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FAQ – konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 

na projekty w programie wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego 

Działanie 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

wersja z dnia 15 maja 2017 r. 

 

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Czy do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć Oświadczenie o kwalifikowalności VAT? 

 

Tak, 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. 

 

WNIOSKODAWCA/PARTNER 

2. Czy Wnioskodawcą w ramach konkursu może być wydział zamiejscowy? 

 

Tak, wydział zamiejscowy może być wnioskodawcą w ramach konkursu. Jeśli pozostałe wydziały tej 

samej uczelni są ulokowane w mieście, którego liczba mieszkańców przekracza 240 tys. mieszkańców, 

to wszystkie działania w projekcie muszą zostać ograniczone do wydziału zamiejscowego uczelni (patrz 

pytanie nr 5).  

 

3. Czy uczelnia jest zobligowana do wyboru partnera zgodnie z art. 33 ustawy jeśli z omawianym 

partnerem jest prowadzona formalna współpraca (przedsiębiorca z przemysłu motoryzacyjnego)? 

 

W przypadku, gdy projekt nie będzie realizowany w partnerstwie nie ma konieczności wyłaniania 

partnera zgodnie z art. 33. 

 

4. W jaki sposób należy rozumieć warunek nawiązania formalnej współpracy w ramach kryterium 

dostępu nr 2? 

 



 
 

 
 

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 przedsiębiorstwa lub ten podmiot będzie wnosić do projektu zasoby ludzkie, 

organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizacja takich projektów powinna odbywać się w 

partnerstwie.  

 

UCZESTNICY PROJEKTU 

5. Czy Wnioskodawca będący szkołą wyższą posiadająca siedzibę lub oddział zamiejscowy istniejący co 

najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców 

może zaplanować w projekcie objęcie wsparciem zarówno studentów oddziałów zamiejscowych 

spełniających powyższe kryterium jak i pozostałych studentów Wnioskodawcy z oddziałów z miast, w 

których liczba mieszkańców przekracza 240 tys. mieszkańców.  

 

Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęci tylko studenci oddziałów zamiejscowych 

spełniających kryterium dostępu nr 2.  

 

6. Czy student może być objęty wsparciem w dwóch różnych projektach? Czyli np. wsparcie 

szkoleniowe i warsztaty z przedsiębiorcą w ramach projektu POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 a stażem 

w POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj!? 

 

Co do zasady nie ma przeciwskazań, nie mniej jednak takie rozwiązanie musi być uzasadnione we 

wniosku o dofinansowanie, a racjonalność takiego rozwiązania będzie podlegała ocenie ekspertów.  

 

WSKAŹNIKI 

7. Czy do odsetka absolwentów, którzy kontynuowali kształcenie (wskaźniki rezultatu) wliczają się 

osoby realizujące studia podyplomowe? 

 

Nie, chodzi tu osoby, które kontynuowały kształcenie na studiach I, II lub III stopnia. 

 

KRYTERIA DOSTĘPU 

8. Czy kryterium skierowania na staże 30% studentów zostanie uznane za spełnione w przypadku 

objęcia wsparciem studentów jednej specjalności w ramach kierunku i od tej liczby liczone będzie owe 

30%? 

 

Nie, w treści kryterium dostępu nr 4 wskazano, że kryterium dotyczy kierunku, a nie specjalności.   

 



 
 

 
 

9. W jaki sposób weryfikowany będzie poziom 30% studentów kierowych na staż?  Czy realny poziom 

30% będzie ustalany na dzień rozpoczęcia realizacji projektu czy roku, w którym studenci rozpoczęli 

udział w stażach?  

 

Weryfikacja spełnienia kryterium dostępu na etapie realizacji projektu będzie dokonywana w 

odniesieniu do danych źródłowych z systemu POL-on aktualnych w momencie kierowania uczestników 

na staż (przykładowo dla osób kierowanych na staż w styczniu 2018 r. będzie to stan na 30 listopada 

2017 r. 

 

10. Projekt przewiduje, że co najmniej 30% studentów studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu 

zostanie skierowanych na staż. Czy 30% należy obliczyć oddzielnie dla studiów stacjonarnych i 30% dla 

niestacjonarnych? Czy 30% studentów z danego kierunku wspólnie?  

 

W celu spełnienia wskazanego kryterium w przypadku, kiedy projektem objęci są jedynie studenci 

stacjonarni na danym kierunku, liczba studentów stacjonarnych skierowanych  

na staże musi wynosić co najmniej 30% liczby studentów na studiach stacjonarnych (bez 

niestacjonarnych), a w przypadku jeśli wsparciem objęci są zarówno studenci stacjonarni, jak  

i niestacjonarni tego samego kierunku, to 30% studentów objętych wsparciem liczone jest 

proporcjonalnie dla liczby studentów danego trybu studiów. 

 

11. Czy zgodnie z kryterium dostępu nr 4 Wnioskodawca ma zapewnić w projekcie, że 30% 

absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie podejmie zatrudnienie w ciągu 6 m-

cy od zakończenia kształcenia u przedsiębiorcy, z którym nawiązał współpracę w zgodnie  z kryterium 

dostępu nr 3? 

 

Nie, Wnioskodawca powinien zapewnić, że 30% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem 

w projekcie podejmie zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia u pracodawców z branż 

o których mowa w kryterium nr 3.  

 

12. Czy dobrze rozumiemy, że mimo iż uczelnia nawiąże współpracę z przedsiębiorcą z sektora BPO, to 

kryterium zostanie uznane za spełnione w momencie, kiedy 30% studentów znajdzie zatrudnienie w 

szeroko rozumianym sektorze usług dla biznesu, tj. BPO, lub SSC, lub IT, lub realizującym lub 

zamierzającym realizować procesy biznesowe w formule SSC lub poprzez ich zlecanie zewnętrznym 

podmiotom w Polsce? Zatrudnienie nie musi zawężać się jedynie do branży, z której wywodzi się 

przedsiębiorca włączony w realizację wszystkich zaplanowanych w projekcie działań? 

 



 
 

 
 

Kryterium dostępu nr 4 zostanie spełnione w przypadku gdy 30 % absolwentów uczelni, objętych 

wsparciem w ramach projektu podejmie zatrudnienie u pracodawcy z branż wymienionych w 

kryterium dostępu nr 3. Nie ma tu znaczenia branża w jakiej działa przedsiębiorstwo, z którym 

nawiązana została współpraca w ramach projektu. Absolwent nie musi być zatrudniony u pracodawcy, 

z którym nawiązano współpracę w ramach projektu.  

 

13. Czy w ramach współpracy z przedsiębiorcą, o której mowa w kryterium dostępu nr 3 można 

wykazać wcześniej podpisaną umowę na podstawie której uczelnia współpracuje z przedsiębiorcą czy 

też musi zostać podpisana nowa umowa? Czy podpisanie listu intencyjnego spełnia kryterium 

nawiązania formalnej współpracy?  

 

W ramach realizacji projektu Wnioskodawca może wykazać formalną współpracę z  przedsiębiorcą, z 

którym dotychczas współpracował. Nie ma konieczności zawierania nowej umowy na potrzeby 

projektu. Niemniej jednak, list intencyjny nie jest wystarczający.  

 

14. Zgodnie z kryterium dostępu projekt nr 5 określono wymóg przeprowadzenia staży dla co najmniej 

30% studentów kształcących się na danych kierunku objętym działaniami w ramach projektu. Czy 

związku z tymi zapisami („kształcących się na danych kierunku objętym działaniami w ramach 

projektu”) pozostałymi działaniami określonymi w kryt. dostępu 5  tj. realizacja programu rozwoju 

kompetencji oraz włączenie pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, 

należy objąć wszystkich studentów danego kierunku?  

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu nie ma konieczności obejmowania wsparciem, w zakresie programu 

rozwoju kompetencji, wszystkich studentów danego kierunku.  

 

15. Czy regulamin konkursu dopuszcza możliwość, by część uczestników projektu wzięła udział tylko w 

stażach (z zachowaniem wymogu objęcia 30% studentów na danym roku na kierunku objętym 

działaniami), a część uczestników tylko w części dotyczących rozwoju kompetencji studentów? 

Zasadność skierowania na wybrane elementy wsparcia zostanie opisana we wniosku. 

 

Tak, w Regulaminie konkursu nie określono konieczność udziału każdego uczestnika we wszystkich 

rodzajach wsparcia oferowanego w ramach projektu.  

 

16. Czy realizacja staży w projekcie, o których mowa w kryterium dostępu nr 5, jest formą „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” ? 



 
 

 
 

 

Nie, realizacja staży nie jest elementem programu rozwoju kompetencji.  

 

17. W regulaminie konkursu (strona 10 przypis 6) podano, że liczbę ludności w miastach należy określić 

na podstawie danych GUS z 2014 roku. Podany link (http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-

statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/) wskazuje jednak na dane z 31 grudnia 

2015 roku. Bardzo proszę o podanie informacji, z którego roku należy brać dane z GUS. 

 

Dane na 2014 i 2015 rok są tożsame, w związku z tym można skorzystać ze wskazanego linka.  

 

DZIAŁANIA 

18.Czy certyfikowane szkolenia są elementem obowiązkowym programu rozwoju kompetencji? 

 

Certyfikowane szkolenia nie są elementem obowiązkowym rozwoju kompetencji. Projekt musi 

obejmować nie mniej niż trzy działania wskazane w kryterium dostępu nr 10.  

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

19. Czy kryterium premiujące nr 1: 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 oznacza, że wszyscy uczestnicy muszą podnieść kompetencje 

w zakresie dwóch języków obcych? 

 

Tak, wszyscy uczestnicy muszą podnieść kompetencje w zakresie dwóch języków obcych w tym języka 

niemieckiego.  

 

20. Czy dla spełnienia kryterium premiującego nr 2 wystarczające jest podpisanie listu intencyjnego, 

porozumienia pomiędzy uczelnią i jednym z podmiotów wymienionych w treści kryterium?  

 

Podpisanie listu intencyjnego lub porozumienia oraz zawarcie we wniosku o dofinansowanie informacji 

o podjęciu i zakresie współpracy, będzie wystarczająca dla spełnienia kryterium premiującego.  

 

BUDŻET PROJEKTU 

21. Czy dla kosztu utrzymania studenta podczas stażu w wysokości 30 zł/dzień należy przeprowadzić i 

udokumentować rozeznanie rynku?  

 

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/


 
 

 
 

Nie, nie ma takiej konieczności. IOK dopuszcza możliwość kwalifikowania wydatku na zasadach 

analogicznych do zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

 

22. Czy możliwe jest ujęcie w budżecie projektu kosztów niezbędnych materiałów zużywalnych, które 

zostaną zakupione przez firmę przyjmującą na staż? Czy wystarczającym dokumentem księgowym jest 

w tym przypadku nota obciążeniowa.  

 

Tak, materiały zużywalne mogą być ujęte w budżecie projektu, jednak w tym przypadku jedynie jako 

wkład własny, gdyż zakupione przez przedsiębiorstwo są składnikiem jego majątku.  

 

23. Czy w przypadku szkoleń/warsztatów kończących się egzaminem i wydaniem certyfikatu, 

kwalifikowalne są koszty udziału we wsparciu tylko uczestników, którzy zdadzą egzamin i uzyskają 

certyfikat?  

 

Nie, Wnioskodawca może uznać za kwalifikowalne koszty uczestników, którzy nie zdadzą egzaminu. 

Niemniej jednak, Wnioskodawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań oraz zapewnić wysoką 

jakość szkoleń tak aby zdawalność egzaminu była na wysokim poziomie. We wniosku o dofinansowanie 

Wnioskodawca powinien wskazać przewidywaną ilość uzyskanych certyfikatów. Racjonalność i 

efektywność działania będzie podlegała ocenie ekspertów. 

 

24. Czy dla studentów odbywających staż w Polsce ale poza miejscem zamieszkania (np. miejsce 

zamieszkania Kraków, miejsce stażu: Warszawa) można zaplanować w budżecie projektu koszty 

„Zakwaterowania w przypadku stażu krajowego poza miejscem zamieszkania” w max. wysokości 

1500zł/miesiąc zgodnie z „Załącznik 8 – Standardy dotyczące kosztów w projekcie (…)” ? 

 

Nie, Wnioskodawca powinien przeprowadzić rozeznanie rynku uzasadniające racjonalność i 

efektywność kwoty przyjętej w budżecie projektu. 

 


