółowo opisane we wniosku o dofinasowanie. 

43. Czy w ramach ogłoszonego konkursu można zaplanować działania dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
który funkcjonuje w strukturze Uczelni? 

Jeżeli działania projektowe związane byłyby z modyfikacją istniejącego programu realizacji 
Uniwersytetu, to tak. Nie dopuszczalnym jest bowiem zastępowanie dotychczas pozyskiwanych środków 
finansowych środkami unijnymi. 

44. Czy w ramach konkursu możliwe jest finansowanie utworzenia i realizacji studiów podyplomowych? 

Niestety nie. Studia podyplomowe są zaliczane do standardowych działań uczelni, a odbiorcy nie należą 
do „niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego”. 



 
 

 

45. Czy każdy uczestnik musi być objęty każdym szkoleniem w ramach oferty uczelni w ramach projektu? 
Czy może ponieść kompetencje w jednym z trzech bloków tematycznych? 

Wszystko zależy, jak Wnioskodawca zaplanuje działania projektowe. Może być tak, że 1 uczestnik 
projektu zostanie objęty wsparciem w ramach kilku szkoleń, inny tylko jednym. W każdym z tych 
przypadków należy precyzyjnie określić wskaźniki produktu i rezultatu. 

46. Czy Uczestnicy projektu muszą nabyć wyłącznie kompetencje kluczowe? w rozumieniu katalogu 
wskazanego w załączniku do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.  
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. 
UE L 394 z 30.12.2006, str. 10):  

a) porozumiewanie się w językach obcych;  
b) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;  
c) kompetencje informatyczne; 
d) umiejętność uczenia się;  
e) kompetencje społeczne;  
f) inicjatywność i przedsiębiorczość. 

Kryterium dostępu nr 6 wskazuje na rozwijanie u uczestników kompetencji pozwalających na: 

 aktywizację społeczną i zawodową; 

 poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; 

 pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; 

 zapobieganie społecznemu wykluczeniu. 

47. Czy określone  w projekcie kompetencje muszą mieć przełożenie na wszystkie obszary wymienione  
w kryterium dostępu 5, tj. aktywizacja społeczna i zawodowa, poszerzanie wiedzy ogólnej  
i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej, 
zapobieganie społecznemu wykluczeniu? Czy możliwe jest, aby odnieść się tylko do jednego lub części 
z wymienionych obszarów? 

Można skupić się jednym lub kilku obszarach. 

48. Czy wszystkie kompetencje określone we wniosku o dofinansowanie będące przedmiotem działań w 
projekcie muszą wynikać z dokumentów źródłowych stanowiących załączniki do regulaminu konkursu 
(12 i 13)? Czy możliwe jest określenie tzw. kompetencji ogólnospołecznych? 

W uzasadnieniu do kryterium dostępu nr 5 widnieje zapis: Wnioskodawca musi określić kompetencje  
i kwalifikacje będące przedmiotem działań w projekcie na postawie przygotowanego na potrzeby IP 
badania ewaluacyjnego „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans 
absolwentów na rynku pracy”, badania „Bilans Kapitału Ludzkiego” 
(https://bkl.parp.gov.pl/raporty.html) lub na podstawie innych powszechnie dostępnych raportów 
tematycznych (w tym. np. analiz regionalnych). Spójnik „lub” wskazuje na dowolność. Materiały te są 
przykładowe, można z nich skorzystać. IOK daje Wnioskodawcy coś gotowego, na czym Wnioskodawca 
może się oprzeć tworząc założenia projektowe. 

49. Czy we wniosku (Potencjał wnioskodawcy) czy jest wymagane obowiązkowo podawanie nazwisk,  
czy wystarczy opisać doświadczenie kadry? 



 
 

 

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku – Wnioskodawca powinien opisać we wniosku  
o dofinansowanie potencjał kadrowy poprzez opisanie kompetencji i doświadczenia osób, które planuje 
zaangażować do realizacji projektu. Nie ma obowiązku wskazywania imion i nazwisk tych osób, chyba  
że są to osoby powszechnie znane w branży, z wyjątkowo nieprzeciętnym dorobkiem zawodowym.  
Dla każdej osoby stanowiącej potencjał kadrowy beneficjenta i zaangażowanej do realizacji projektu 
należy odrębnie opisać wymiar etatu w przypadku umów o pracę. Ponadto we wniosku o 
dofinansowanie konieczne jest wskazanie zakresu zadań, jakie dana osoba będzie realizować na rzecz 
projektu w kontekście posiadanej przez nią wiedzy i umiejętności, przy czym o ile dana osoba wykonywać 
będzie zadania związane z zarządzaniem projektem – szczegółowy opis zadań i doświadczenia opisuje 
się w pkt 4.5 Sposób zarządzania projektem. 

50. Okres trwałości projektu – czy obowiązują zasady jak przy projektach EU?  

Tak.  

Jednocześnie regulamin konkursu przewiduje przyznanie dodatkowych 10 pkt. tym projektom,  
gdzie Wnioskodawca zadeklaruje, że zajęcia merytoryczne przeprowadzone w projekcie będą 
realizowane, w takim samym rozmiarze, również w okresie minimum roku po zakończeniu projektu,  
bez wsparcia środków europejskich. Co istotne, realizacja działań merytorycznych po zakończeniu 
realizacji projektu musi być adekwatna zarówno pod kątem zakresu, jak i liczby realizowanych zajęć  
i liczby osób z nich korzystających.  

Realizacja projektu powinna być bowiem elementem rozpoczynającym długofalową strategię rozwoju 
trzeciej misji uczelni, kontynuowaną także po zakończeniu projektu, nie zaś działaniem jednorazowym. 
Środki funduszowe mają bowiem służyć jak najbardziej trwałej zmianie, a nie działaniom doraźnym.  

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

51. Uprzejmie proszę o udzielenie informacji czy można rozpocząć projekt od 1 września 2018 r.,  
czy od stycznia 2019 r. Czy np. można zaplanować realizację od listopada 2018 r. ? 

Projekt może być rozpoczęty w dowolnym okresie, choć późne rozpoczęcie powinno być uzasadnione 
we wniosku. Równocześnie nie może trwać krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 36 miesięcy. 

52. Jak długo NCBR planuje rozpatrywać wnioski o dofinansowanie, kiedy można spodziewać wyników? 

Okres oceny wniosków zależy w dużej mierze od liczby wniosków, która wpłynie w odpowiedzi  
na konkurs – do 26 czerwca 2018 r. Zakładając jednak, że kończąc nabór pod koniec czerwca 2018 r., 
negocjacje z wnioskodawcami, których wnioski zostaną ocenione pozytywnie przez ekspertów, 
rozpoczną się w na przełomie lipca/sierpnia, a zatem lista rankingowa pojawi się we wrześniu 2018 r. 
Podpisanie pierwszych umów jest możliwe jeszcze w październiku 2018. 

Gdyby w odpowiedzi na konkurs wpłynęło ponad 200 wniosków, wówczas procedura może ulec 
wydłużeniu o miesiąc. 

 

 



 
 

 

BUDŻET PROJEKTU 

Pragniemy podkreślić, że wszystkie zadania/działania w ramach projektu powinny mieć swoje 
uzasadnienie merytoryczne we wniosku o dofinansowanie, a także powinny być szczegółowo 
opisane. Przewidziane działania będą podlegać ocenie ekspertów, którzy zweryfikują ich 
zasadność i efektywność. 

IOK zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia po zakończeniu naboru w konkursie analizy 
kosztów założonych we wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do analogicznych kosztów  
w pozostałych wnioskach złożonych w odpowiedzi na konkurs tak, aby wydatki w zatwierdzonych 
do dofinansowania wnioskach były wystandaryzowane. 

 

53. Bardzo proszę o udzielenie informacji dotyczącej zakupu materiałów do realizacji zajęć. 

Zgodnie z załącznikiem numer 7 do regulaminu konkursu, do kosztów kwalifikowalnych w projekcie 
zaliczają się "Koszty niezbędnych materiałów zużywalnych". 

Wydatki, o których mowa, mogą być uznane za kwalifikowalne pod warunkiem ich bezpośredniego 
wskazania we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu. Wydatki 
poniesione na zakup środków trwałych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu, mogą być 
kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o 
faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu. Wydatki poniesione na zakup środków 
trwałych, wykorzystywanych w celu wspomagania procesu wdrażania projektu mogą być kwalifikowalne 
wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one 
wykorzystywane na rzecz projektu. 

54. Czy w ramach kosztów można zapłacić opiekunom, którzy będą dowozili młodzież na zajęcia? 

Koszt opiekuna może być uznany za kwalifikowalny pod warunkiem jego bezpośredniego wskazania  
we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności jego poniesienia. Wydatek musi 
być odpowiednio uzasadniony i racjonalny. 

Katalog kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. 

55. Czy w ramach kosztów bezpośrednich możliwe jest finansowanie wynagrodzenia za opiekę nad 
dziećmi uczestniczącymi w projekcie? Grupę docelową stanowić mogą również osoby nieletnie, które 
nie mogą pozostawać bez opieki. Czy zatem w budżecie można ująć wynagrodzenie dla takiego 
opiekuna, który zapewni opiekę podczas dojazdu na zajęcia, ich trwania i powrotu do szkoły? 

Wydatek na wynagrodzenia opiekunów może zostać uznany za kwalifikowany, jednakże musi mieć swoje 
uzasadnienie w projekcie. Pragniemy podkreślić, że wszystkie wydatki w ramach projektu powinny być 
uzasadnione, racjonalne i szczegółowe opisane we wniosku o dofinasowanie. Przewidziane działania 
będą podlegać ocenie ekspertów, którzy zweryfikują ich zasadność i efektywność. 

 

 



 
 

 

56. Czy istnieje możliwość zakupu wartości niematerialnych i prawnych tj. np. oprogramowania,  
które wykorzystane byłoby na zajęciach? 

Wydatki, o których mowa tj. zakup wartości niematerialnych i prawnych mogą być uznane  
za kwalifikowalne pod warunkiem ich bezpośredniego wskazania we wniosku o dofinansowanie wraz  
z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu. Pragniemy podkreślić, że wszystkie wydatki w ramach 
projektu powinny być uzasadnione, racjonalne i szczegółowe opisane we wniosku o dofinasowanie. 

57. Czy wydatek "zatrudnienie pracowników zewnętrznych/ekspertów do prowadzenia pojedynczych 
zajęć w projekcie" może zostać uznany za kwalifikowany? 

Wydatek „zatrudnienie pracowników zewnętrznych/ekspertów do prowadzenia pojedynczych zajęć  
w projekcie” również może zostać uznany za kwalifikowany, jednakże musi mieć swoje uzasadnienie  
w projekcie.  

Pragniemy podkreślić, że wszystkie wydatki w ramach projektu powinny być uzasadnione, racjonalne  
i szczegółowe opisane we wniosku o dofinasowanie.  

58. W standardzie dotyczącym kosztów odnośnie trenera/wykładowcy jest zapis: „koszt pracy trenera 
obejmuje koszty opracowania programu oraz materiałów dydaktycznych, dojazdu, zakwaterowania, 
wyżywienia oraz dodatkowego wsparcia jeśli przewidziane w ramach projektu". Czy oznacza to,  
że trenerowi/wykładowcy można zapłacić tylko za godziny prowadzonego szkolenia, czy również za 
czas poświęcony na przygotowanie materiałów lub ewentualne sprawdzenie egzaminu końcowego. 
Dla uproszczenie przedstawiam przykładową sytuację odnośnie szkolenia 5 godzinnego, na które 
pracownik poświęca wcześniej 5 godzin na przygotowanie dokumentów. Czy można takiej osobie 
wypłacić wynagrodzenie z 5 godzin prowadzenia szkolenia czy za 10 godzin łącznie z przygotowaniem 
materiałów? 

Szacując koszt wynagrodzenia (przesyłając zapytania ofertowe) należy przewidzieć koszty poboczne, 
które ewidentnie będą wpływały na łączną stawkę za godzinę pracy trenera/wykładowcy. Wprowadzając 
wydatek do budżetu projektu uwzględniają Państwo najczęściej liczbę godzin samego szkolenia,  
ale z odpowiednio większą stawką za godzinę, w uzasadnieniu uwzględniając informację, iż stawka 
obejmuje również m.in. przygotowanie materiałów, koszty związane z dojazdem itp. 

59. Czy w ramach projektu można przewidzieć szkolenie skierowane do nauczycieli?  

Nauczyciele nie są grupą docelową w konkursie, w związku z czym nie można przewidzieć szkoleń 
przeznaczonych bezpośrednio dla nich. Zgodnie z Regulaminem konkursu, projekt powinien 
przewidywać wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie 
z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla niestandardowych 
odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających 
na: rozbudzanie ich ciekawości poznawczej; 

 stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia; 

 inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji; 

 propagowanie kultury innowacyjności; 

 zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu 
rzeczywistości; 



 
 

 

 integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do 
prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do 
wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć. 

Wnioskodawca może zaplanować różnorodne działania, rozwijające ww. kompetencje wśród 
uczestników projektu poprzez opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych. 

60. Czy w ramach kursu dla seniorów na podniesienie kompetencji prawnych kwalifikowany będzie koszt 
indywidualnych konsultacji prawnych?  

Tylko, jeżeli działanie to będzie powiązane merytorycznie z kursem. 

61. Czy część kursu może odbyć się na wyjeździe edukacyjnym jeśli taki wyjazd zwiększy efektywność 
kursu? 

Jeżeli takie działanie byłoby uzasadnione i zwiększało efektywność kursu, to tak. 

62. Czy zapis w punkcie XI. punkt 2 Szczegółowy budżet projektu Regulaminu konkursu: 

„We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wskazuje: 

a) formę zaangażowania i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędnego  
do realizacji zadań merytorycznych (etat / liczba godzin),  

b) planowany czas realizacji zadań merytorycznych przez wykonawcę (liczba godzin),  

c) przewidywane rozliczenie wykonawcy na podstawie umowy o dzieło” 

Co stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków na etapie wyboru projektu  
oraz w trakcie jego realizacji oznacza, że rekomendowaną formą angażowania osób realizujących 
zadania w projekcie w tym typie projektu jest umowa o dzieło? 

Zapis mówiący o umowie o dzieło odnosi się do sytuacji, kiedy wnioskodawca chciałby rozliczać się  
z wykonawcą na podstawie właśnie tego typu umowy, dlatego zapis w tym akapicie brzmi 
„wnioskodawca wskazuje”. Wnioskodawca może wybrać też inne formy rozliczania wnioskodawca,  
lecz gdy wybiera umowę o dzieło powinien to wskazać we wniosku. 

63. Czy program kształcenia musi zostać opracowany w ramach projektu? Czy można opracować go  
na etapie składania wniosku o dofinansowanie?  

Program powinien być opracowany w ramach projektu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wówczas okres 
realizacji projektu ustalić na termin na tyle wczesny, by objąć nim okres opracowywania programu. 
Proszę pamiętać, że jeżeli chcą Państwo sfinansować wynagrodzenie osoby/osób opracowującej/ych 
program z projektu, dzieło musi być realizowane w okresie realizacji projektu. 

64. Czy koszt materiałów zużywalnych powinien być objęty postępowaniem zamówień publicznych  
lub postępowania konkurencyjnego? 

Wnioskodawcy powinni wybrać określoną formę postawania w zależności od wysokości wydatku. 
Szczegóły znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020.  



 
 

 

65. Czy jest możliwość wykorzystanie w projekcie na potrzeby zakwaterowania uczestników akademików 
uczelnianych, czy w uzasadnionych merytorycznie przypadkach można wykorzystywać akademiki  
i ich cenniki do realizacji projektów i rozliczać wydatki w oparciu o wewnętrzną notę księgową 
beneficjenta? 

IOK dopuszcza możliwość rozliczania akademików uczelnianych jako wkład własny (jest to wkład własny 
rzeczowy) w ramach projektu przy czym IOK przypomina, że rozliczenie wydatków w oparciu o notę 
księgową wymaga uprzedniego zawarcia takiej informacji we wniosku o dofinansowanie 
(obligatoryjnie). Koszt ten powinien mieć swoje uzasadnienie merytoryczne, a jego wysokość  
oraz adekwatność w projekcie zostanie oceniona przez ekspertów. Beneficjent może zastosować 
obowiązujący cennik jednak przypomnienia wymaga fakt, że beneficjent jest zobowiązany  
do potwierdzenia wysokości stawek wskazanych w budżecie poprzez rozeznanie cenowe na rynku. 

66. Czy nocleg dla opiekuna dzieci poza terenem zamieszkania i koszt dojazdu może być kosztem 
kwalifikowanym? 

Zgodnie z dokumentacją konkursu każdy koszt powinien mieć uzasadnienie merytoryczne  
w projekcie. Jeśli wydatek ten będzie niezbędny do realizacji danego zadania to może być kwalifikowany. 
Należy jednak pamiętać, że wszystkie zadania i ich koszty będą podlegać ocenie ekspertów, którzy 
zweryfikują ich zasadność, efektywność i wysokość. 

67. Czy jeśli projekt będzie zakładał kilkudniową wycieczkę dla uczestników, w tym nocleg i wyżywienie 
to koszty te będą kwalifikowane? 

Tak, o ile będzie miało to swoje uzasadnienie w projekcie. Zgodnie z dokumentacją konkursu, każdy koszt 
powinien mieć uzasadnienie merytoryczne. Należy jednak pamiętać, że wszystkie zadania i ich koszty 
będą podlegać ocenie ekspertów, którzy zweryfikują ich zasadność, efektywność i wysokość. 

68. Czy pracownicy merytoryczni uczelni mogą być wynagradzani za wykonaną pracę w ramach projektu 
na podstawie umów cywilno-prawnych np. umów o dzieło? 

Umowy cywilno-prawne są dopuszczalne w projektach z pewnymi wyjątkami, np. umowa zlecenie  
z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę z uczelnią nie będzie kosztem 
kwalifikowanym. Natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umowa o dzieło nie może mieć 
tylko tytułu „umowa o działo”, lecz powinna wiązać się z określonym rezultatem/ dziełem, które będzie 
wykonane. Będzie to weryfikowane na etapie realizacji projektu.  

69. Czy w budżecie projektu oddzielną pozycję może stanowić opracowanie programów kształcenia 
(niezależnie od ich prowadzenia)? Zgodnie ze standardem kosztów, koszt pracy trenera obejmuje 
opracowanie programu i materiałów dydaktycznych. W naszej opinii programu kształcenia nie można 
zastąpić zestawem programów zajęć opracowywanych przez trenerów na potrzeby konkretnych zajęć, 
ponieważ program kształcenia  jest to element nadrzędny, zawierający podstawę programową  
i zestaw wytycznych do sporządzania scenariuszy do konkretnych zajęć.  

Mogą Państwo to rozdzielić te wydatki i ująć je w odrębnych pozycjach kosztowych, uwzględniając 
jednocześnie odpowiednia wysokość stawek. W uzasadnieniu pozycji kosztowej, zarówno w przypadku 
opracowania programu, jak i wynagrodzenia trenera, powinni Państwo wyjaśnić, z czego wynika 
rozdzielenie. 



 
 

 

70. Czy w budżecie projektu oddzielna pozycję budżetową może stanowić opracowanie ankiet 
ewaluacyjnych? Specyfika studenta trzeciego wieku sprawia, że w tym wieku możliwy jest skuteczny 
rozwój tylko pewnych kompetencji kluczowych i tylko w pewnym zakresie. Obecnie nie istnieją wzorce 
ankiet ewaluacyjnych, które mierzą wzrost umiejętności osób starszych w wyniku zamierzonego 
procesu edukacyjnego polegającego na rozwijaniu kompetencji kluczowych. Trzeba te ankiety 
stworzyć na podstawie badań naukowych lub doświadczenia pracy z  seniorami. 

Jeżeli działanie będzie niezbędne dla realizacji projektu i jego założeń, to tak. 

71. Czy dojazd trenera na miejsce zajęć może stanowić odrębny koszt, niezależnie od jego wynagrodzenia? 
Projekt zakłada realizację zajęć w różnych miejscach Małopolski i koszty dojazdu będą stanowić często 
istotne obciążenie finansowe dla trenerów, którzy na miejscu przeprowadzą jednorazowo 2-3 godziny 
zajęć. Kumulacja godzin jest niemożliwa ze względu na uwarunkowania grupy docelowej  

Wszystko zależy, jaka będzie forma zatrudnienia trenera. W przypadku umów o pracę istnieje możliwość 
wprowadzenia pozycji kosztowej związanej z delegacjami i z uwagi na jej specyfikę, musi być to pozycja 
oddzielna. W przypadku umów zlecenie koszt ewentualnych dojazdów należy ująć w kwocie umowy. 
Wykonawca powinien skalkulować koszty tak, by uwzględniały koszty poboczne. 

72. Czy koszty zakupu sprzętu komputerowego i/lub mebli będących wyposażeniem sal 
wykładowych/ćwiczeniowych mogą być wliczone do kosztów bezpośrednich? 

Wnioskodawca ubiegając się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu wskazuje rodzaj 
urządzeń niezbędnych do realizacji zajęć – jeżeli występuje taka potrzeba. Koszty są zależne od specyfiki 
programu kształcenia i pomysłów na jego realizację. Racjonalność ponoszonych kosztów będzie 
poddawana analizie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.   

73. Czy wkładem własnym może być wyodrębnione biuro projektu i udostępnianie sal w Uczelni? 

Tak, powinno zostać to ujęte w kosztach pośrednich.  

74. Wkład własny stanowi 3%, tak? 

Tak – str. 34 Regulaminu konkursu. 

ROZLICZANIE PROJEKTU 

75. Jaki kurs euro należy uznać do tego konkursu jeżeli chodzi o zastosowanie uproszczonych metod 
rozliczania?  

Kurs EUR obowiązuje z miesiąca ogłoszenia konkursu, tj. kwietnia 2018 r. i wynosi: 1 EUR =  4.2072 PLN 

76. Uproszczone metody rozliczania – czy możemy stosować w tym konkursie? 

Istnieje możliwość rozliczania wydatków metodą uproszczoną, w postaci kwot ryczałtowych. Jest ona 
obligatoryjna dla projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN 
równowartości 100 000 euro. 



 
 

 

W przypadku projektów na kwotę wyższą również istnieje możliwość zastosowania tej metody jednak 
suma kwot ryczałtowych w projekcie nie może przekroczyć wyrażonej w PLN równowartości kwoty  
100 000 EUR wkładu publicznego.  

A zatem, w przypadku projektu, którego wartość całkowita opiewa na kwotę np. 2 000 000 PLN,  
a co za tym idzie wartość wkładu publicznego przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100 000 euro, 
wnioskodawca może przewidzieć do rozliczenia kwotą ryczałtową jedynie zadanie/zadania, których 
łączna wartość nie przekroczy ww. limitu. Koszty pozostałych zadań będą rozliczane zaś w sposób 
standardowy, tj. na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. 

Nie jest zatem dopuszczalnym rozwiązanie, kiedy projekt o wartości np. 2 000 000 PLN w całości 
rozliczany jest ww. metoda uproszczoną. 

77. Czy konkurs przewiduje opcję zaliczek czy tylko refundacje? 

Tak, możliwy jest system zaliczkowania przy rozliczaniu projektu.  


