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17 kwietnia 2018 r. IOK ogłosiła konkurs zamknięty numer 
POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 

Trzecia Misja Uczelni 

dotyczący opracowania programów kształcenia 
i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń,

wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji
dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Alokacja na konkurs 200 mln PLN

TRZECIA MISJA UCZELNI
podstawowe informacje o konkursie

200
mln

PLN



Nabór wniosków trwa: 

od 18 maja 2018 r. godz. 08:15 do 26 czerwca 2018 r. godz. 14:00 

Wnioski o dofinansowanie są składane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego 
za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA. 

Zgodnie z zapisami Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla PO WER 2014-2020 
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. 

Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek.

TRZECIA MISJA UCZELNI
składanie wniosków



Współczesna uczelnia ma do wypełnienia trzy misje:

I. Kształcenie, 

II. Działalność naukowo-badawcza, 

III. Kreowanie wzajemnych relacji z otoczeniem. 

Trzecia misja ma służyć większemu niż dotychczas angażowaniu się instytucji akademickich 
w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach – ekonomicznym, cywilizacyjnym, 
moralnym i etycznym. 

Uczelnia, bez względu na typ, nie jest bowiem enklawą wyjętą z otoczenia, lecz jedną z 
kluczowych instytucji, których zadaniem jest kształtowanie społeczeństwa wiedzy, a także 
odgrywanie roli kulturotwórczej. 

TRZECIA MISJA UCZELNI



TRZECIA MISJA UCZELNI
kryteria dostępu

L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie Warunki spełnienia

1.

Wnioskodawcą projektu jest 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.

Kryterium zapewnia odpowiednią 
jakość wnioskodawcy oraz 
realizowanych przez niego projektów 
poprzez uniemożliwienie aplikowania 
uczelniom w stanie likwidacji lub 
których uprawnienia do prowadzenia 
studiów zostały zawieszone. 

Uczelnia może złożyć więcej niż jeden 
wniosek w konkursie. 

Najlepiej ująć we wniosku
sformułowanie: 

Uczelnia nie jest w likwidacji, 
nie wystąpiła do MNiSW o zgodę 
na likwidację, a MNiSW nie ogłosił 
informacji o zawieszeniu uprawnień 
uczelni do prowadzenia studiów.



TRZECIA MISJA UCZELNI
kryteria dostępu

L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie Warunki spełnienia

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.

Kluczowy element projektu – współpraca 
z właściwymi merytorycznie podmiotami zewnętrznymi,
stąd konieczność nawiązania formalnej współpracy z co 
najmniej jednym podmiotem działającym na rzecz 
edukacji, a jego udział ma gwarantować skuteczną 
i efektywną realizację projektu. 

Podmioty realizujące projekt opracowują i realizują 
wspólnie program służący wypełnianiu trzeciej misji 
uczelni poprzez inspirowanie społeczności lokalnej 
do samodzielnego odkrywania i zrozumienia świata 
poprzez przeprowadzanie zajęć dydaktycznych, 
doświadczeń i eksperymentów. 

Uczelnia w ramach współpracy udostępnia swoje zasoby 
np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową,
z kolei zadaniem pozostałych podmiotów realizujących 
projekt jest aktywne włączenie społeczności lokalnej 
w realizację działań naukowych i dydaktycznych.

Należy we wniosku zamieścić 
informację o fakcie realizowania już 
współpracy z odpowiednim 
podmiotem, albo deklarację jej 
nawiązania najpóźniej do dnia 
podpisania umowy o 
dofinansowanie projektu i opisać, 
w jakich aspektach działalność tego 
podmiotu jest związana z celem 
projektu, zawrzeć informację o 
działaniach/udziale tego podmiotu 
w ramach projektu.

Współpraca formalna – nie 
oznacza, że musi być to projekt 
partnerski.



TRZECIA MISJA UCZELNI
kryteria dostępu

L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie Warunki spełnienia

3.
Projekt trwa nie krócej 
niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 
36 miesięcy.

Wskazany okres zapewni efektywną realizację 
wsparcia oraz założeń interwencji publicznej.

Kryterium będzie weryfikowane przez 
IOK na podstawie zapisów wniosku –
okres realizacji projektu oraz 
harmonogram działań.

Ważne: projekty muszą zakończyć się 
najpóźniej w 2023 r.



TRZECIA MISJA UCZELNI
kryteria dostępu

L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie Warunki spełnienia

4.

Maksymalna wartość projektu wynosi: 
• dla uczelni kształcących do 1000 studentów 

(stan na dzień złożenia projektu) – 500 000 PLN, 
• dla uczelni kształcących 1001-5000 studentów 

(stan na dzień złożenia projektu) – 1 000 000 PLN,
• dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów 

(stan na dzień złożenia projektu) – 2 000 000 PLN,
• dla uczelni kształcących 10001-20000 studentów 

(stan na dzień złożenia projektu) – 4 000 000 PLN, 
• dla uczelni kształcących powyżej 20000 studentów 

(stan na dzień złożenia projektu) – 6 000 000 PLN.

Wskazane limity odnoszą się do 
każdego wniosku. 

Oznacza to, iż mimo że uczelnia może 
złożyć więcej niż jeden wniosek 
w konkursie, to każdy z wniosków 
może mieć wartość maksymalnego 
możliwego limitu dla danej uczelni.

Najlepiej ująć we wniosku 
sformułowanie:

Uczelnia, na dzień 
złożenia projektu, kształci 
… studentów.



TRZECIA MISJA UCZELNI
kryteria dostępu

L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie Warunki spełnienia

5.

Projekt obejmuje wyłącznie realizowane 
wspólnie przez wnioskodawców i podmioty 
wskazane w kryterium dostępu nr 2* 
działania prowadzone na rzecz społeczności 
lokalnych i regionalnych, przyczyniające się 
do rozwoju kompetencji kluczowych, 
odpowiadających potrzebom rynku pracy, 
gospodarki i społeczeństwa.

*podmiot działający na rzecz edukacji, którego 

doświadczenie i merytoryczny zakres działalności 
związane są z celami projektu

• zadaniem uczelni jest działanie na rzecz 
społeczności lokalnych i regionalnych,

• działania stanowią forum aktywności 
społecznej realizowanej poprzez programy 
dostępne dla niestandardowych odbiorców 
szkolnictwa wyższego

Wnioskodawca musi określić kompetencje 
i kwalifikacje będące przedmiotem działań 
w projekcie.

Kryterium będzie 
weryfikowane przez IOK 
na podstawie zapisów 
wniosku.



TRZECIA MISJA UCZELNI
kryteria dostępu

L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie Warunki spełnienia

6.

W zakresie kryterium dostępu nr 5 projekt 
przewiduje wyłącznie opracowanie programów 
kształcenia i realizację działań dydaktycznych, 
kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów 
dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego 
wieku), wspólnie z jednostkami samorządu 
terytorialnego  lub organizacjami pozarządowymi 
dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa 
wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników 
kompetencji pozwalających na:
• aktywizację społeczną i zawodową;
• poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej 

oraz rozwój zainteresowań;
• pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
• zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

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

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.

Kryterium będzie 
weryfikowane przez IOK 
na podstawie zapisów 
wniosku.

Należy we wniosku 
zawrzeć informację 
o działaniach/udziale 
tego podmiotu w ramach 
projektu. 



TRZECIA MISJA UCZELNI
kryteria dostępu

L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie Warunki spełnienia

7.

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 nr 7 do tego regulaminu 
stanowiącym standard kosztów w projekcie. 
Proponowane wydatki muszą uwzględniać zasadę, 
iż zadania podlegające finansowaniu z EFS nie służą 
realizacji obowiązków wynikających z przepisów 
regulujących funkcjonowanie systemu szkolnictwa 
wyższego oraz samorządu terytorialnego.

Kryterium zapewnia efektywność 
i racjonalność wydatków 
ponoszonych w projekcie. W ramach 
projektu finansowane będą wydatki 
doprecyzowane w standardzie 
kosztów stanowiącym załącznik 
do regulaminu konkursu (Załącznik 
nr 7). 

Kryterium będzie 
weryfikowane przez IOK 
na podstawie zapisów 
wniosku, ze szczególnym 
uwzględnieniem budżetu 
projektu, a także w trakcie 
realizacji projektu. 



TRZECIA MISJA UCZELNI
kryteria premiujące

L.p. Nazwa kryterium Wyjaśnienie
Liczba 

punktów

1.

Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, musi 
prowadzić lub prowadziła przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu 
ostatnich 36 miesięcy, sformalizowaną i udokumentowaną 
współpracę z jednostką samorządu terytorialnego lub organizacją 
pozarządową w zakresie rozwijania trzeciej misji uczelni.

IOK chce promować na uczelni rozwiązania 
strukturalne i sposoby zarządzania, które 
przewidują stałą współpracę z otoczeniem 
społecznym.

5

2.

Wnioskodawca deklaruje, że zajęcia 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, jak i liczby realizowanych zajęć i liczby osób z nich 
korzystających 

IOK chce zapewnić trwałość działań
przeprowadzonych w projekcie. Realizacja
projektu powinna być elementem
rozpoczynającym długofalową strategię rozwoju
trzeciej misji uczelni.

10

3. 
Wnioskodawca zapewnia, że co najmniej 2% uczestników projektu 
będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami.

5



TRZECIA MISJA UCZELNI
Standardy kosztów – załącznik nr 7 do regulaminu konkursu

przerwa kawowa 
– 15 PLN/os./dzień

zimny bufet 
– 25 PLN/os./dzień

obiad/kolacja 
– 35 PLN/os./dzień

trener/wykładowca

150 PLN za godzinę

nocleg w kraju

hotel o 
maksymalnym 
standardzie 3*:

- 220 PLN
/1 nocleg /1 osoba

zwrot kosztów 
dojazdu

według cenników 
operatorów 
komunikacji 
publicznej

koszty niezbędnych 
materiałów 

zużywalnych

wynajem 
sali szkoleniowej

- 75 PLN za godzinę

sala komputerowa

- 40 PLN za godzinę

zakup materiałów 
biurowych dla 

uczestników zajęć

9 PLN lub 24 PLN 
w zależności, 

czy zestaw zawiera pendrive



TRZECIA MISJA UCZELNI
Wskaźniki produktu i rezultatu – obligatoryjne

Liczba osób, 
które podniosły 

kompetencje 
w ramach działań 
uczelni wspartych 

z EFS

Wskaźnik rezultatu Wskaźniki produktu
liczba obiektów 
dostosowanych 
do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 
[szt.]

może mieć wartość 0

Liczba osób 
objętych kursami 

edukacyjnymi 
w ramach realizacji 
trzeciej misji uczelni

liczba osób objętych 
szkoleniami/doradztwem 
w zakresie kompetencji 

cyfrowych [osoby] 
może mieć wartość 0

liczba podmiotów 
wykorzystujących TIK 

[szt.]
może mieć wartość 0

liczba projektów, 
w których sfinansowano 

koszty racjonalnych 
usprawnień dla osób 

z niepełnosprawnościami 
[szt.].

może mieć wartość 0

Powyższe wskaźniki powinny być wybierane 
z listy rozwijanej.



Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego.

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać:

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

• planowany czas realizacji zadań merytorycznych przez wykonawcę (liczba godzin)

• przewidywane rozliczenie wykonawcy na podstawie umowy o dzieło, co stanowi podstawę 
do oceny kwalifikowalności wydatków na etapie wyboru projektu oraz w trakcie jego 
realizacji.

TRZECIA MISJA UCZELNI
szczegółowy budżet projektu



Ponadto, Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać we wniosku o dofinansowanie:

• swój potencjał kadrowy, o ile go posiada. 

Potencjał kadrowy to powiązane z beneficjentem osoby, które zostaną zaangażowane 
w realizację projektu, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, 
które Wnioskodawca oddeleguje do realizacji projektu. 

• kosztów, które rozliczane będą notą obciążeniową – wraz z kalkulacją.

Pod budżetem szczegółowym istnieje możliwość uzasadnienia wszystkich pozycji kosztowych, 
przedstawienia kalkulacji wydatków itp.

TRZECIA MISJA UCZELNI
szczegółowy budżet projektu



Koszty bezpośrednie – są to koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych 
w projekcie.

Wartość kosztów bezpośrednich – w ramach budżetu zadaniowego – powinna  wynikać  
ze szczegółowej  kalkulacji  kosztów  jednostkowych  wykazanej  we  wniosku  
o dofinansowanie, tj. szczegółowym budżecie projektu.

TRZECIA MISJA UCZELNI
koszty bezpośrednie



a) koszty personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie 
projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności 
koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń,

b) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki,

c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, 
kancelaria, obsługa prawna, w tym ta dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania 
jednostki,

d) koszty obsługi księgowej jednostki, 

e) koszty utrzymania powierzchni biurowych związanych z obsługą administracyjną projektu,

TRZECIA MISJA UCZELNI
koszty pośrednie – katalog zamknięty



f) wydatki związane z prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku 
bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,

g) działania informacyjno-promocyjne projektu 

h) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych)

i) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za 
odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu,

j) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą 
administracyjną projektu,

k) zakup materiałów biurowych, koszty usług powielania dokumentów,

l) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy,

m) koszty ubezpieczeń majątkowych.

TRZECIA MISJA UCZELNI
koszty pośrednie – katalog zamknięty



Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych:

 25% kosztów bezpośrednich - w   przypadku   projektów   o   wartości   kosztów bezpośrednich 
do 830 tys. PLN włącznie,

 20% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich  
powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie,

 15% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich 
powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie,

 10% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich  
przekraczającej 4 550 tys. PLN.

TRZECIA MISJA UCZELNI
koszty pośrednie – limity



Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT). 
Wydatki te zostaną uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie ma prawnej 
możliwości ich odzyskania.

W projekcie istnieje możliwość rozliczenia uzasadnionych wydatków w ramach cross–financingu. 
Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich 
kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności 
w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.

TRZECIA MISJA UCZELNI
wydatki – informacje ogólne



Wkład własny musi zostać sfinansowany ze środków pozostających w dyspozycji wnioskodawcy, 
z zastrzeżeniem, że nie może to oznaczać podwójnego finansowania wydatków, 

o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Wkład własny wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, 
przy czym to wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego 

oraz czy wkład własny zostanie wniesiony w ramach kosztów bezpośrednich, 
pośrednich czy w ramach kosztów bezpośrednich oraz pośrednich.

Wkład własny musi wynosić minimum 3% wydatków kwalifikowalnych w projekcie. 

Nie jest dopuszczalne zaokrąglanie w górę wartości de facto niższych od 3%.

TRZECIA MISJA UCZELNI
wkład własny



• zabezpieczenie – składają tylko uczelnie niepubliczne.

• dokument stanowiący zabezpieczenie składany jest przez wnioskodawcę najczęściej nie później 
niż w terminie 15 dni roboczych od daty podpisania umowy o dofinansowanie.

• jeśli wartość dofinansowania (wszystkie projekty w ramach Osi PO WER) nie przekracza 
10 mln PLN – zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

• jeżeli łączna wartość zaliczek wynikająca z umów z IOK przekracza 10 mln PLN zabezpieczenie 
ustanawiane jest w porozumieniu z IOK w jednej lub kilku z form wskazanych w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich, 

• wysokość zabezpieczenia – równowartości co najmniej 150% najwyższej transzy zaliczki 
wynikającej z umowy o dofinansowanie (harmonogram płatności)

TRZECIA MISJA UCZELNI
zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy



W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) 
nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR, 

stosowanie kwot ryczałtowych jest obligatoryjne.

Kurs EUR obowiązuje z miesiąca ogłoszenia konkursu tj. kwietnia 2018 r. 

1 EUR =  4.2072 PLN 

TRZECIA MISJA UCZELNI
kwoty ryczałtowe

Zachęcamy do stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków 
– kwot ryczałtowych



ncbr.gov.pl 

Kwota ryczałtowa zawsze obejmuje tylko jedno zadanie.
Uzgodnienie kwoty następuje na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie projektu

nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych 
– projekt rozliczany jest ryczałtowo 

gromadzone są jedynie dokumenty potwierdzające 
osiągnięcie wskaźnika/wskaźników 

kwalifikowalność wydatków nie podlega ocenie 
podczas weryfikacji wniosku o płatność ani kontroli na miejscu

po zatwierdzeniu projektu do realizacji 
nie jest weryfikowany sposób angażowania personelu projektu

do wydatków rozliczanych kwotami ryczałtowymi nie stosuje się 
zasady konkurencyjności

TRZECIA MISJA UCZELNI
kwoty ryczałtowe



jedno zadanie
jedna kwota 
ryczałtowa

co najmniej 
jeden wskaźnik

dokumenty 
potwierdzające 

realizację 
wskaźnika

TRZECIA MISJA UCZELNI
kwoty ryczałtowe



• Wnioskodawca, oprócz wskaźników obligatoryjnych, powinien wprowadzić wskaźniki specyficzne 
dla danego projektu.

• kryteria oceny, poza kryteriami dostępu i premiującymi, znajdują się w regulaminie konkursu

• wniosek zawiera limity znaków (limity podano w Instrukcji wypełniania wniosku) – ewentualne 
uzupełnienia, dodatkowe uzasadnienia można zamieszczać pod budżetem szczegółowym 
projektu,

• nie uzupełniamy części 3.3 wniosku o dofinansowanie – nawet jeśli wartość projektu 
przekracza 2 mln PLN – zmiana od marca 2018 r.

• ocena merytoryczna: do 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków. 
Gdy liczba wniosków przekraczająca 200 lub dużo rozbieżności w ocenie ekspertów 
- termin dokonania oceny merytorycznej może być wydłużany – maks. o kolejne 60 dni

TRZECIA MISJA UCZELNI
informacje dodatkowe



• proszę nie wprowadzać nazw uczelni czy innych podmiotów, jednostek organizacyjnych, 
nazw kierunków itp. do tytułu projektu

• idealnym rozwiązaniem jest, kiedy osoba tworząca wniosek o dofinansowanie/założenia projektu 
ostatecznie przedsięwzięcie to również realizuje

• w przypadku projektu partnerskiego dobrze jest, gdy już na etapie tworzenia projektu ustalone 
zostaje między partnerami, kto będzie składał wniosek o płatność: czy Lider samodzielnie, 
czy partnerzy odrębnie

• zachęcamy do stosowania uproszczonych form rozliczania

TRZECIA MISJA UCZELNI
informacje dodatkowe



TRZECIA MISJA UCZELNI
informacje dodatkowe

dokumentacja konkursowa:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-
nabory/mu18/

Roczny Plan Działania na rok 2018:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/plan-
dzialania/

dokumenty PO WER (w tym SZOOP):
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mu18/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/plan-dzialania/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/
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