
 
 

FAQ dotyczący konkursu 
4/SK2.0/POWER/3.1/2016 

26 sierpnia 2016 r. 

z uzupełnieniem z dnia 29 sierpnia 2016 r.  

Pytania dotyczące Wnioskodawcy i Partnera 
 

1. Czy jednostki PAN są wykluczone z aplikowania w konkursie? 

Tak. Zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu nr 1 wnioskodawcą projektu może być wyłącznie 

szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna. W konkursie konieczne jest zastosowanie 

konstrukcji projektu partnerskiego, o którym mowa w art. 33 ustawy, co wynika z KRYTERIUM 

DOSTĘPU NR 2, które nakazuje uczelni będącej wnioskodawcą zawrzeć partnerstwo  

z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego  

lub związkiem lub stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego.  

Nie jest wykluczone zawarcie umowy partnerstwa także z innymi podmiotami, oprócz  

ww. podmiotów wskazanych w kryterium dostępu nr 2. Nie istnieją formalne ograniczenia  

co do charakteru prawnego i organizacyjnego pozostałych partnerów - mogą to być dowolne 

jednostki (nie tylko uczelnie). 

 

2. Czy wnioskodawca i partner musza być z tego samego województwa? Czy możliwa jest taka 

sytuacja: wnioskodawca z województwa małopolskiego, a jeden z partnerów z województwa 

śląskiego? 

IOK nie wprowadziła ograniczenia regionalnego w odniesieniu do podmiotów wchodzących  

w partnerstwo. Realizacja projektu w partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie 

merytoryczne – tzn. dzięki współpracy podmiotów powstanie efekt synergii i wartość dodana, 

niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez 

zlecanie działań podmiotom zewnętrznym wobec wnioskodawcy. 

 

3. Czy wnioskodawcą mogą być dwie odrębne uczelnie? 

4. Czy partnerem projektu może też być inna uczelnia (państwowa szkoła wyższa)? 

Tak, w przypadku planowania realizacji projektu wspólnie przez dwie uczelnie będziemy mieli  

do czynienia z projektem partnerskim. Partnerstwo z inną uczelnią nie zwalnia z obowiązku 

zawarcia partnerstwa określonego w kryterium dostępu nr 2. 

 



5. Czy przez jednostki samorządu terytorialnego rozumiemy również jednostki organizacyjne 

takie jak szkoły, ośrodki kultury, miejskie biblioteki publiczne? 

6. Czy szkoła może być partnerem w projekcie? 

7. Czy partnerstwo może być zawarte z samorządową instytucją kultury, której organizatorem 

jest gmina, czy musi być zawarte bezpośrednio z gminą, jako jednostką samorządu 

terytorialnego? 

Nie, szkoły, ośrodki kultury czy biblioteki miejskie nie są jednostkami samorządu 

terytorialnego. Zgodnie z regulaminem konkursu – dla spełnienia kryterium dostępu nr 2 – 

uczelnia musi zawrzeć partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub jednostką 

samorządu terytorialnego lub związkiem lub stowarzyszeniem jednostek samorządu 

terytorialnego. Wskazane podmioty, jak ośrodki kultury czy biblioteki miejskie, mogą być 

faktycznymi wykonawcami działań w projekcie, jednak partnerem może być tylko podmiot 

wskazany w treści kryterium dostępu nr 2.  

 

8. Czy partnerem projektu może być organ prowadzący szkołę? 

Jeśli organem prowadzącym szkołę jest jednostka samorządu terytorialnego, organizacja 

pozarządowa lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego – kryterium dostępu  

nr 2 jest spełnione. 

 

9. Wg zapisów Regulaminu partnerem wnioskodawcy (uczelni) może być jednostka samorządu 

terytorialnego. Czy takim podmiotem może być także spółka prawa handlowego, którego 

100% udziałowcem jest Gmina Miasto Szczecin? 

Po pierwsze zawarcie partnerstwa z jednostką samorządu terytorialnego, organizacją 

pozarządową lub stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego jest obowiązkowe,  

a nie opcjonalne. 

Po drugie – spółka prawa handlowego nie jest jednostką samorządu terytorialnego. 

Jednostkami samorządu terytorialnego są gminy, powiaty i województwa. 

 

10. Czy Partner z Jednostki sektora finansów publicznych również musi być wybrany zgodnie  

z wymogami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020?  

11. Czy partnerstwo między uczelnią publiczną a JST może zostać zawiązane bez konieczności 

ogłaszania otwartego naboru partnerów? 

12. Czy uczelnia niepubliczna również musi dokonać wyboru partnera  zgodnie z art. 33 ustawy  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020, który odnosi się do podmiotów finansów publicznych? 

Artykuł 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zasad realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 nie zawęża zakresu 

podmiotowego realizacji projektów partnerskich, a jedynie określa szczegółowy tryb wyboru 

do projektu partnerów spoza sektora finansów publicznych.   

Jednocześnie należy zauważyć, że w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER zwarte 

są zapisy odnoszące do podmiotów innych niż podmioty, o których mowa w art. 33 ust. 6 

ustawy, które mają określone relacje ze sobą nawzajem i w związku z tym nie istnieje 

możliwość nawiązania między nimi równoprawnych relacji partnerskich, a partnerstwo nie 

może być zawarte. 



  

13. Czy jest dopuszczalna taka sytuacja, że ten sam partner (w postaci Urzędu Miejskiego 

Wrocławia) będzie występował w innych projektach? 

Tak, IOK nie wprowadziła ograniczeń w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku 

występowania tego samego partnera w kilku projektach będzie brane pod uwagę, czy ma 

potencjał do realizacji tych kilku projektów równolegle. 

   

14. Czy w ramach procedury wyłonienia Partnera (fundacji) do realizacji projektu oferty mogą 

składać podmioty, które w zarządzie posiadają pracowników Uczelni Wyższej będącej 

Partnerem wiodącym projektu? 

15. Zgodnie z wytycznymi pomiędzy partnerem a liderem projektu nie mogą istnieć powiązania. 

Proszę o informację, czy dopuszczalna jest sytuacja, w której prezesem fundacji planowanej 

jako partner naszego projektu jest pracownik etatowy naszej uczelni. 

Nie, zgodnie ze Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER w ramach PO WER nie może 

zostać również zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które mogą wywierać na siebie 

nawzajem dominujący wpływ poprzez powiązania osobowe istniejące między tymi 

podmiotami i tym samym nie mają możliwości nawiązania ze sobą równoprawnych relacji 

partnerskich. 

 

16. Co powinna zawierać umowa partnerska? 

17. Czy IOK udostępni jakiś wzór umowy partnerskiej czy można ją konstruować dowolnie? 

W obecnej perspektywie finansowej nie został opracowany uniwersalny wzór umowy 

partnerskiej. Zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zasad realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 porozumienie oraz umowa o partnerstwie określają w szczególności: 

1)  przedmiot porozumienia albo umowy; 

2)  prawa i obowiązki stron; 

3)  zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie; 

4)  partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu; 

5) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez 

poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania 

udzielonego każdemu z partnerów; 

6)  sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia 

lub umowy. 

Dodatkowo, mając na uwadze art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapisy wzoru 

umowy o dofinansowanie, które stanowią, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych 

stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów projektu, 

porozumienie oraz umowa mogą zawierać zapisy wskazane we wzorze umowy  

o dofinasowanie w zakresie ochrony danych osobowych (lub może to być uregulowane 

odrębną umową pomiędzy partnerami). 

 

18. Czy na etapie naboru wniosków wystarczające będzie podpisanie listu intencyjnego, 

sporządzonego w oparciu o wzory z innych konkursów w ramach POWER,  

a porozumienie/umowa partnerska podpisywana będzie wraz z umową o dofinansowanie  

w późniejszym terminie, pod warunkiem, że projekt otrzyma dofinansowanie? 



Tak, w ramach PO WER wymagane jest utworzenie albo zainicjowanie partnerstwa  

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile 

data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, co wnioskodawca 

potwierdza stosowną informacją zawartą we wniosku o dofinansowanie. 

Powyższe oznacza, że partnerstwo musi zostać utworzone albo zainicjowane przed 

rozpoczęciem realizacji projektu i wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu 

partnerskiego. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia  

albo umowy o partnerstwie między wnioskodawcą a partnerami przed złożeniem wniosku  

o dofinansowanie. 

 

19. Czy możliwe jest uczestnictwo większej liczby partnerów, np. dwóch? 

Tak, liczba i rodzaj podmiotów które wchodzą w partnerstwo w celu realizacji projektu jest 

uzależniona od tego, jakie są niezbędne dla realizacji projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, 

techniczne lub finansowe i jaki podmiot może je wnieść. Realizacja projektu w partnerstwie 

musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne – tzn. dzięki współpracy podmiotów powstanie 

efekt synergii i wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań 

podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym wobec 

wnioskodawcy. 

 

20. Jedna z jednostek uczelni chce zawrzeć umowę z jednostką samorządu terytorialnego. 

Jednostka samorządu terytorialnego jest jednostką sektora finansów publicznych. Czy można 

od razu ukierunkować wybór na jednostkę samorządu terytorialnego i odgórnie ją wybrać na 

partnera w konkursie bez ogłoszenia otwartego? 

Czy wyboru partnera nie należy traktować szerzej jako wyboru otwartego: dla organizacji 

pozarządowych lub jednostki samorządu terytorialnego lub związku lub stowarzyszenia 

jednostek samorządu terytorialnego  i jednak zrobić otwarty nabór? 

Realizacja projektu w partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne – tzn. dzięki 

współpracy podmiotów powstanie efekt synergii i wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia 

w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom 

zewnętrznym wobec wnioskodawcy. 

W związku z powyższym uczelnia publiczna, planując realizację projektu, powinna 

przeanalizować w pierwszej kolejności potencjalnych partnerów pod kątem posiadanych  

przez nich zasobów niezbędnych dla realizacji projektu – z tej analizy powinno wyniknąć,  

czy poszukiwany partner jest jednostką samorządu terytorialnego, organizacją pozarządowa 

lub stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego. Dopiero w drugiej kolejności 

uczelnia publiczna powinna zbadać, czy w tym konkretnym przypadku ma zastosowanie 

artykuł 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zasad realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

 

21. Czy w projekcie możliwe jest partnerstwo ze szkołami publicznymi na mocy umowy 

partnerskiej podpisanej z jednostką samorządu terytorialnego pod którą podlega dana szkoła? 

Nie. Partnerstwo dotyczy tylko tych podmiotów, które zawarły porozumienie lub umowę, jeśli 

uczelnia zawrze umowę partnerstwa z jednostką samorządu terytorialnego, to ta jednostka 

będzie partnerem w projekcie. Takie rozwiązanie nie wyklucza natomiast, że uczestnikami 

projektu będą uczniowie szkoły, która „podlega” danej jst (jst jest jej organem prowadzącym). 



Pytania dotyczące Grupy docelowej 
1. Czy grupa docelową w konkursie nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Ścieżki 

Kopernika 2.0 są studenci uczelni będącej Projektodawcą, czy też społeczność 

pozaakademicka? Jakie są ograniczenia w tym zakresie. Czy mogą to być uczniowie szkół 

średnich? 

2. Czy odbiorcami projektu powinna być wyłącznie młodzież szkolna czy mogą to być 

wolontariusze lub mieszkańcy obszarów rewitalizowanych? 

3. Czy konkurs dopuszcza uczestnictwo w zadaniu innych aniżeli młodzież grup społecznych (np. 

osoby dorosłe). 

Nie. Zgodnie z kryterium dostępu nr 6 projekt może obejmować wyłącznie działania 

dydaktyczne, których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie 

niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia  

w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.   

 

4. Czy wnioskodawca ma dowolność przy wyborze grupy docelowej - młodzież defaworyzowana 

lub młodzież zdolna? 

IOK nie określiła w regulaminie konkursu ograniczeń w tym zakresie. Opis grupy docelowej 

zawarty we wniosku powinien świadczyć o znajomości potrzeb potencjalnych uczestników 

projektu oraz możliwości efektywnego wsparcia tej grupy poprzez zadania zaplanowane do 

realizacji w ramach projektu – szczególnie w kontekście priorytetu inwestycyjnego PO WER 

dotyczącego poprawy jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego. 

 

5. Czy w opisie grupy docelowej możemy podać uczniów konkretnych szkół (czyli rekrutacja 

ograniczałaby się do uczniów konkretnych szkół podanych z nazwy w pkt. 3.2 wniosku)? 

Tak – przy czym przyjęcie takich założeń nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku opisania  

we wniosku sposobu rekrutacji uczestników do projektu, z uwzględnieniem zasady równych 

szans i niedyskryminacji (w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami), a także 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

Pytania dotyczące realizacji projektu – personel projektu 
1. Kto dokładnie wchodzi w skład kadry - czy są to tylko pracownicy zatrudnieni na uczelni  

na umowy na pełen etat? Czy możemy w to wliczyć osoby zatrudnione na umowy cywilno-

prawne? 

2. Czy doktoranci zatrudnieni na umowy cywilno-prawne wchodzą w kategorię personel 

projektu? 

3. Czy możliwe jest zaangażowanie w ramach projektu wolontariuszy? 

4. W dokumentacji konkursowej mowa jest, aby zajęcia prowadzili pracownicy uczelni, aby 

projekt wykorzystywał w tym względzie zasoby kadrowe uczelni. Czy zatem możliwe jest 

angażowanie do prowadzenia zajęć w projekcie osób na podstawie umów cywilno-prawnych, 

czyli osób nie będących pracownikami etatowymi uczelni? 

Opis potencjału kadrowego wnioskodawcy winien zostać sporządzony zgodnie z Instrukcją 

wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER: 

Należy wskazać tylko  posiadany potencjał kadrowy, a więc w szczególności osoby na stałe 

współpracujące i planowane do oddelegowania do projektu. Dotyczy to w szczególności osób 



zatrudnionych na umowę o pracę oraz trwale współpracujących z wnioskodawcą  

np. w przypadku wolontariusza - na podstawie umowy o współpracy, a nie tych które 

wnioskodawca dopiero chciałby zaangażować (np. na umowę zlecenie), ponieważ w takich 

przypadkach może bowiem obowiązywać konkurencyjna procedura wyboru (zasada 

konkurencyjności lub prawo zamówień publicznych). 

Pytania dotyczące realizacji projektu – koszty 
1. Czy w ramach konkursu możliwe jest zakwalifikowanie wydatków na zakup artykułów 

biurowych tj. tonera i papieru w celu przygotowania stosownych materiałów? 

2. Czy w ramach konkursu możliwe jest zakwalifikowanie wydatków na zakup podręcznika dla 

uczestników lub pendrive'a z materiałami ściśle związanymi z realizowanym w konkursie 

tematem? 

Załącznik nr 9 do regulaminu konkursu dotyczy standardu najczęściej występujących kosztów  

i jest katalogiem otwartym. IOK rekomenduje przekazywanie ewentualnych materiałów  

w wersji elektronicznej. Zasadność wszystkich zaplanowanych wydatków (w tym wydatków 

nieujętych w załączniku nr 9) będzie przedmiotem oceny wniosku.  

 

3. Czy partnerzy projektu mogą w ramach kosztów pośrednich zająć się częścią rekrutacyjną 

potencjalnych osób objętych wsparciem? 

Tak. IOK w kryterium dostępu nr 2 określiła minimalny zakres zadań, który powinien być 

przypisany partnerowi w projekcie. W obecnej perspektywie finansowej w ramach kosztów 

pośrednich finansowane są wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu (w 

tym koszty rekrutacji).  

4. Czy partnerzy projektu muszą mieć zadania merytoryczne wchodzące w skład kosztów 

bezpośrednich? 

5. Czy możliwa jest taka konstrukcja budżetu, że Partner otrzymuje środki tylko w ramach 

kosztów pośrednich? 

6. Czy Partner musi brać udział w zadaniach merytorycznych i mieć przypisane koszty 

(bezpośrednie) w budżecie projektu? 

7. Czy partner może ponosić koszty w projekcie, czy jego udział może być zaznaczony tylko w 

kosztach pośrednich poprzez zadania związane z rekrutacją i promocja projektu oraz pracą 

personelu zarządzającego? 

8. Czy możliwe jest, że w kosztach bezpośrednich projektu nie będzie przewidzianych wydatków 

dla partnera? Rozważamy jako jedną z opcji, aby rola partnera ograniczyła się do promowania 

projektu i rekrutacji uczestników, zatem partnerowi projektu przekazywalibyśmy (na 

warunkach określonych w umowie partnerstwa) część kosztów pośrednich. 

Realizacja projektu w partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne – tzn. dzięki 

współpracy podmiotów powstanie efekt synergii i wartość dodana, niemożliwa  

do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie 

działań podmiotom zewnętrznym wobec wnioskodawcy. 

 

9.  Czy dobrze rozumiemy, że rolą Partnera jest pomoc Uczelni w dotarciu do młodzieży szkolnej 

- czyli działania promocyjne i rekrutacyjne, jeśli tak -  to czy zadania Partnera nie mogą być 

finansowane z kosztów bezpośrednich? 



Role Lidera i Partnera określa umowa zawarta pomiędzy tymi podmiotami. Ich opis powinien 

znaleźć się we wniosku o dofinansowanie, gdyż wnioskodawca nie załącza do wniosku ani 

umowy partnerstwa ani innych dokumentów związanych z zawarciem partnerstwa.  

Podział zadań w projekcie pomiędzy lidera i partnera/-ów oraz sposób zarządzania projektem 

jest przedmiotem oceny wniosku. 

  

10. Czy obliczając dodatek specjalny dla pracownika należy również wliczać w to dodatek 

funkcyjny? 

Postawą wyliczenia wysokości dodatku jest wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny. 

 

11. Czy w ramach kosztów kwalifikowanych w projekcie realizowanym w ramach konkursu 

kwalifikowalne są wewnętrzne noty księgowe wystawione przez Beneficjenta innym 

jednostkom należącym do Beneficjenta np. Beneficjent zapewnia noclegi uczestnikom 

projektu w domu gościnnym będącym własnością Beneficjenta? 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2016 r. możliwe są rozliczenia 

wydatków dokonywane na podstawie wewnętrznej noty obciążeniowej, z wyjątkiem sytuacji, 

o której mowa w podrozdziale 6.3 pkt 1 lit. g,  po uzgodnieniu z właściwą instytucją będąca 

stroną umowy i o ile zostanie to wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.  

IOK indywidualnie analizuje każdy tego rodzaju przypadek. 

Należy jednak zaznaczyć, że w niniejszym konkursie wszystkie projekty rozliczane będą 

kwotami ryczałtowymi. 

12. Czy mimo braku takiej pozycji w załączniku nr 9, wydatki na opracowanie (forma tradycyjna/ 

cyfrowa) efektów projektu są kwalifikowane? 

13. Czy w ramach projektu kwalifikowalne będą koszty ubezpieczenia NNW uczestników projektu, 

pomimo faktu, że nie są ujęte w standardzie? 

14. Czy w ramach konkursu można zakupić książki ? Czy będzie to koszt kwalifikowalny? 

15. Czy w ramach projektu możliwy jest zakup niezbędnych materiałów zużywalnych jakie zostaną 

użyte na zajęciach z uczniami: pipety, szła laboratoryjne, fartuch dla uczniów? (planujemy 

zrealizować zajęcia w specjalistycznych laboratoriach biologicznych i chemicznych 

Uniwersytetu). 

16. Czy w ramach projektu możliwy jest zakup materiałów zużywalnych np. takich jak fartuszki dla 

dzieci, nakrycia głowy - takie czapki kucharskie(jednorazowe), identyfikatory, ciekły azot  

(do przeprowadzania niektórych eksperymentów), produkty spożywcze (różne) z których 

powstawałyby odpowiednio przygotowane, atrakcyjne, innowacyjne i zdrowe potrawy 

(projekt będzie dotyczył odżywiania oraz zostanie przygotowany przez Katedrę Dietetyki)? 

Załącznik nr 9 do regulaminu konkursu dotyczy standardu najczęściej występujących kosztów  

i jest katalogiem otwartym. Zasadność wszystkich zaplanowanych wydatków (w tym wydatków 

nieujętych w załączniku nr 9) będzie przedmiotem oceny wniosku. 

17. Czy możliwe jest finansowanie dojazdu i noclegów nauczycieli, którzy będą opiekunami 

uczniów biorących udział w projekcie? Dodam, że nie jest możliwe, aby szkoła wydelegowała 

uczniów na zajęcia poza teren szkoły bez opieki nauczycieli. 



18. Czy jest kwalifikowany w ramach kosztów bezpośrednich: 

- Koszt dojazdu opiekunów grup uczniowskich na uczelnię z uczniami (1 opiekun na grupę 10-

os.)? 

- Koszt noclegu opiekunów grup uczniowskich, w przypadku gdy uczniowie nocują w miejscu 

realizacji zajęć uczelnianych? 

- Koszt wyżywienia opiekunów grup uczniowskich, w przypadku gdy uczniowie są uprawnieni 

standardem kosztów do wyżywienia? 

- Koszty ubezpieczenia NNW opiekunów grup? 

Nie. Opiekunowie grup uczniowskich nie są uczestnikami projektu, w związku z powyższym 

koszty związane z ich dojazdem, noclegiem, wyżywieniem i ubezpieczeniem mogą być pokryte 

z projektu wyłącznie z kosztów pośrednich.  

 

19. Czy Partner musi partycypować we wkładzie własnym oraz kosztach pośrednich? 

W przypadku wkładu własnego musi on być wniesiony w odpowiedniej wysokości, nie musi  

on stanowić własności beneficjenta – wkład własny może pochodzić z różnych źródeł, w tym 

np. samorządu lokalnego, strony trzeciej. W przypadku projektów partnerskich, wkład 

finansowy może pochodzić od partnerów.  

 

20. Czy w ramach projektu zajęcia muszą odbywać się na Uczelni czy jest możliwość 

przeprowadzenia ich w jednostkach, które posiadają sprzęt, laboratoria dostosowane  

do zakładanych modułów zajęć? 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 6 projekt może obejmować wyłącznie działania dydaktyczne 

wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową). 

Sposób angażowania partnerów w działania merytoryczne w ramach projektu będzie 

przedmiotem oceny. 

21. Czy koszt wynajęcia sal, laboratoriów, obserwatorium jest kosztem kwalifikowanym? 

Nie. W projekcie możliwe jest pokrycie wyłącznie kosztów eksploatacji pomieszczeń uczelni 

(sal dydaktycznych, sal warsztatowych, laboratoriów, pracowni). 

 

22. W jaki sposób powinniśmy wykazać we wniosku wkład własny (wniesiony jako wolontariat 

studentów)? 

Wniesienie wkładu własnego w formie pracy wykonywanej przez wolontariuszy zostało 

opisane w rozdziale 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

23. Czy transport zlecony przez partnera na zewnątrz może być jego wkładem własnym? Czy 

powinniśmy zlecić to my jako lider? 

Tak. IOK w kryterium dostępu nr 2 określiła minimalny zakres zadań, który powinien być 

przypisany partnerowi w projekcie. 

 

24. Pytanie dotyczące wkładu własnego, który wynosić ma min. 3%. Zapis: „Podrozdział 6.7 pkt h 

- niedopuszczalna jest sytuacja, w której beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu 



wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był 

współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych." 

Czy to oznacza, że Wydział Fizyki UW, który w ciągu ostatnich 3 lat przeniósł się do nowego 

budynku (wybudowanego w głównej mierze z pieniędzy unijnych), nie będzie mógł jako 

kosztów własnych wykazać/wpisać kosztów eksploatacji sal? 

Przy założeniu, że eksploatacja wiąże się z bieżącym używaniem i pokrywana jest z obecnych 

funduszy Wydziału. 

W przypadku wykorzystywania własnych pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu koszty 

eksploatacji/utrzymania danego metrażu w budynku wybudowanym ze środków unijnych 

mogą stanowić wkład własny w ramach projektu. Należy zaznaczyć, że koszty eksploatacji 

pomieszczeń rozliczane są na podstawie dokumentów księgowych tj. faktury, a nie noty 

obciążeniowej. 

 

25. Czy budżet projektu będzie mógł zawierać również koszty osobowe/wynagrodzenia  

dla wybranej kadry uczelni, która będzie prowadzić sesje warsztatowe (prowadzić 

szkolenia/warsztaty)? 

26. Czy planując wynagrodzenia dla naszych pracowników (oczywiście metodą proporcji) możemy 

wyjść od dodatku specjalnego w wysokości 80%? 

Tak, przy czym przy określaniu wysokości wynagrodzenia pracowników dydaktycznych  

lub naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia w ramach projektu należy mieć na uwadze 

standard i maksymalną wysokość kosztów określony w załączniku nr 9 do Regulaminu 

konkursu. 

IOK dopuszcza sytuacje, w których dodatek będzie mógł przekroczyć wskazany w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 limit 40% wynagrodzenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę  

i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni 

publicznej z dnia 7 września 2015 r.) z zastrzeżeniem, że na żądanie IOK Beneficjent wykaże 

racjonalność i efektywność przyznania takiej stawki pracownikowi w kontekście 

wykonywanych zadań. IP zaznacza zatem, że sam fakt dopuszczenia możliwości przyznania 

dodatku do 80% wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem nie będzie argumentem 

wystarczającym, aby uznać wydatek za kwalifikowalny ponieważ w kontekście 

kwalifikowalności przyznanych dodatków dla pracowników zaangażowanych w realizację 

projektu, należy mieć na uwadze, by wysokość dodatku była uzależniona od zakresu 

dodatkowych obowiązków związanych z realizacją projektu. 

 

27. Czy elementem budżetu może być organizacja imprez plenerowych/seminariów/wystaw przez 

organizację (NGO) - promująca/wzmacniająca efekty szkoleń? 

Tak, przy czym muszą to być działania związane bezpośrednio z działaniami dydaktycznymi  

określonymi w kryterium dostępu nr 6. 

Należy pamiętać, że w ramach kosztów bezpośrednich nie można planować kosztów 

wymienionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 



Spójności na lata 2014-2020w katalogu kosztów pośrednich (np. działania informacyjno-

promocyjne projektu). 

 

28. Czy możliwy jest zakup licencji do gry rozwijającej umiejętności miękkie (koszt licencji  

na uczestnika-ucznia około 200zł)? 

Nie. Zgodnie z regulaminem konkursu koszty pozyskania środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych są niekwalifikowalne. 

 

29. Czy jest zamknięty katalog kosztów? W załączniku 9 wymieniono kilka kosztów. Czy to są 

jedyne koszty bezpośrednie, które mogą zostanie poniesione w ramach projektu? 

Załącznik nr 9 do regulaminu konkursu dotyczy standardu najczęściej występujących kosztów  

i jest katalogiem otwartym. 

 

30. Czy kosztem kwalifikowalnym (w ramach kosztów pośrednich stanowiących wkład 

niepieniężny) będzie przypadku koszt amortyzacji pracowni komputerowej udostępnionej 

przez partnera projektu (stowarzyszenie)? 

Koszty pośrednie rozliczane są odpowiednią stawką ryczałtową, a wkład własny w ramach 

kosztów pośrednich traktowany jest jako wkład pieniężny. Jednocześnie zakres kosztów 

pośrednich jest wskazany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020w formie katalogu otwartego.  

 

31. Czy jest możliwe rozliczenie notą obciążeniową kosztów korzystania z własnej sali na potrzeby 

projektu? Jeśli tak, czy może to stanowić koszt bezpośredni? (zgodnie z załącznikiem dot. 

kwalifikowania kosztów  w dokumentacji konkursowej). 

Zgodnie z zapisami Wytycznych… dot. braku możliwości rozliczania własnych składników 

majątkowych notą obciążeniową własną salę można jedynie ująć jako wkład własny. 

Tak, zgodnie z załącznikiem nr 9 do regulaminu konkursu w projekcie możliwe jest pokrycie 

kosztów eksploatacji pomieszczeń uczelni (sal dydaktycznych, sal warsztatowych, 

laboratoriów, pracowni) jeśli są powiązane z zadaniami merytorycznymi. Należy zaznaczyć,  

że koszty eksploatacji pomieszczeń rozliczane są na podstawie dokumentów księgowych  

tj. faktury, a nie noty obciążeniowej. 

 

32. Czy są akceptowane stawki najmu ustanowione Zarządzeniem Rektora Uczelni? 

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do regulaminu konkursu w projekcie możliwe jest pokrycie kosztów 

korzystania z pomieszczeń uczelni wyłącznie w wysokości odpowiadającej kosztom 

eksploatacji pomieszczeń uczelni (sal dydaktycznych, sal warsztatowych, laboratoriów, 

pracowni). W związku z powyższym z Zarządzenia musi bezsprzecznie wynikać, że zastosowane 

stawki odpowiadają wyłącznie kosztom eksploatacyjnym. 

Pytania dotyczące realizacji projektu – organizacja projektu 
1. Czy zajęcia dla młodzieży szkolnej mogą odbywać się zarówno na terenie uczelni, jak i na 

terenie szkół (liceów/gimnazjów)? 

2. Czy w ramach projektu można zaplanować działania poza granicami kraju? 



Nie. Zgodnie z kryterium dostępu nr 6 projekt może obejmować wyłącznie działania 

dydaktyczne wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę 

naukową). 

 

5. Czy partner może realizować część zajęć planowanych dla młodzieży szkolnej (personel 

partnera prowadziłby zajęcia w siedzibie uczelni, w uczelnianych laboratoriach)?  

6. Czy można – po odpowiednim przeszkoleniu – włączyć wybranych nauczycieli w prowadzenie 

części zajęć realizowanych w terenie (część modułu o charakterze praktycznym)? 

7. Czy zajęcia dydaktyczne w ramach projektu mogą prowadzić osoby inne niż pracownicy 

dydaktyczni Uczelni? 

8. Czy osobami zatrudnionymi do realizacji zadań projektowych mogą być osoby spoza uczelni? 

Tak, przy czym zakres zadań merytorycznych oraz ich przypisanie do podmiotów wchodzących 

w skład partnerstwa będzie przedmiotem oceny wniosku.  Zgodnie z kryterium dostępu nr 6 

projekt może obejmować wyłącznie działania dydaktyczne wykorzystujące zasoby uczelni (np. 

kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być 

stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i 

metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. Przy 

czym zgodnie z załącznikiem nr 9 do regulaminu kwalifikowalny jest koszt prowadzenia zajęć 

przez pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych. 

3. Czy jedna osoba musi podnieść wszystkie kompetencje określone w regulaminie? 

4. Czy moduły zajęć mają obejmować odpowiednio kompetencje tj. jeden moduł zajęć kształtuje 

jedną kompetencję czy jeden moduł kształtować może więcej kompetencji? 

5. Czy obok praktycznych zajęć warsztatowych (np. laboratoryjnych, doświadczalnych) 

wymagana jest organizacja spotkań/szkoleń podbudowujących tzw. kompetencje miękkie 

uczestników? Czy też wspomniane kompetencje miękkie są pozyskiwane poprzez udział 

beneficjentów we właściwych zajęciach merytorycznych. 

6. Czy są ograniczenia w zakresie form prowadzenia zajęć służących rozwijaniu kompetencji 

uczestników, np. oprócz wykładów, warsztaty? Czy jest możliwość wzbogacenia procesu 

nauczania np. poprzez przygotowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych (poza 

materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez wykładowcą na zajęcia)? 

W ramach projektu winny być prowadzone działania dydaktyczne służące rozwijaniu 

kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego  

i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego. Wnioskodawca  

z partnerem określają potrzeby konkretnej grupy docelowej i planują adekwatne działania. 

Adekwatność zaplanowanych form wsparcia w odniesieniu do potrzeb uczestników projektu  

i barier, na które napotykają będzie przedmiotem oceny wniosku. 

 

7. Jaką formę winna przyjąć trwałość w projekcie? 

Zgodnie z kryterium premiującym nr 4 działania merytoryczne przeprowadzone w projekcie 

winny być 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 - liczby realizowanych zajęć i liczby osób z nich korzystających. 

 



8. Czy projekt może opierać się na doświadczeniach Instytutu z poprzednich lat tj., czy 

merytoryczna zawartość kursu może zostać skonstruowana w oparciu o doświadczenie 

zdobyte w Instytucie Informatyki w trakcie pięciu edycji kursu "Matematyka w dwa tygodnie 

dla osób podejmujących studia informatyczne", oraz czy winniśmy powyższe informacje 

wpisywać w treść wniosku? 

9. Czy działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie 

komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania 

problemów i działania innowacyjnego planowane do realizacji w ramach projektu mogą być 

kontynuacją działań już wcześniej na uczelni (wydział) realizowanych czy muszą mieć zupełnie 

nowy charakter? 

Tak. Należy jednak pamiętać, by w ramach projektu adekwatnie skalkulować koszty 

prowadzenia tych zajęć. Zgodnie z załącznikiem nr 9 do Regulaminu konkursu koszt pracy 

pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego jest kwalifikowalny do kwoty  

150 zł/h, przy czym koszt ten obejmuje koszty opracowania programu zajęć, opracowania 

materiałów szkoleniowych i poprowadzenia zajęć.  

 

10. Czy w ramach projektu w konkursie możliwe jest zrealizowanie modułów zajęć dydaktycznych 

służących wprowadzeniu do pracy metodą projektową a następnie realizacja np. 4 najlepszych 

projektów społecznych stworzonych przez uczestników oraz ponoszenie kosztów na realizację 

tych projektów? Będą to m. in. koszty dalszych zajęć warsztatowych dla uczestników, których 

projekty będą wdrażane. Wybór najlepszych projektów będzie zrealizowany w sposób zbliżony 

do budżetu obywatelskiego - w konsultacji z mieszkańcami, przedstawicielami lidera, partnera, 

lokalnych organizacji i instytucji? 

Nie jest to możliwe. Efektem projektu powinno być stworzenie i przeprowadzenie 

niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia  

w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. Wprowadzanie w życie 

wypracowanych podczas zajęć projektów wykracza poza założenia konkursu. 

 

11. Czy w ramach wymogów konkursu mieści się organizowanie szkoleń dla młodzieży na 

platformie e-learningowej, jeśli szkolenia będą oparte na autorskim programie stworzonym 

przez uczelnię i  są udostępnianie na serwerach uczelni i przy wsparciu pracowników uczelni? 

Tak, adekwatność zaplanowanych form wsparcia w odniesieniu do potrzeb uczestników 

projektu i barier, na które napotykają będzie przedmiotem oceny wniosku. 

Pytania dotyczące oceny formalno-merytorycznej wniosku o 

dofinansowanie (kryteria formalne, kryteria dostępu, kryteria 

premiujące) 

 
1. Kryteria formalne: 

Czy na etapie składania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie lub jakimkolwiek 

innym etapie związanym z aplikowaniem lub realizacją projektu w konkursie istnieje 

konieczność przedstawienia dokumentów finansowych (sprawozdania finansowego) instytucji 

wnioskującej/realizującej projekt? 



Nie – informacje na temat potencjału finansowego wnioskodawcy (i partnera) należy zawrzeć 

w treści wniosku. 

  

2. Kryterium dostępu 2:  

Proszę o potwierdzenie wątpliwej kwestii dotyczącej zadań Partnera określonych w KD2. Czy 

chodzi o zadania partnera w trakcie realizacji projektu, przewidziane we wniosku  

o dofinansowanie? 

Tak. IOK w kryterium dostępu nr 2 określiła minimalny zakres zadań, który powinien być 

przypisany partnerowi w projekcie.  

 

3. Kryterium Premiujące 1 

Czy podmiotem, z którym prowadzona jest współpraca spełniająca warunki  określone w 

ramach kryterium premiującego 1 może być partner projektu, z którym podpisana będzie 

umowa partnerstwa czy musi to być inny podmiot?  

Czy w kryterium premiującym nr 1 chodzi o doświadczenie z jakimikolwiek innymi (niż partner 

wybrany do projektu) organizacjami pozarządowymi i/lub jednostkami samorządu 

terytorialnego? 

Wnioskodawca dla dobycia premii punktowej musi wykazać się sformalizowaną  

i udokumentowaną, co najmniej 12 miesięczną, współpracę z organizacją pozarządową  

lub jednostką samorządu terytorialnego w zakresie rozwijania trzeciej misji uczelni – bez 

rozróżnienia, czy tą jednostką jest partner, czy inny podmiot. 

 

Pytania dotyczące okresu realizacji projektu 
1. Na kiedy należy planować rozpoczęcie realizacji projektu w ramach „Ścieżek Kopernika”? Czy 

planowanie rozpoczęcia na kolejny (2017/18) rok akademicki jest sensowne, czy projekt 

powinien rozpocząć się szybciej? 

IOK określiła minimalną i maksymalną długość projektu (nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej 

niż 24 miesiące). Termin rozpoczęcia realizacji projektu określa wnioskodawca wspólnie  

z partnerem. 

 

 


