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FAQ – konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 
na projekty w programie Akademickie Biura Karier 

Działanie 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

wersja z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

 

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Chciałabym prosić o informację, czy istnieje jakiś wzór wspomnianego poniżej „Oświadczenia 
o kwalifikowalności VAT”? Ewentualnie – gdzie go szukać? 
Czy NCBiR dysponuje wzorem Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, które należy dołączyć do 
wniosku? 

 
Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca, który zaliczy VAT do wydatków kwalifikowalnych jest 
zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”, którego 
treść określono w regulaminie konkursu. Skan podpisanego przez osobę upoważnianą oświadczenia 
powinien być dołączony do wniosku w systemie SOWA jako załącznik. 
Wzór „Oświadczenia o kwalifikowalności VAT” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: 
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5080,konkurs-nr-powr-03-01-
00-ip-08-00-abk17-na-projekty-w-programie-akademickie-biura-karier-oswiadczenie-o-
kwalifikowalnosci-vat.html 

 

2. Czy w przypadku składania wniosku za pomocą profilu ePUAP, podpis musi być dokonany za 
pomocą osobistego podpisu osoby upoważnionej czy za pomocą profilu Uczelnianego? 
 

Podpis powinien być wykonany za pomocą profilu Uczelnianego. 
 

3. Kiedy planowane jest rozstrzygnięcie konkursu? 
Określenie terminu rozstrzygnięcia konkursu uzależnione jest od liczby wniosków, które zostaną 
złożone. W przypadku, gdy wpłynie mniej niż 200 wniosków, lista rankingowa zostanie opublikowana 
najprawdopodobniej na początku października. 
W przypadku większej ilości wniosków ten termin będzie odpowiednio dłuższy. Po zamknięciu naboru 
zostanie opublikowany harmonogram określający terminy kolejnych etapów. 



 
 

 
 

WNIOSKODAWCA 
 

4. Czy Instytuty Polskiej Akademii Nauk prowadzące studia doktoranckie i posiadające Biuro karier 
mogą brać udział w konkursie? 
Czy w Państwa Konkursie mogą uczestniczyć także organizacje pozarządowe chcące założyć swoje 
własne ABK i świadczyć usługi na rzecz danego Wydziału/danej uczelni? 
 

Wnioskodawcą w konkursie może być wyłącznie publiczna albo niepubliczna szkoła wyższa  (kryterium 
dostępu nr 1). 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 
 

5. Czy projekt w ramach tego konkursu może być realizowany od roku akademickiego 2018/2019? 
Regulamin konkursu nie określa terminu rozpoczęcia projektu i potencjalnie projekt mógłby być 
realizowany od roku akademickiego 2018/2019. Jednakże działania biur karier mają charakter ciągły 
i nie są ściśle powiązane z rozpoczęciem roku akademickiego. Zasadność rozpoczęcia projektu w tak 
odległym terminie będzie podlegać ocenie merytorycznej.  

6. Kiedy IOK przewiduje rozpoczęcie realizacji projektu przez beneficjenta? 

Określenie terminu rozpoczęcia projektu jest decyzją należącą do wnioskodawcy. Pomocne przy 
ustaleniu terminu mogą być informacje dotyczące planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu 
(odpowiedz na pytanie nr 3). 

 

UCZESTNICY PROJEKTU 

 

7. Czy projektem mogą być objęci tylko studenci II roku (w przypadku studiów I stopnia)? 

Regulamin konkursu nie ogranicza wnioskodawcy w określeniu jaką ostatecznie grupę docelową 
obejmie w projekcie. Jednakże należy zweryfikować, czy zawężając w taki sposób grupę docelową, 
zostanie spełnione kryterium dostępu nr 12.  

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE 

 

8. Czy w przypadku zaplanowania w projekcie różnych działań skierowanych do studentów 
(np. doradztwo zawodowe, szkolenia) wymagane jest, aby każdy student skorzystał z każdego typu 
działania? Czy też wystarczy, aby uczestnik projektu skorzystał minimum z jednej, wybranej przez 
niego i adekwatnej do jego potrzeb formy wsparcia? 



 
 

 
 

Nie jest wymagane, aby każdy student skorzystał z każdego typu działania zaplanowanego w projekcie. 

Jednakże, konstruując założenia projektu, należy pamiętać, że liczba udzielonych studentom 

indywidualnych usług w zakresie poradnictwa zawodowego przez biuro karier musi wzrosnąć o min. 

20 % (kryterium dostępu nr 12). 

9. Czy działania realizowane wspólnie z organizacją pozarządową muszą być skierowane do wszystkich 
studentów? Chodzi o sytuację, w której uczelnia nawiązałaby współpracę z organizacją zajmującą 
się aktywizacją osób niepełnosprawnych – w tej sytuacji działania byłyby kierowane do tej grupy 
uczestników projektu. 

Działania realizowane wspólnie z organizacją pozarządową nie muszą być skierowane do wszystkich 

studentów określonych w ramach grupy docelowej.  

10. Jeśli akademickie biuro karier realizuje już daną formę wsparcia (np. szkolenia), to czy w projekcie 
można zaplanować działanie polegające na zwiększeniu częstotliwości realizacji tej formy wsparcia? 

Istnieje możliwość zaplanowania w projekcie działań polegających na zwiększeniu częstotliwości 
realizacji wcześniej realizowanych form wsparcia przez biuro karier. Jednocześnie racjonalność, 
efektywność i przejrzystość kalkulacji  kosztu proponowanej formy wsparcia będzie podlegała ocenie 
merytorycznej. 

 

KRYTERIA DOSTĘPU 

 

11. W naszej uczelni istnieje Biuro Karier, doradztwem zawodowym zajmuje się osoba z odpowiednim 

wykształceniem i kompetencjami, jej stanowisko pracy to: Specjalista (bez rozszerzenia do jakich 

spraw). Czy w ramach projektu pracownik Biura karier musi mieć stanowisko zatrudnienia: Doradca 

zawodowy, czy może mieć Specjalista (i wykazywać się udokumentowanymi kompetencjami)? 

(Kryterium dostępu nr 7) 

Osoba pełniąca obowiązki doradcy zawodowego dla studentów w Biurze Karier nie musi być 
zatrudniona na stanowisku Doradca Zawodowy, może być zatrudniona na stanowisku Specjalista.  

12. Zgodnie z kryterium dostępu nr 8, projekt powinien przewidywać wspólną realizację działań przez 
biura karier i urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe i organizacje pracodawców. Czy 
te jednostki muszą mieć status partnera projektu, czy wystarczy zawarcie umowy o współpracy?  

W jaki sposób należy w projekcie zaplanować i realizować współpracę z Urzędami Pracy, NGO i OP, 
jeżeli projekt nie zakłada realizacji projektu partnerskiego w tymi podmiotami? 

W świetle kryterium nr 8 uprzejmie proszę o informację, czy i w jaki sposób możliwe jest 
finansowanie w ramach budżetu projektu zadań urzędu pracy i organizacji pracodawców/ 
organizacji pozarządowych, jeśli nie będzie to projekt partnerski? 



 
 

 
 

Odpowiedź na powyższe pytania zależna jest od charakteru współpracy i podejmowanych w ramach tej 
współpracy działań. Jeśli w ramach współpracy realizowane będą działania, które będą generować 
koszty  po stronie urzędu pracy lub organizacji pozarządowej/organizacji pracodawców lub 
te podmioty będą wnosić do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, 
realizacja takich projektów powinna odbywać się w partnerstwie, szczególnie ze względu na zapis 
w kryterium o wspólnej realizacji działań (a nie o ich zlecaniu). Jednocześnie  w budżecie jasno będą 
wskazane koszty ponoszone przez te podmioty. W przypadku bezkosztowego charakteru współpracy 
wystarczy, że działania w ramach współpracy zostaną opisane we wniosku. Wnioskodawca w takim 
przypadku sam wybiera formę, w jakiej ta współpraca będzie się odbywać.  

13. Czy Wnioskodawcę obowiązuje art. 33 ustawy wdrożeniowej, przy wspólnej realizacji zadań Biura 
Karier z organizacją pozarządową lub organizacją pracodawców? 

W przypadku realizacji projektu w partnerstwie z organizacją pozarządową lub organizacją 
pracodawców wnioskodawcę obowiązuje  art. 33 ustawy wdrożeniowej. 

14. Czy współpraca z urzędem pracy i organizacją pozarządową/organizacją pracodawców może 
polegać na okresowym szkoleniu pracowników biura karier? Czy też musi polegać na bezpośrednim 
świadczeniu usług dla studentów przez te podmioty? 

Współpraca, o której mowa w kryterium dostępu nr 8, musi dotyczyć działań w zakresie wprowadzania 

studentów na rynek pracy, tj. działań określonych w definicji akademickiego biura karier zawartej 

w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Możliwa jest 

współpraca z urzędem pracy i organizacją pozarządową/organizacją pracodawców polegająca 

na okresowym szkoleniu pracowników biura karier, jednakże nie będzie ona klasyfikowana jako 

działania opisane w kryterium dostępu nr 8.  

15. W Konkursie  nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 mowa jest o wspólnej realizacji zadań m.in 
z organizacją pozarządową lub organizacją pracodawców. Jak definiujecie Państwo organizacje 
pozarządowe? 
 

W ramach konkursu obowiązuje definicja organizacji pozarządowej określona w art. 3 ust. 2 
ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1817, z późn. zm.), tj.: 
Organizacjami pozarządowymi są: 

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami 

i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, 

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku 

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 



 
 

 
 

16. Kryterium dostępu nr 9 - czy szkolenia/warsztaty, mające doprowadzić do podniesienia 
kompetencji pracowników ABK dot. również doradców zawodowych, którzy są już zatrudnieni 
w ABK czy wyłącznie nowo zatrudnionych doradców? 
Czy nowi doradcy (zatrudnieni na potrzeby projektu) mogą brać udział w szkoleniach podnoszących 
swoje  kompetencje? Czy to dotyczy tylko obecnych doradców? 
Czy szkolenia mogą również dot. pracownika ds. badań ankietowych, który odpowiedzialny by był 
za monitoring losów uczestników projektu i ewaluację zadań projektowych? 

Kryterium nr 9 dotyczy wszystkich pracowników biura karier, którzy zajmują się bezpośrednio 
wsparciem studentów rozpoczynjących aktywność zawodowa na rynku pracy, tj. osób już 
zatrudnionych w ABK oraz  nowo zatrudnionych .  

Działania mające doprowadzić do podniesienia kompetencji mogą dotyczyć wyłącznie pracowników 
zajmujących się bezpośrednio wsparciem studentów, a więc szkolenia nie mogą dotyczyć np. 
pracownika ds. badań ankietowych. 

17. Kryterium dostępu nr 9/kryterium premiujące nr 4 - czy zakres merytoryczny szkolenia dla 
pracowników ABK może dot. coachingu (kariery, biznesu itp.), jeśli Uczelnia nie złoży deklaracji 
dot. kryterium premiującego nr 4 - projekt obejmuje zadania związane bezpośrednio ze wsparciem 
studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez coaching i mentoring. 
 

Szkolenie dla pracowników może dotyczyć coachingu (kariery, biznesu itp.) i nie musi to się wiązać 
z deklaracją określoną w kryterium premiującym nr 4. Jednocześnie wnioskodawca powinien we 
wniosku o dofinansowanie uzasadnić jak zaplanowane działania podnoszące kompetencje 
pracowników akademickich biur karier są niezbędne do wsparcia studentów rozpoczynających 
aktywność zawodową na rynku pracy. Uzasadnienie to będzie podlegać ocenie przez ekspertów. 
 

18. Na str. 11 Regulaminu Konkursu wskazano, iż w przypadku wsparcia kształcenia pracowników ABK 
w kwocie większej niż 10 000,00zł wymaga się utrzymania zatrudnienia przez okres co najmniej 
roku od zakończenia realizacji projektu, natomiast na str. 12 wskazano, iż Uczelnia zobowiązana jest 
do utrzymania zatrudnienia doradców  przez okres co najmniej roku od zakończenia okresu 
realizacji projektu. Proszę o potwierdzenie, czy fakt utrzymania doradców przez okres co najmniej 
roku jest niezależny od kwoty środków wydatkowanych na szkolenia kadry? 
 

W przytoczonych kwestiach mamy do czynienia z dwiema sytuacjami: 
- Kryterium nr 9 – w przypadku, gdy koszt działań mających na celu podniesienie kompetencji 
pracowników biur karier przekroczy 10 000 zł na osobę uczelnia będzie zobowiązana do utrzymania 
zatrudnienia tej osoby przez okres co najmniej roku od zakończenia realizacji projektu. 
- Kryterium nr 7 – w przypadku zatrudnienia nowego doradcy uczelnia będzie zobowiązana do 
utrzymania tego samego stanu zatrudnienia doradcy/doradców przez okres co najmniej roku od 
zakończenia realizacji projektu. 

 

19. Kryterium dostępu nr 10: Czy wnioskodawca zadeklarował, że zakres usług przewidzianych do 
realizacji w projekcie będzie dostępny dla studentów przez okres równy okresowi realizacji 
projektu? 



 
 

 
 

Czy powyższy zapis oznacza, że w okresie trwałości projektu należy utrzymać liczbę osób 
korzystających ze wsparcia na takim samym poziomie, jak w trakcie realizacji projektu? 
Czy w okresie trwałości projektu wymagane jest utrzymanie częstotliwości realizowanych działań? 
Czy też w przypadku mniejszego zapotrzebowania studentów możliwe jest realizowanie np. szkoleń 
z mniejszą częstotliwością? 
 

W okresie trwałości projektu zakres usług realizowanych w projekcie przez  Akademickie Biuro Karier 
powinien być taki sam jak w projekcie. Nie jest wymagane, aby taka sama liczba studentów, co 
w projekcie, skorzystała z tych usług.  
W okresie trwałości projektu realizują Państwo działania zgodnie za aktualnym zapotrzebowaniem, 
tj. nie jest wymagane utrzymanie częstotliwości realizowanych działań na identycznym poziomie, jakie 
miało miejsce w projekcie. 

 

20. Czy zgodnie z kryterium nr 12, wskazana „liczba zindywidualizowanych usług zrealizowanych 
w ciągu całego okresu realizacji projektu” dotyczy wyłącznie indywidualnego poradnictwa 
zawodowego? Czy też obejmuje również osoby korzystające z innych niż poradnictwo form 
wsparcia (np. szkoleń)? 

Poprzez liczbę udzielonych studentom indywidualnych usług w zakresie poradnictwa zawodowego 
rozumie się liczbę godzin czy liczbę usług/osobę i tym samym liczbę osób? 

Czy przez „zindywidualizowane usługi” można rozumieć przeprowadzenie warsztatów dla grupy 
osób, które we wcześniejszym - indywidualnym badaniu wyraziły tę samą potrzebę? 

W kryterium dostępu nr 12 określono, że w okresie realizacji projektu musi nastąpić wzrost o 20 % 
usług w zakresie indywidulanego poradnictwa zawodowego. Kryterium to nie dotyczy innych form 
wsparcia.  

Liczba indywidulanych usług udzielanych studentom w zakresie poradnictwa zawodowego jest to 
liczba osób, którym udzielono taką usługę. Zgodnie z uzasadnieniem z RPD indywidualna usługa 
w zakresie poradnictwa zawodowego związana jest z osobą, która otrzymała wsparcie w tym zakresie, 
jeśli np. student spotkał się z doradcą 3 razy, to jest to traktowane jako 1 usługa. 

W regulaminie konkursu termin „zindywidualizowane usługi” odnosi się wyłącznie do indywidualnych 
usług w zakresie poradnictwa zawodowego dla studentów, nie odnosi się do warsztatów 
prowadzonych w grupie. 

 

BUDŻET PROJEKTU 

 

21. Czy w ramach projektu można zaplanować utworzenie bazy CV studentów? Byłaby to strona 
internetowa, na której studenci zamieszczaliby swoje CV: informacje o swoim doświadczeniu, 



 
 

 
 

umiejętnościach, wykształceniu itp. Strona byłaby dostępna dla pracodawców prowadzących 
rekrutację na stanowiska do swoich firm. Czy kwalifikowalny jest koszt utworzenia takiej bazy? 
 

Katalog kosztów określony w załączniku nr 8 do regulaminu konkursu jest otwarty. Istnieje możliwość 

sfinansowania kosztu utworzenia bazy CV studentów, jeśli taka baza będzie miał na celu realizację 

działań określonych w definicji akademickiego biura karier zawartej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednocześnie racjonalność, efektywność 

i przejrzystość kalkulacji tego kosztu będą podlegać ocenie merytorycznej. 

 

22. Proszę o informację czy regulamin określa minimalną wartość projektu jaką należy spełniać? 

 

Regulamin nie określa minimalnej wartości projektu. Jednakże zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wartość projektu nie 

może być niższa niż 50 000 zł. 

Jednocześnie IOK przypomina, że wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 

równowartości kwoty 100 000 EUR  wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi metodami (kwoty 

ryczałtowe). Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego 

kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu. Kurs 

jest publikowany na stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. 

Dla konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty w programie Akademickie Biura Karier 

kurs euro wyniósł 4.3148 PLN. 

 

23. Czy tak jak w poprzednim konkursie limitujecie Państwo wartość licencji jako wartość procentową 

w stosunku do wartości kosztów kwalifikowalnych projektu? 

Nie ma określonego limitu w zakresie kosztu wartości materialnych i prawnych.  
 

24. W dokumencie: Standardy dotyczące kosztów w projekcie" przy kosztach dotyczących podnoszenia 
kompetencji pracowników biur karier zajmujących się bezpośrednio wsparciem studentów 
rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy widnieje zapis, iż kosztem kwalifikowalnym 
są: „wartości niematerialne i prawne”. Oraz poniżej w odniesieniu do punktu: "4. Wspólna 
realizacja zadań przez biuro karier i urząd pracy oraz organizację pozarządową lub organizację 
pracodawców": „W przypadku organizacji szkoleń i warsztatów dla studentów/absolwentów 
(niezależnie od tego, czy ich realizacja wynika ze wspólnej realizacji zadań przez biuro karier i urząd 
pracy oraz organizację pozarządową lub organizację pracodawców) mają zastosowanie standardy 
oraz limity kosztów przedstawione w tabeli wydatków kwalifikowalnych związanych 
z podnoszeniem kompetencji pracowników biur karier”. 
Czy te zapisy można rozumieć tak, że w celu realizacji zadań przez biuro karier i urząd pracy, np. 
warsztatów i szkoleń z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, można zakupić wartości 
niematerialne i prawne, np. licencje do ankietowania studentów służące do: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm


 
 

 
 

- lepszego przygotowania warsztatów przez Uczelnię, PUP, dzięki czemu warsztaty będą w pełni 
dostosowane do potrzeb studentów i/lub 

- zbierające istotne dane o studentach, niezbędne do raportowania w projekcie? lub 
- służące elektronicznej rekrutacji studentów na warsztaty 

Wartości niematerialne lub prawne we wskazanych powyżej kategoriach kosztów muszą być 

w zakresie merytorycznym powiązane z bezpośrednim wsparciem studentów rozpoczynających 

aktywność zawodową na rynku pracy. Przytoczona licencja nie służy bezpośredniej realizacji zadań 

merytorycznych, ma natomiast za zadanie administracyjne wspomaganie organizacji szkoleń 

i warsztatów oraz administracyjne wspomaganie zarządzania projektem (raportowanie), a koszt tej 

licencji kwalifikuje się do kosztów pośrednich. 

 

25. Czy działania z zakresu monitoringu karier zawodowych studentów będącymi uczestnikami projektu 

(przez okres 12 miesięcy) zaplanowane w projekcie (nieprzekraczające 3% wartości projektu) będą 

kosztami kwalifikowalnymi? 

 

Tak, jest to koszt obowiązkowy ( pkt 6 załącznika nr 8 do regulaminu). 

 

26. Jeśli w ramach współpracy z Urzędem Pracy, zlecimy pracownikom tegoż urzędu przeprowadzenie 

np. szkolenia, czy będzie to wydatek kwalifikowalny w projekcie?  

Jeśli w ramach współpracy realizowane będą działania, które będą generować koszty po stronie urzędu 
pracy lub organizacji pozarządowej/organizacji pracodawców lub te podmioty będą wnosić do projektu 
zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizacja takich projektów powinna odbywać 
się w partnerstwie, szczególnie ze względu na zapis w kryterium o wspólnej realizacji działań (a nie 
o ich zlecaniu). Jednocześnie w budżecie jasno będą wskazane koszty ponoszone przez te podmioty 
(w nawiązaniu do pytania nr 12). W przypadku oddelegowania przez UP w ramach projektu 
pracownika do przeprowadzenia szkoleń dla studentów to koszty związane z przeprowadzeniem 
szkolenia będzie można uznać za wydatek kwalifikowalny. 


