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Konkursy BPO i MOTO

Działanie 3.1 PO WER: Kompetencje w szkolnictwie wyższym

BPO

MOTO

Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, 
SSC, IT) stanowiących duży potencjał rozwojowy dla 
gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół 

wyższych. Założeniem interwencji jest również 
tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla 

biznesu w mniejszych miastach, posiadających 
potencjał rozwojowy w tym zakresie

Rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego, 
stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki 

i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych



Konkursy BPO i MOTO

ALOKACJA

100 mln PLN 100 mln PLN

NABÓR WNIOSKÓW

od 8 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.

NUMERY KONKURSÓW

POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17 



Wnioski w obu konkursach składane są 
wyłącznie w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych 

SOWA poprzez opatrzenie wniosku podpisem 
elektronicznym w jednej z dwóch form: 

• podpis kwalifikowany (Certyfikat kwalifikowany)

• profil zaufany ePUAP

Składanie podpisu elektronicznego na wniosku możliwe jest dla 
wszystkich osób uprawnionych oraz partnerów wskazanych w 

danym wniosku o dofinansowanie.



Odsetek objętych wsparciem EFS 
absolwentów uczelni, którzy 
kontynuowali kształcenie lub 
podjęli zatrudnienie w ciągu 6 

m-cy od zakończenia kształcenia

50 %

Liczba osób, które podniosły 
kompetencje w ramach działań 

uczelni wspartych z EFS

3 000



Liczba osób objętych 
wsparciem z EFS w 
celu podniesienia 

kompetencji w 
obszarach kluczowych 

dla gospodarki i 
rozwoju kraju

BPO – 3000

MOTO – 2500

Liczba studentów, 
którzy uczestniczyli w 

stażach wspieranych ze 
środków EFS

BPO – 2000

MOTO – 2000

Liczba osób objętych 
wsparciem EFS w 

ramach  programów 
kształcenia o profilu 
ogólnoakademickim 

lub praktycznym, 
dostosowanych do 

potrzeb gospodarki, 
rynku pracy i 

społeczeństwa

BPO – 1500

MOTO – 680



KD 1: Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź 
niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach 

stacjonarnych

KD 1: Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa, która nie 
jest w likwidacji, nie wystąpiła do MNiSW o zgodę na likwidację, ani wobec 

której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił 
informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów

KD 7 (BPO) KD 6 (MOTO):

Wydział uczelni, który będzie realizować działania w ramach projektu, nie 
posiada w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny jakości 

kształcenia PKA na którymkolwiek z kierunków, na których mają być 
realizowane działania w ramach projektu.



KD 2: Wnioskodawcą jest szkoła wyższa 
posiadająca siedzibę lub oddział zamiejscowy 
istniejący co najmniej 24 miesiące w mieście, 

którego liczba mieszkańców nie przekracza        
240 tys. mieszkańców 

(wg. danych GUS na 31.12.2014 r.) 
http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-

statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/

http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/


KD 3:Wnioskodawca w celu realizacji projektu nawiąże, do dnia 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z 
co najmniej jednym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w Polsce: 

- w sektorze BPO lub 

- SSC lub 

- IT lub

- realizującym lub zamierzającym realizować procesy biznesowe w 
formule SSC lub poprzez ich zlecanie zewnętrznym podmiotom w Polsce

Ww. przedsiębiorca zostanie włączony w realizację wszystkich zaplanowanych 
w projekcie elementów wsparcia wskazanych w kryterium dostępu nr 5.



KD 2: Wnioskodawca w celu realizacji projektu nawiąże, do dnia 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z 
co najmniej jednym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w Polsce 
w przemyśle motoryzacyjnym w celu realizacji projektu zgodnego, w 
zakresie merytorycznym, z profilem działalności partnera.

Ww. przedsiębiorca zostanie włączony w realizację wszystkich 
zaplanowanych w projekcie elementów wsparcia wskazanych w 
kryterium dostępu nr 4.

Jako przemysł motoryzacyjny IOK przyjmuje przedsiębiorców 
produkujących pojazdy samochodowe oraz części i akcesoria 
motoryzacyjne



KD 8 (BPO) KD 7 (MOTO):
Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 42 

miesięcy.

KD 12 (BPO) KD 11 (MOTO):
W związku z faktem, że działania w projekcie dotyczą wsparcia nieobjętego 

programem kształcenia na danym kierunku, wydatki ponoszone na realizację 
zadań w ramach projektu nie mogą być przeznaczone na działania finansowane 
ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów studiów stacjonarnych 
ani na działania finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych 

projektem.

KD 14 (BPO) KD 13 (MOTO):
Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie udzielane w ramach projektu nie zostanie 

skierowane do osób, które zostały objęte wsparciem EFS w projekcie 
pozakonkursowym MNiSW pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych 

Wyższych Szkołach Zawodowych.



Wnioskodawca zapewnia, że co najmniej 30% 
absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem 
w projekcie podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od 

zakończenia kształcenia u pracodawcy z branż których 
dotyczy konkurs. 

Zatrudnienie rozumiane jest jako zawarcie umowy 
pracę na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co 

najmniej ½ etatu

BPO – KD 4 MOTO – KD 3



W ramach projektu należy przewidzieć działania dotyczące branż 
właściwych dla konkursu, zakładające realizację wszystkich 

wskazanych poniżej elementów:

- wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 30% 
studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym 
działaniami w ramach projektu,

- programów rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od 
kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku) przez 
pracodawców z branż właściwych dla konkursu,

- włączania pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i 
ich realizację.

BPO – KD 5 MOTO – KD 4



Zakres zadań i działań w projekcie prowadzi do uzyskania co najmniej dwóch 
spośród m.in. następujących kompetencji lub kwalifikacji zgodnych z 

potrzebami pracodawców z branż wskazanych w konkursie:

- zawodowe (OBLIGATORYJNE – MOTO)

- językowe (OBLIGATORYJNE – BPO)

- komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne

- w zakresie przedsiębiorczości

- informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji

- analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów

Działania przewidziane w projekcie przez wnioskodawcę mogą prowadzić do 
uzyskania innych kompetencji lub kwalifikacji niż wskazane powyżej, o ile są one 

zgodne z potrzebami pracodawców z branż wskazanych w konkursie

BPO – KD 6 MOTO – KD 5



W zakresie obligatoryjnego elementu rozwoju kompetencji, projekt 
obejmuje nie mniej niż trzy elementy, wyłącznie ze wskazanych poniżej:

- certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub zajęcia 
warsztatowe kształcące kompetencje,

- dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

- dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie 
projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,

- wizyty studyjne u pracodawców, 

- uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze 
współpracy uczelni z pracodawcami, zwiększających zaangażowanie 
pracodawców w realizację programów kształcenia (np. zajęcia dodatkowe 
organizowane z pracodawcami), służących lepszemu przygotowaniu 
absolwentów do wejścia na rynek pracy.

BPO – KD 11 MOTO – KD 10



Staż trwa minimum 1 miesiąc, nie mniej niż 120 godzin wykonywania 
zadań stażowych

BPO – KD 9

MOTO – KD 8

Staż trwa minimum 1 miesiąc, nie mniej niż 120 godzin wykonywania zadań 
stażowych, przy czym nie może obejmować mniej niż 20 godzin zadań 

stażowych wykonywanych w tygodniu. 

Dopuszczalna jest realizacja stażu w większym łącznym wymiarze godzinowym, jednakże przy 
zachowaniu wymiaru co najmniej 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu



Wydatki w zakresie staży muszą zostać ograniczone wyłącznie do finansowania 
działań bezpośrednio dotyczących odbywania przez studentów staży 
(wynagrodzenie stażowe), kosztów dojazdów, zakwaterowania i utrzymania (w 
przypadku staży poza miejscem zamieszkania), kosztów ubezpieczenia, badań 
lekarskich (jeżeli są wymagane), kosztów materiałów zużywalnych (niezbędnych do 
bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych (bez twardego sprzętu)), 
kosztów wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy oraz kosztów pośrednich.

Wydatki w projekcie nie mogą przekroczyć maksymalnego poziomu:

- dla miesięcznego wynagrodzenia stażowego studenta: 18,50 zł brutto za godzinę 
zadnia stażowego,

- dla refundacji miesięcznego kosztu wynagrodzenia opiekuna po stronie 
pracodawcy: 28,25 zł brutto za godzinę opieki nad stażystą, przy czym pełna stawka 
przysługuje za wykonywanie czynności związanych z opieką nad co najmniej 10 
stażystami realizującymi obwiązki stażowe. W pozostałych wypadkach wysokość 
wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby stażystów.

BPO – KD 13 MOTO – KD 12



Beneficjent w toku realizacji projektu prowadzi stały monitoring staży pod kątem 
gwarantowania ich wysokiej jakości w zakresie zgodnym z zaleceniami zawartymi w 
Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01) 
obejmującymi co najmniej: 

- wybór miejsca stażu w sposób przejrzysty oraz gwarantujący zdobycie nowych 
umiejętności i doświadczenia w nowym dla stażysty środowisku pracy,

- zgodność zakresu stażu i celów dydaktycznych kształcenia stażysty,

- wypełniania przez zadania stażowe realnych potrzeb przyjmującego na staż,

- odpowiednie warunki pracy i wyposażenia miejsca stażu,

- realnej i efektywnej roli opiekuna stażysty, 

- podsumowanie rezultatów stażu.

BPO – KD 10 MOTO – KD 9



Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie 
prowadzi do uzyskania specjalistycznych kompetencji lub kwalifikacji 
w zakresie co najmniej dwóch j. obcych, w tym w zakresie j. 
niemieckiego – 10 pkt

Wnioskodawca w celu realizacji projektu lub w celu możliwości 
przedstawienia wspólnej oferty potencjalnym inwestorom, nawiąże 
formalną współpracę z podmiotem oferującym rozwiązania 
prorozwojowe typu:  Specjalne Strefy Ekonomiczne, Parki Naukowo-
Technologiczne lub Przemysłowo-Technologiczne lub Przemysłowe lub 
Naukowe itp. – 10 pkt

Wnioskodawca w celu realizacji projektu nawiąże formalną współpracę z 
przedsiębiorstwem, w tym spółką skarbu państwa, przenoszącym lub 
zamierzającym przenieść prowadzoną działalność lub jej część do 
mniejszego ośrodka miejskiego, o którym mowa w kryterium dostępu nr 2  
najpóźniej do dnia wyznaczającego połowę okresu realizacji projektu           
– 20 pkt



Długotrwała (min. 2-letnia) współpraca uczelni z 
przedsiębiorcą prowadzącym działalność w 
przemyśle motoryzacyjnym w zakresie wspólnej 
realizacji programów kształcenia związanych z 
zakresem działalności przedsiębiorcy – 10 pkt

Wnioskodawca w celu realizacji projektu 
nawiąże i utrzyma co najmniej przez cały okres 
realizacji projektu formalną współpracę z 
podmiotem z branży motoryzacyjnej 
rozpoczynającym działalność w Polsce – 10 pkt



Dziękuję za uwagę


