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DUO – podstawowe informacje

18 grudnia 2017 r. IOK ogłosiła konkurs zamknięty numer 
POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 

na projekty w programie „Studia dualne” (DUO)

- dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych, 
które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych 
pracowników, poprzez realizację programów kształcenia przemiennego równolegle 

w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych 
u pracodawcy.

Alokacja na konkurs 100 mln PLN



DUO – max.  wartośc i  projektu

Maksymalna wartość projektu wynosi (stan na dzień złożenia projektu) :

- dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 3 000 000 PLN,

- dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów - 6 000 000 PLN,

- dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów – 10 000 000 PLN.

W przypadku projektu złożonego przez uczelnie w partnerstwie maksymalna wartość 
projektu zależy od sumy liczby studentów (jak powyżej) i nie może przekraczać 

10 000 000 PLN



Nabór wniosków: od 18 stycznia 2018 r. godz. 08:15 

do 2 marca 2018 r. godz. 16:15 

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 Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 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.

Składanie wniosków



Wskaźniki  projektu

1) Wskaźniki produktu:
a) Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu

ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy
i społeczeństwa,

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

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

2) Wskaźniki rezultatu:
Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS.

ww. wskaźniki mogą nie obejmować całości rezultatów i produktów danego projektu.

W związku z tym Wnioskodawca powinien określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze
specyfiką projektu, które będzie monitorował w projekcie (wskaźniki projektowe).

Wskaźniki te należy wprowadzić ręcznie do wniosku o dofinansowanie w systemie SOWA.



Kryter ia  dostępu

LP. Kryterium dostępu Treść Wyjaśnienie

1 Wymagania wobec 
wnioskodawców

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź 
niepubliczna, kształcąca co najmniej 200 studentów na 
studiach stacjonarnych, 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.

2 Wymagania wobec 
wnioskodawców

Kierunek lub kierunki o profilu praktycznym, na którym/ych
będą realizowane działania w ramach projektu, nie 
posiadają na dzień złożenia wniosku negatywnej lub 
warunkowej oceny jakości kształcenia PKA.

Kryterium zapewnia odpowiednią 
jakość w zakresie poziomu 
prowadzonego kształcenia. 
Weryfikacja kryterium będzie 
dokonywana jednorazowo – tylko 
w toku oceny wniosku i będzie 
dotyczyła stanu na dzień jego złożenia.

3 Zakres projektu Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów 
kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia 
przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych 
realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u 
pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich 
efektów kształcenia przewidzianych w programie 
kształcenia określonego kierunku studiów o profilu 
praktycznym.

Kryterium zapewnia stworzenie ram 
prowadzenia studiów dualnych i ich 
wdrożenie dla kierunków studiów 
o profilu praktycznym, 
z uwzględnieniem przede wszystkim 
postanowień § 5 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 
warunków prowadzenia studiów.



LP. Kryterium dostępu Treść Wyjaśnienie

4 Zakres projektu Programy kształcenia realizowane w projekcie muszą być 
stworzone w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych 
na kierunkach o profilu praktycznym stanowiące załącznik do 
regulaminu konkursu.

Kryterium zapewnia realizowanie 
wysokiej jakość programów kształcenia.

W załączniku nr 12 określono 
wymagane elementy opisu studiów 
dualnych o profilu praktycznym, które 
powinny się znaleźć we wniosku 
o dofinansowanie projektu oraz 
informacje, które powinny być 
przekazywane przez uczelnie do IP 
w trakcie przyszłej realizacji projektu 
i jego rozliczania.

Elementy umieszczane we wniosku 
o dofinansowanie muszą stanowić jego 
integralną treść, bowiem nie jest 
dopuszczalne tworzenie załączników do 
wniosku. 

Stopień odniesienia się we wniosku 
o dofinansowanie do zaleceń zawartych 
w niniejszym dokumencie będzie 
przedmiotem oceny wniosku 
w konkursie.

Kryter ia  dostępu cz.  2



LP. Kryterium dostępu Treść Wyjaśnienie

5 Okres realizacji projektu Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 24 miesiące i nie 
przekracza 48 miesięcy.

Wniosek spełnia kryterium dostępu 
nr 5 w sytuacji, gdy wnioskodawca 
podał informację, że projekt będzie 
realizowany np. od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do co najmniej 31 marca 2020 
r. oraz nie później niż do 31 marca 
2022 r.

6 Wartość projektu Maksymalna wartość projektu wynosi (stan na dzień złożenia 
projektu): 
– dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 3 000 000 PLN, 
– dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów –

6 000 000 PLN, 
– dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów –

10 000 000 PLN.

W przypadku projektu złożonego przez uczelnie w partnerstwie 
maksymalna wartość projektu zależy od sumy liczby studentów 
(jak powyżej) i nie może przekraczać 10 000 000 PLN.

Kryterium wprowadzone dla większej 
kontroli planowanych wydatków przez 
wnioskodawców i zapewnienia 
wydatkowania na poziomie 
adekwatnym do potencjału 
beneficjenta. 

8 Wymagana współpraca 
z podmiotem 
zewnętrznym

Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, 
prowadzi lub prowadziła przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu 
ostatnich 36 miesięcy, sformalizowaną i udokumentowaną 
współpracę z pracodawcami w zakresie praktycznych 
elementów kształcenia.

Kryterium promuje w uczelniach 
rozwiązania strukturalne i sposoby 
zarządzania, które przewidują stałą 
współpracę z pracodawcami, mającą 
wpływ na proces kształcenia. 

Kryter ia  dostępu cz.  3



Przedstawione standardy dotyczące 
kosztów w projekcie stanowią 

katalog otwarty 

Załącznik nr 7 określa maksymalny 
poziom dla najczęściej 

powtarzających się kategorii kosztów

Standard kosztów stanowiący 
załącznik do regulaminu konkursu 

nr 7 oraz koszty określone 
w załączniku 

nr 12 – w ramach studiów dualnych 
o profilu praktycznym. 

Weryfikacja przez IP zasadności 
i racjonalności wszystkich stawek

Kryter ium dostępu nr  7– Koszty 



Koszty w projekcie  – max.  stawki  

trener –

150 PLN/h

przerwa kawowa –
15 PLN/osobę/dzień 

szkoleniowy 

lunch/obiad/kolacja –
35 PLN/osobę 

nocleg w kraju –

wg załącznika nr 7 do 
Regulaminu

zwrot kosztów 
dojazdu –

wg załącznika nr 7 do 
Regulaminu

wynajem sal
szkoleniowych –

50 PLN/ za godzinę

zegarową szkolenia

koszty niezbędnych 
materiałów 
zużywalnych 

wg załącznika nr 7 do 
Regulaminu

ubezpieczenie NNW 

wg załącznika nr 7 do 
Regulaminu

Wszystkie zadania/działania w ramach projektu powinny mieć 
swoje uzasadnienie merytoryczne we wniosku 

o dofinansowanie, a także powinny być szczegółowo opisane

Przewidziane zadania i ich koszty będą podlegać ocenie 
ekspertów, którzy zweryfikują ich zasadność, efektywność 

i wysokość (kosztów)

koszty prowadzenia 
zajęć dydaktycznych

wg załącznika nr 7 do 
Regulaminu 

szkolenia 
certyfikowane 

wg załącznika nr 7 do 
Regulaminu 

wynagrodzenie 
opiekuna stażysty –

500 zł/m-c 

wynagrodzenie 
wypłacane stażyście

wg załącznika nr 7 do 
Regulaminu 

koszty komunikacji 
miejskiej/
publicznej 

wg załącznika nr 7 do 
Regulaminu

Wartości niematerialne 

i prawne–

wg załącznika nr 7 do 
Regulaminu



Wkład własny

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 3,00% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Nie jest dopuszczalne zaokrąglanie w górę wartości de facto niższych od 3,00%.



Szczegółowy budżet  projektu

Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu

zadaniowego.

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.

Wnioskodawca wykazuje we wniosku o dofinansowanie swój potencjał kadrowy, o ile go

posiada, przy czym jako potencjał kadrowy rozumie się powiązane z beneficjentem osoby, które

zostaną zaangażowane w realizację projektu, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie

stosunku pracy, które Wnioskodawca oddeleguje do realizacji projektu.

Beneficjent jest zobowiązany do wskazania we wniosku o dofinansowanie kosztów, które

rozliczane będą notą obciążeniową.



Koszty bezpośrednie  i  pośrednie

Koszty bezpośrednie - koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych

w projekcie.

Limit kosztów bezpośrednich w ramach budżetu zadaniowego na etapie wnioskowania o środki

powinien wynikać ze szczegółowej kalkulacji kosztów jednostkowych wykazanej we wniosku

o dofinansowanie, tj. szczegółowym budżecie projektu.

Koszty pośrednie - koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem wnioskodawcy np.:

a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio

zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest

niezbędne dla realizacji projektu,

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

których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki,

c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat,

kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki,

d) koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym

koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu),

e) koszty związane z rekrutacją uczestników projektu itd.



Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych:

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

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

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

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

Pozostałe zasady dotyczące rozliczenia kosztów są uregulowane w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Koszty pośrednie



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. 18.12.2017 r. 

1 EUR =  4.1808 PLN 

Kwoty ryczałtowe



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.

Wydatki  - Informacje  ogólne



Zabezpieczenie  umowy

Dokument stanowiący zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy jest składany przez
wnioskodawcę, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty podpisania umowy
o dofinansowanie.

Jeśli wartość dofinansowania nie przekracza 10 000 000,00 PLN – zabezpieczeniem jest weksel
in blanco wraz z deklaracją wekslową, w której Wystawca upoważnia Wierzyciela do wypełnienia
weksla in blanco na sumę odpowiadającą co najmniej równowartości 150% najwyższej transzy
zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie (harmonogram płatności) powiększonej o odsetki
w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych i koszty dochodzenia kwoty zabezpieczonej.

Jeżeli łączna wartość zaliczek wynikająca z umów z IOK przekracza 10 000 000,00 PLN zabezpieczenie
należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, której podpisanie
powoduje przekroczenie limitu oraz każdej kolejnej umowy ustanawiane jest w porozumieniu z IOK
w jednej lub kilku z form wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu
i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich (Dz. U. 2016, 1161), co najmniej w równowartości 150% najwyższej transzy zaliczki
wynikającej z umowy o dofinansowanie (harmonogram płatności) powiększonej o odsetki
w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych i koszty dochodzenia kwoty zabezpieczonej.



Dodatkowe uwagi

1. Obszar realizacji projektu –„cała Polska”.

2. We wskaźnikach horyzontalnych - o ile ich realizacja nie wynika wprost z założeń projektu

– jako wartość docelową należy wskazać 0. Wnioskodawca jest zobowiązany do

określenia sposobu pomiaru i źródeł danych do wskaźników horyzontalnych nawet jeśli nie

będą występować w ramach realizacji projektu.

3. Wskaźniki powinny być wybierane z listy rozwijanej - jeśli nie ma jakiegoś wskaźnika na

liście, powinien być wpisany przez Wnioskodawcę zgodnie z brzemieniem zawartym

w Regulaminie.

4. Wnioskodawca powinien wprowadzić wskaźniki specyficzne dla danego projektu.

5. Kryteria oceny znajdują się w Regulaminie konkursu DUO.

6. Wniosek zawiera limity znaków (limity podano w Instrukcji wypełniania wniosku)



DUO – informacje

Szczegóły konkursu znajdują się w dokumentacji konkursu DUO, zamieszczonej na stronie

internetowej:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/duo18/

Roczny Plan Działania na rok 2017 jest dostępny pod linkiem:

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/duo18/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/plan-dzialania/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/


Dziękujemy

za uwagę

DUO@ncbr.gov.pl


