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FAQ – konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni  

Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 

wersja z dnia 9 czerwca 2017 r. 

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Czy w ramach konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni będziemy mieć do dyspozycji większą 
liczbę znaków w generatorze?  

W ramach działania 3.5 zwiększono liczbę znaków w systemie SOWA. Poniżej znajdują się limity 
znaków (patrząc po numerach sekcji wzoru wniosku o dofinansowanie):  

20 000 - część III  

40 000 - część IV  

+5000 jeżeli wystąpią partnerzy liczone dla każdej z ww. części  (tj. 25 000 + 45 000= 70 000)  

10 000 tylko na część ryzyka. 

 

2. Czy planowane są szkolenia czy spotkania informacyjne dotyczące naboru w ramach Działania 3.5 
Kompleksowe programy szkół wyższych na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I?  

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakładce „Aktualności” 
będą zamieszczane informacje o planowanych spotkaniach poświęconych możliwościom aplikowania 
w konkursie, w szczególności: warunkom konkursu, procedurom składania wniosków, kryteriom 
wyboru projektów, standardom dotyczącym kosztów w projekcie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 
26 czerwca 2017 r. w Warszawie. Uczestnikami mogą być zarówno uczelnie publiczne jak  
i niepubliczne.  

 

3. Proszę o odpowiedź, czy zgodnie z Ogłoszeniem konkursowym Uczelnia może złożyć wyłącznie jeden 
wniosek w konkursie na Zintegrowany Program Uczelni w ramach Ścieżki I i drugi wniosek w ramach 
Ścieżki II. Czy zgodnie z Regulaminem konkursu Kryterium dostępu nr 3 złożenie wniosku na Ścieżkę I 
wyklucza złożenie wniosków w konkursach na dwie pozostałe Ścieżki. 

Zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w regulaminie konkursu Wnioskodawca może złożyć 
wyłącznie jeden wniosek we wszystkich konkursach w trzech Ścieżkach. Złożenie wniosku w jednym 
konkursie wyklucza aplikowanie w konkursach ogłoszonych w pozostałych dwóch ścieżkach 
Zintegrowanych Programów Uczelni i wyklucza możliwość złożenia kolejnych wniosków w tej samej 
ścieżce 

 

 



    

 

 

 

 

 

UCZESTNICY PROJEKTU 

4. Czy student uczestniczący w stażach realizowanych w ramach innego projektu złożonego 
w programie "Studiujesz? Praktykuj!" może być również uczestnikiem projektu w programie 
"Zintegrowane Programy Uczelni" w zakresie innej formy wsparcia (np. moduł podnoszenia 
kompetencji)? 

Istnieje taka możliwość, z zastrzeżeniem podwójnego finansowania, czyli otrzymywania w projekcie 
zintegrowanym wsparcia w takim samym zakresie, jak w projektach z innych konkursów. Ponadto, 
takie rozwiązanie (konieczność dalszego wsparcia dla tej samej grupy studentów) musi zostać 
uzasadnione we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

5. Czy działania w ramach projektu należy kierować tylko do studentów nieaktywnych zawodowo? Jeśli 
tak, to czy można objąć wsparciem studentów, którzy nie pracują na stanowisku zgodnym 
z kierunkiem studiów, a jedynie wykonują prace niezbędne do utrzymywania się w trakcie studiów? 

Tak, takie rozwiązanie jest prawidłowe. Projektem mogą zostać objęci studenci aktywni zawodowo, 
którzy pracują w zawodzie niezgodnym z wykształceniem lub poniżej kwalifikacji. 

 

WSKAŹNIKI 

6. Proszę o informację czy w obecnie trwających konkursach, wskaźnik horyzontalny „Liczba 
podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–komunikacyjne” musi być obligatoryjnie 
wprowadzony (tak jak pozostałe wskaźniki horyzontalne) w pkt. 3.1.1 wniosku o dofinansowanie? 

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014–2020 oraz wprowadzeniem nowego wskaźnika 
horyzontalnego: Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–komunikacyjne 
informujemy, że należy go stosować do naborów, tj. ogłoszonych po wejściu w życie wytycznych 18 
maja br. A zatem Wnioskodawca powinien ująć ww. wskaźnik we wniosku o dofinansowanie 
składanym w odpowiedzi na konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni.  

 

7. Pytanie dotyczące kryterium dostępu nr 11 „Co najmniej 30% absolwentów uczelni, którzy zostali 
objęci wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenie (na studiach I, II, III stopnia lub na 
jednolitych studiach magisterskich) lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia 
kształcenia”. Jak monitorować losy cudzoziemców uczestniczących w kształceniu w ramach Modułu 
programów kształcenia - realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych 
zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców. Obcokrajowcy z reguły po zakończeniu 
kształcenia wracają do swojego kraju ojczystego i monitoring może być niemożliwy albo bardzo 
utrudniony. Czy kryterium dostępu 11 dotyczy także cudzoziemców? 

Kryterium dostępu nr 11 dotyczy również cudzoziemców. Wnioskodawca jest zobowiązany 
do podjęcia działań umożliwiających sprawozdanie z osiągniętego wskaźnika również w przypadku 
cudzoziemców. 

 

 



    

 

 

 

 

 

KRYTERIA DOSTĘPU 

8. Czy uczelnia kształcąca 13000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz w której 
co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę B lub niższą, może 
jednocześnie złożyć wnioski w ramach konkursu ZPU w ścieżce I i w ścieżce II?  

Zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w regulaminie konkursu Wnioskodawca może złożyć 
wyłącznie jeden wniosek we wszystkich konkursach w trzech Ścieżkach. Złożenie wniosku w jednym 
konkursie wyklucza aplikowanie w konkursach ogłoszonych w pozostałych dwóch ścieżkach 
Zintegrowanych Programów Uczelni i wyklucza możliwość złożenia kolejnych wniosków w tej samej 
ścieżce.  

 

9. Co w sytuacji, kiedy uczelnia wpisuje się w kryteria więcej niż jednej ścieżki w ramach konkursu? Czy 
to do uczelni należy wybór ścieżki, w ramach której składa wniosek, czy jest to odgórnie narzucone? 

W takim wypadku to Wnioskodawca decyduje, w której ścieżce złoży wniosek, z zastrzeżeniem 

niemożliwości aplikowania w dwóch ścieżkach równocześnie.  

 

10. Czy brak oceny na aktualnie prowadzonych kierunkach studiów przez PKA wyklucza uczelnię 
z możliwości pozytywnej weryfikacji w konkursie? 

Dla uznania kryterium za spełnione należy we wniosku zamieścić informację, że kierunek/kierunki na 
których mają być realizowane działania w ramach projektu nie posiadają negatywnej oceny jakości 
kształcenia PKA. W przypadku braku oceny PKA należy zawrzeć we wniosku taką informację. Brak 
oceny PKA nie wyklucza z możliwości aplikowania w konkursie. 

 

11. Czy liczba studentów, o której mowa w kryterium dostępu dotyczącym wartości projektu, dotyczyć 
powinna wyłącznie liczby studentów stacjonarnych i niestacjonarnych? Czy obejmuje także 
studentów studiów III stopnia (doktoranckich) i studiów podyplomowych? 

Wartość projektu należy ustalić w oparciu o liczbę studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Nie bierzemy pod 
uwagę liczby studentów studiów doktoranckich ani podyplomowych.  

 

12. Na jaki dzień należy wykazać liczbę studentów w uczelni, w związku z powyższym kryterium? 

Liczba studentów powinna zostać wykazana zgodnie ze stanem na dzień złożenia wniosku.  

 

13. Czy wniosek może zawierać jedynie moduły, które nie są skierowane bezpośrednio do studentów? 

IOK nie określa obligatoryjnych modułów działań. Zgodnie z kryterium dostępu projekt musi 
obejmować co najmniej 3 ze wskazanych w przedmiotowym kryterium. Niepubliczne wyższe szkoły 
zawodowe objęte projektem pozakonkursowym „Program praktyk zawodowych w Państwowych 
Wyższych Szkołach Zawodowych” oraz uczelnie o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej 
wyłączone są z możliwości realizowania działań w ramach modułu stażowego, w związku z czym 
zobowiązane są do objęcia zakresem merytorycznym projektu co najmniej 2 ze wskazanych powyżej 
modułów. Biorąc pod uwagę zakres merytoryczny określonych w konkursie modułów nie będzie 



    

 

 

 

 

 

praktycznie możliwe stworzenie projektu nie zawierającego działań skierowanych bezpośrednio do 
studentów.  

 

MODUŁY 

14. Czy każdy student biorący udział w projekcie musi wziąć udział we wszystkich modułach 
przewidzianych w projekcie? 

Nie, nie ma obowiązku aby każdy uczestnik projektu wziął udział we wszystkich zaproponowanych 
modułach. 

 

15. Zgodnie z Regulaminem konkursu, "w przypadku modułów obejmujących więcej niż jeden 
typ działań, do uznania poprawności realizacji modułu wystarczająca będzie realizacja co najmniej 
jednego z proponowanych w tymże module typów działań". Nie zostało wskazane które moduły 
są obowiązkowe. Czy, zatem, wybór jedynie typu działania "włączenie wykładowców z zagranicy 
posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie 
programów kształcenia" w module programów kształcenia jest wystarczający dla realizacji całego 
modułu? 

Zgodnie z kryterium dostępu projekt musi obejmować co najmniej 3 moduły ze wskazanych 
w przedmiotowym kryterium, a IOK nie określa obowiązkowych modułów i typów lub liczby działań 
wchodzących w ich zakres. W związku z tym wybór jednego typu działania np. „włączenie 
wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, 
w prowadzenie programów kształcenia” będzie wystarczające dla uznania poprawności realizacji 
modułu programów kształcenia.  

 

 

Moduł 1 

16. Pytanie o moduł programów kształcenia: czy w ramach tego modułu nie zostały przewidziane takie 
działania jak: tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne 
potrzeby społeczno-gospodarcze? Taki zapis, tego modułu z tym działaniem zawiera Roczny Plan 
Działania na 2017 rok dla III Osi Priorytetowej PO WER. 

W Rocznym Planie Działania w fiszce konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I – 
wskazano ogólne typy projektów przewidziane do realizacji w ramach całego Działania 3.5. 
Natomiast w kryterium dostępu wskazano moduły działań dostosowane do typów operacji 
przewidzianych w ramach konkursu, a do stosowania których wnioskodawcy są zobowiązani Należy 
jednakże zauważyć, iż przewidziany w tym module typ działania „dostosowanie i realizacja 
programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, 
ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności” nie wyklucza tworzenia i 
realizacji nowych kierunków studiów.   

 

17. Czy w ramach "Modułu programów kształcenia" jest możliwość tworzenia nowych 
kierunków/programów, czy też można tylko i wyłącznie dostosowywać/modyfikować 
te kierunki/programy, które już są w ofercie uczelni? 



    

 

 

 

 

 

W ramach modułu programów kształcenia można zarówno tworzyć nowe kierunki studiów 
jak i prowadzić działania w zakresie dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb 
społeczno-gospodarczych  już istniejących kierunków studiów.  

 

18. Czy „dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych 
na poziomie krajowym i regionalnym” oznacza konieczność ich zgodności z regionalnymi strategiami 
innowacji, tzn. regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, czy można odnieść się do szerzej 
rozumianych, zidentyfikowanych potrzeb? 

Regulamin konkursu nie nakłada konieczności dostosowania programów kształcenia do regionalnych 
strategii innowacji. 

 

19. Czy możliwe jest sfinansowanie kosztów prowadzenia zajęć na nowo otwartym kierunku studiów i 

czy kwalifikowalne są koszty prowadzenia zajęć wyłącznie dla jednego naboru studentów? 

Możliwe jest finansowanie kosztów prowadzenia zajęć. Nie określono ograniczenia dla obejmowania 
w projekcie kosztów prowadzenia dydaktyki wyłącznie dla pierwszego naboru studentów. Zgodnie z 
załącznikiem nr 8 do regulaminu konkursu – w ramach projektu mogą być finansowane wyłącznie 
koszty utworzenia nowych programów kształcenia i wprowadzenia nowych elementów dydaktyki, w 
nowym, dotychczas nie realizowanym przez wnioskodawcę zakresie czy formule. 

 

20. Czy w przypadku „włączania wykładowców z zagranicy (…) w prowadzenie programów kształcenia w 
polskich uczelniach” również musi dotyczyć „dostosowania i realizacji programów kształcenia do 
potrzeb społ.-gosp…”? 

„Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub 
artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach” jest oddzielnym typem 
działania w ramach modułu programów kształcenia. W związku z tym nie musi dotyczyć wsparcia w 
ramach pierwszego typu „dostosowania i realizacji programów kształcenia do potrzeb społeczno-
gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów 
w praktyczne umiejętności”. 

 

21. Czy w ramach elementu modułu programów kształcenia i typu działania: realizacja programów 
kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców 
jest możliwość otwarcia nowego kierunku studiów prowadzonego w języku angielskim? 

Tak, istnieje możliwość otwarcia kierunku studiów w języku obcym.  

 

22. Czy w przypadku realizacji programów kształcenia w językach obcych jest wymagane prowadzenie 
całego kierunku studiów w j. obcym? Czy jest możliwość prowadzenia tylko części zajęć w j. obcym? 

W przypadku realizacji programów kształcenia w językach obcych, konieczne jest prowadzenie 
całego kierunku studiów w języku obcym tj.  np. otwarcie kierunku studiów w języku angielskim 
oznacza prowadzenie całego kształcenia w tym języku.  

 



    

 

 

 

 

 

23. Czy możliwe jest sfinansowanie utworzenie i prowadzenie nowego kierunku medycznego 
na istniejącym wydziale? Obecnie uczelnia złożyła stosowne dokumenty do Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Jeśli jest możliwe ujęcie takich działań w ramach modułu 1 
to czy uprawnienia z MNiSzW powinny być już na etapie składania wniosku o dofinansowanie 
czy mogą być dopiero na etapie realizacji projektu? 

Jest taka możliwość. Uprawnienia dla nowego kierunku mogą zostać nadane na etapie realizacji 
projektu. 

 

Moduł 2 

24. W przypadku modułu 2, czy dobrze rozumiemy, że możliwe jest wysyłanie studentów na szkolenia 

otwarte, do których student dołączałby jako jeden z uczestników (pozostali uczestnicy nie byliby 

związani z projektem)?.  

Możliwe jest zarówno organizowanie szkoleń zamkniętych jak i udział w szkoleniach otwartych. 
Oczywiście przewidziane rozwiązanie musi być zasadne i efektywne. 

 

25. Czy w ramach modułu 2 przeprowadzenie bilansu kompetencji można zlecić podmiotowi 
zewnętrznemu? 

Tak, o ile jest to zasadne pod względem merytorycznym i efektywne pod względem kosztów. 

 

Moduł 3 

26. Czy PWSZ-tki, które nie uczestniczą w projekcie pozakonkursowym MNiSW "Program praktyk 
zawodowych w PWSZ" na programy stażowe, mogą w konkursie POWER Dz. 3.5 zawrzeć moduł 
dotyczący możliwości odbywania staży przez studentów, czy ze względu na projekt pozakonkursowy 
są z tego modułu w POWER Dz. 3.5 automatycznie wykluczone? 

Uczelnie o statusie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wyłączone są z możliwości realizowania 
modułu stażowego. 

 

27. Czy PWSZ, która nie uczestniczy w pozakonkursowym projekcie "Program praktyk zawodowych 
w PWSZ" może spełnić co najmniej 2 moduły czy musi spełnić co najmniej 3 moduły? 

Uczelnie o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej – bez względu czy są, czy nie są objęte 
projektem pozakonkursowym „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 
Zawodowych” –wyłączone są z możliwości realizowania działań w ramach modułu stażowego, w 
związku z czym zobowiązane są do objęcia zakresem merytorycznym projektu co najmniej 2 ze 
wskazanych w treści kryterium modułów. 

Również 2 moduły są zobowiązane realizować niepubliczne wyższe szkoły zawodowe objęte ww. 
projektem pozakonkursowym. 

 

28. Czy w ramach elementu wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym w Module pierwszym, 
kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, 
dzięki uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem kształcenia 



    

 

 

 

 

 

jest konieczność realizacji Modułu dotyczącego staży? 

Nie ma takiej konieczności - moduł stażowy nie jest modułem obowiązkowym. 

 

Moduł 4 

29. Czy w ramach Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające 
studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy możliwe jest zaplanowanie 
w projekcie szkoleń dla pracowników ABK, które prowadzą do uzyskania wyłącznie kompetencji (bez 
uzyskiwania kwalifikacji)? 

Tak, możliwe jest zaplanowanie szkoleń, które prowadzą do uzyskania kompetencji. Zakres szkoleń 
powinien odpowiadać zakresowi zadań wykonywanych służbowo przez tych pracowników. 

 

30. Czy IOK określa zakres szkoleń możliwych do realizacji przez pracowników Akademickich Biur Karier? 

IOK nie określa zakresu szkoleń możliwych do realizacji przez pracowników Akademickich Biur Karier. 
W ramach projektu kwalifikowalne będą szkolenie, które są zasadne i efektywne, a także 
odpowiadają na potrzeby grupy docelowej. 

 

 

Moduł 6 

31. Czy IOK narzuca z co najmniej ilu zakresów tematycznych kadra dydaktyczna ma podnieść 
kompetencje dydaktyczne? 

Nie, nie ma takich ograniczeń. 

 

32. Czy IOK narzuca wymagania odnośnie wymiaru, zakresu itp. staży dydaktycznych dla kadry 
dydaktycznej. Istnieje obowiązująca definicja tego wsparcia? 

Takie wymagania nie zostały zdefiniowane. Niemniej jednak realizacja działań musi być uzasadniona i 
odpowiadać na faktyczne potrzeby wskazanej grupy docelowej, a element ten będzie podlegał 
ocenie merytorycznej. 

 

33. Czy w przypadku podnoszenia przez kadrę dydaktyczną kompetencji językowych, musi 
ona prowadzić przez co najmniej 1 semestr zajęcia w 100% w języku obcym, czy mogą być 
to elementy? Czy w związku z tym, że kwalifikowane są jedynie koszty podnoszenia kompetencji 
przez kadrę dydaktyczną kurs językowy nie musi się kończyć egzaminem zewnętrznym? 

We wniosku o dofinansowanie należy opisać i uzasadnić przewidziane wsparcie dla kadry 
dydaktycznej. Przewidziane działania będą podlegać ocenie ekspertów, którzy zweryfikują zasadność i 
efektywność przewidzianych działań. W ramach konkursu kwalifikowalne będą koszty szkoleń 
certyfikowanych prowadzących do podniesienia umiejętności dydaktycznych kadr uczelni. 

 

 



    

 

 

 

 

 

34. Uczelnia przygotowuje wniosek aplikacyjny w ramach podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej 
w obecnie konkursie. Czy możliwe jest ujęcie w module 6 takiego samego zakresu szkoleń dla 
pracowników dydaktycznych? Różnica będzie w grupie docelowej. W Zintegrowanych Programach 
Uczelni będą to pracownicy dydaktyczni powyżej 35 roku życia. 

Tak, takie rozwiązanie jest prawidłowe. 

 

35. Czy w ramach modułu 6 w działaniu pierwszym (działania podnoszące kompetencje dydaktyczne…) 
można realizować jedynie wybrane rodzaje szkoleń, np. tylko szkolenia dydaktyczne? 
Nie na wszystkie rodzaje szkoleń jest w uczelni zapotrzebowanie. 

Wnioskodawca powinien przewidzieć działania, które odpowiadają na faktyczne potrzeby wskazanej 
grupy docelowej. Nie ma koniecznością planowania wszystkich działań przewidzianych w pierwszym 
typie modułu zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. 

 

36. W ramach modułu 6 - zarzadzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, w punkcie dotyczącym 
działań podnoszących kompetencje dydaktyczne kadr uczelni wymienione są staże dydaktyczne. Czy 
możliwa jest realizacja przez pracowników naukowo-dydaktycznych staży zagranicznych, np. 3-
miesiecznych? Czy obowiązują w tym zakresie standardy kosztów (w załączniku nr 8 brak stawek 
takich wydatków)? 

Tak, możliwa jest realizacja staży zagranicznych dla pracowników naukowo-dydaktycznych, o ile 
zostaną uzasadnione i odpowiadają na faktyczne potrzeby wskazanej grupy docelowej. W załączniku 
nr 8 znajduje się tabela, w której zaprezentowane zostały koszty ogólne mające zastosowanie do 
wszystkich modułów działań. Ponadto, katalog zawarty w załączniku nr 8 ma charakter otwarty – to 
znaczy, że mogą zostać przewidziane wydatki, które z punktu widzenia działań w projekcie są 
niezbędne, o ile oczywiście zostaną odpowiednio uzasadnione. 

 

37. Czy jeśli wnioskodawca realizuje projekty z V osi priorytetowej to w odniesieniu do tego kryterium, 

rozumiem, że w ramach projektu nie może finansować tych samych wydatków, bo byłoby 

to podwójnym finansowaniem – to jest zrozumiałe. Ale jeśli wnioskodawca realizuje np. projekt 

na Centra Symulacji Medycznych to czy jeśli we wniosku z  MZ zawarł tylko dla określonej liczby 

kadry dydaktycznej szkolenia z zakresu symulacji medycznych(jak uczyć metodą symulacji) a chciałby 

powiększyć grupę we wniosku do NCBR o inne szkolenia dla kadry (tych samach osób) np. dotyczące 

wirtualnej rzeczywistości i e-learningu to ma takie możliwości? 

Oczywiście jest taka możliwość, z zastrzeżeniem podwójnego finansowania, co wspominano 
powyżej. 

 

38. Czy wparcie dla kadry zarządczej i administracyjnej zamyka się jedynie w katalogu: zarządzania 
zespołem, zarządzania finansami, absorpcji środków finansowych? 

Mogę to być inne kompetencje nie wynikające wprost z brzmienia typu działań przewidzianych 
w ramach modułu 6 (wskazano tam – poprzez użycie sformułowania „takie jak” – działania 
przykładowe), o ile oczywiście zostaną odpowiednio uzasadnione. 



    

 

 

 

 

 

 

39. Czy w przypadku kadry kierowniczej i administracyjnej również kwalifikowane są koszty podnoszenia 
kompetencji czy również koszty podnoszenia kwalifikacji? Czy kwalifikowane są studia podyplomowe 
dla kadry zarządzającej i administracyjnej? 

Kwalifikowalne są koszty podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr kierowniczych 
i administracyjnych. Możliwe jest ujęcie studiów podyplomowych, o ile są one zasadne, niezbędne i 
zostaną odpowiednio uzasadnione, a efekty takiego kształcenia zostaną wykorzystane na rzecz 
uczelni.. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych musi 
nastąpić przed zakończeniem okresu realizacji projektu. 

 

40. Czy w ramach modułu 6 można założyć studia podyplomowe lub MBA dla kadry kierowniczej? Studia 
MBA są bardzo kosztowne, zatem czy jest jakiś limit kosztów na osobę w przypadku tego rodzaju 
studiów. 

Możliwe jest ujęcie studiów podyplomowych, o ile są one zasadne, niezbędne i zostaną odpowiednio 
uzasadnione, a efekty takiego kształcenia zostaną wykorzystane na rzecz uczelni. Ponadto, należy 
zwrócić uwagę, że uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych musi nastąpić przed zakończeniem 
okresu realizacji projektu. W ramach konkursu nie określono limitu kosztu przypadającego na osobę. 

 

41. Czy w ramach Modułu zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego - działania podnoszące 
kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach możliwe do 
sfinansowania są koszty kursy/szkolenia/warsztaty/studia podyplomowe dla pracowników 
administracyjnych. Zgodnie z załącznikiem nr 8 w tym module będą kwalifikowane tylko i wyłącznie 
wydatki związane z podnoszeniem kompetencji kadry dydaktycznej. Proszę o wyjaśnienie dlaczego 
została wyłączona grupa pracowników administracyjnych? 

Kwalifikowalne są koszty podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr kierowniczych 
i administracyjnych.  

 

42. Czy osoby z kadry dydaktycznej, ale zajmujące stanowisko kierownicze np. Prorektor, Rektor, 
Dyrektorzy Instytutów można zaliczyć do modułu kadry zarządzającej? 

Tak, osoby te można zliczyć do kadry zarządzającej, kierowniczej. 

 

43. Czy udoskonalenie istniejącej strony internetowej Uczelni lub utworzenie nowej mieści się 
w katalogu "otwartych zasobów edukacyjnych" 

Istnieje tak możliwość, o ile przewidziane działanie jest uzasadnione i rzeczywiście wpływa 
na poprawę funkcjonowania uczelni. 

 

44. Proszę o odpowiedź, czy zgodnie załącznikiem 8 Standardy dotyczące kosztów w ramach Modułu 6 - 
Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego - można ująć zakup i implementację 
informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią oraz działania podnoszące kompetencje zarządcze 
kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelni. Czy tylko działania podnoszące kompetencje 
dydaktyczne kadr uczelni, co zostało zawarte na stronie 18 powyższego dokumentu, cyt. "Ze względu 



    

 

 

 

 

 

na założenia przedstawione w Regulaminie konkursu w ramach projektu mogą być kwalifikowane 
wyłącznie wydatki związane z podnoszeniem przez kadrę dydaktyczną kompetencji." 

W ramach modułu zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego można ująć zarówno zakup 
i implementację informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią, jak i działania podnoszące 
kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelni. Informacja zawarta w 
załączniku nr 8 doprecyzowuje, że kwalifikowalne są działania prowadzące do uzyskania kompetencji 
a nie kwalifikacji kadry dydaktycznej.  

 

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

45. Czy 2% osób z niepełnosprawnościami, o których mowa w kryterium premiujących odnosić się 
do wszystkich uczestników projektu (studentów i kadr uczelni)? Przykładowo, jeśli projekt 
przewiduje wsparcie dla 250 studentów i 50 pracowników uczelni (dydaktyków i kadry 
administracyjnej) czyli łącznie 300 osób, to czy ww. kryterium będzie uznane za spełnione, jeśli 
wsparciem objętych zostanie 6 pracowników uczelni z niepełnosprawnościami? 

Kryterium premiujące odnosi się do studentów. 

 

BUDŻET PROJEKTU 

46. Czy koszt 18,50 zł wynagrodzenia wypłacanego stażyście jest kosztem maksymalnym jaki można ująć 
w budżecie projektu? 

Tak, stawki podane w Standardach dotyczące kosztów w projekcie - Wykazie maksymalnych stawek 
w zakresie niektórych wydatków finansowanych w ramach PO WER są stawkami brutto. Wskazane 
stawki to maksymalny limit kosztów, jaki może zostać ujęty w budżecie projektu. Niemniej jednak 
należy zaznaczyć, że Wnioskodawca w przypadku wynagrodzenia wypłacanego stażyście za realizację 
stażu w Polsce (18,50 PLN brutto) może podwyższyć wskazany koszt o dodatkowe składki (np. 
pracodawcy) – w takim przypadku Wnioskodawca powinien zawrzeć niezbędną informację w 
uzasadnieniu pod budżetem. 

 

47. W jaki sposób rozliczany jest wkład własny wnoszony w kosztach pośrednich? 

Wkład własny wnoszony w kosztach pośrednich rozliczany jest proporcjonalnie do każdego wydatku 
ujętego we wniosku o płatność - zasada jest analogiczna jak w przypadku kosztów pośrednich. 
Przykładowo jeżeli beneficjent ma określone koszty pośrednie na poziomie 20% oraz wkład własny 
na poziomie 3% (zgodnie z umową o dofinansowanie projektu) to w każdym wniosku o płatność 
zarówno koszty pośrednie jak i wkład własny powinny być rozliczane wskazaną wartością 
procentową.  

 

48. Czy w ramach przedmiotowego konkursu (np. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa 
wyższego) możliwe jest sfinansowanie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania 
dostosowanego do potrzeb i planowanego rozwoju konkretnej uczelni? 

Tak, zgodnie z modułem 6 przewidziano m.in. wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania 



    

 

 

 

 

 

uczelniami.  

 

49. Czy koszt bilansu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym jest kosztem 
bezpośrednim? 

Tak, może to być koszt bezpośredni. 

 

50. W standardzie kosztów pkt 2) Moduł podnoszenia kompetencji w wierszu dotyczącym bilansu 
kompetencji znajduje się zapis „Maksymalna stawka – nie dotyczy”. Czy powyższy zapis należy 
rozumieć tak, że bilans kompetencji powinien być realizowany bezkosztowo? 

Nie, w załączniku nr 8 - Standardy dotyczące kosztów w projekcie, nie określono limitu tych kosztu 
bilansu kompetencji. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest przeprowadzić 
i udokumentować rozeznanie rynku w celu oszacowania kosztów. 

 

51. Czy dopuszcza się możliwość, że jeden z modułów będzie stanowił większość wydatków w budżecie 
projektu (np. 50% czy 80%, jeśli jest to zasadne pod względem merytorycznym)? Czy raczej żaden z 
modułów nie powinien być dominujący kosztowo? 

Takie rozwiązanie nie jest wykluczone z formalnego punktu widzenia, lecz będzie podlegało ocenie 
ekspertów pod kątem racjonalności i efektywności oraz przyszłych rezultatów projektu. Należy mieć 
na uwadze, iż zaproponowana konstrukcja wniosku musi mieć uzasadnienie merytoryczne, tak aby 
nie budziła wątpliwość, że pozostałe moduły będę realizowane ze względu na konieczność spełnienia 
kryterium dostępu, a nie faktycznie zdiagnozowane potrzeby grupy docelowej.  

 

52. Czy wydatek który został poniesiony przed złożeniem wniosku (w okresie kwalifikowalności) oznacza 
automatycznie dzień rozpoczęcia realizacji projektu? 

Wskazane rozwiązanie nie jest możliwe. W ramach konkursów ogłoszonych w ramach Działania 3.5 
na Zintegrowane Programy Uczelni możliwość kwalifikowania wydatków została ograniczona 
wyłącznie do okresu realizacji projektu. 

 

53. Czy wydatki na zakup środków trwałych w ramach projektu mogą wynieść 10% w przypadku gdy 
projekt nie będzie generował wydatków w ramach cross-financingu? 

W ramach konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni możliwy jest zakup środków trwałych 
do 10 % wydatków kwalifikowalnych, gdy w projekcie nie występuje cross-financing. Zgodnie 
z SZOOP PO WER  cross-financing i środki trwałe stanowią nie więcej niż 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. Koszty cross-financingu mogą wynosić 5% wydatków kwalifikowalnych 
projektu na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

 

54. Czy w uzasadnionych przypadkach jest możliwość przekroczenia 30% budżetu na zadania zlecone?  

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 



    

 

 

 

 

 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 z dnia 19 września 2016 r. nie obowiązuje limit zadań zleconych. Zlecanie zadań na zewnątrz 
musi  być uzasadnione we wniosku. 

 

55. Czy w ramach cross - financingu można dokonać adaptacji pomieszczenia jeśli nie będzie 
ona powiązana z osobami niepełnosprawnymi? 

Nie, zgodnie z regulaminem konkursu 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. 

 

56. Mam pytanie o katalog kosztów do 1) Moduł programów kształcenia: realizacja programów 
kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców. 
Czy w ramach tego modułu możliwe są do ponoszenia koszty analogiczne jak w konkursie nr 
1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia tj:  

- organizacja międzynarodowych szkół letnich 

- wydatki w zakresie kosztów zakwaterowania i utrzymania cudzoziemców uczestniczących 
w kształceniu, jeśli tak to czy limit to 1500 zł. miesięcznie 

- koszty wykładowców prowadzących zajęcia w języku obcym na nowo uruchomionym w projekcie 
programie kształcenia w języku obcym? 

Zgodnie z Regulaminem konkursu projekt może obejmować wymienione działania. Niemniej jednak 
w załączniku nr 8 - Standardy dotyczące kosztów w projekcie, nie określono limitu tych kosztów. W 
związku z powyższym, Wnioskodawca zobowiązany jest przeprowadzić i udokumentować rozeznanie 
rynku w celu oszacowania kosztów.   

 

57. W ramach projektu przewidziane są zadania realizowane w formie projektowej. Studenci będą 
rozwiązywać zaproponowane przez pracodawców problemy (hipotetyczne lub faktyczne), 
występujące u danego pracodawcy. Planowane jest zaangażowanie pracowników naukowo-
dydaktycznych uczelni, którzy będą nadzorować przebieg prac studentów pod kątem 
merytorycznym, wyjaśniać kwestie naukowe związane z rozwiązywanym problemem 
itp. Czy wynagrodzenie opiekunów ze strony uczelni jest w takim przypadku kwalifikowalne? 

Katalog kosztów zawarty w załączniku nr 8 ma charakter otwarty – to znaczy, że mogą zostać 
przewidziane wydatki, które z punktu widzenia działań w projekcie są niezbędne, o ile oczywiście 
zostaną odpowiednio uzasadnione. 

 

58. Czy koszt zakwaterowania w hotelu 4 lub 5 gwiazdkowym, o ile cena za nocleg jest porównywalna do 
noclegu w hotelu 3 gwiazdkowym w tej samej miejscowości, będzie kwalifikowalny, czy też mimo 
takiej samej ceny należy profesora zakwaterować w hotelu 3 gwiazdkowym? 

Zgodnie ze standardem kosztów maksymalny standard to 3 gwiazdki. Nocleg w hotelu 4 lub 5 
gwiazdkowym będzie dopuszczalny w przypadku przedstawienia rozeznania rynku, wskazującego iż 
cena takiego noclegu jest zbliżona do hotelu 3 gwiazdkowego. 



    

 

 

 

 

 

 

59. Czy koszty podróży profesorów zagranicznych samolotem lub własnym samochodem będą 
kwalifikowane? 

Zgodnie z załącznikiem nr 8 w przypadku podróży międzynarodowych kwalifikowany może być koszt 
biletu lotniczego w klasie ekonomicznej, koszty podróży samolotem na terenie kraju nie będą 
kwalifikowane. W uzasadnionych przypadkach, gdy system połączeń operatorów publicznego 
transportu zbiorowego na danym terenie jest niewydolny, możliwe jest ponoszenie w projekcie 
kosztów podróży prywatnym środkiem transportu, jednak powinny to być jedynie wyjątkowe 
sytuacje. W takich wypadkach kwalifikowalne będą koszty dojazdu prywatnym środkiem transportu 
do wysokości ceny biletu komunikacji publicznej (za odcinek tej samej długości). 

 

 

Pytania dotyczące wyłącznie Ścieżki II 

60. Czym różni się działanie: „działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych 
i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, 
wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020” 
w ramach modułu 6 od działania: „rozwoju kompetencji zarządczych kadr kierowniczych 
i administracyjnych w uczelniach, w szczególności w zakresie zarządzania finansami oraz informacją” 
obligatoryjnego w konkursie PZ2? 

Działania w ramach kryterium dostępu nr 11 należy traktować odrębnie, tzn. należy zrealizować 
co najmniej 3 ze wskazanych w kryterium dostępu nr 12 modułów działań i dodatkowo działania 
objęte kryterium dostępu nr 11. 

 

61. W odniesieniu do kryterium dostępu dla Ścieżki II w konkursie POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17, 
które brzmi "Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca 
co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych oraz nie więcej niż 20 000 studentów 
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych" proszę o informację, czy liczba studentów max 20 000 
liczona jest łącznie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych czy liczona jest osobno - max 20 000 
studentów na studiach stacjonarnych i osobno max 20 000 studentów na studiach niestacjonarnych? 

Liczba 20 000 studentów liczona jest łącznie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

 

62. Jakie koszty uczelnia może pokryć w ramach „wsparcia uporządkowania struktury organizacyjnej 
uczelni […]”? 

IOK nie określa przykładowych kosztów dla poszczególnych modułów. Katalog kosztów zawarty 
w załączniku nr 8 ma charakter otwarty – to znaczy, że mogą zostać przewidziane wydatki, które z 
punktu widzenia działań w projekcie są niezbędne, o ile oczywiście zostaną odpowiednio 
uzasadnione. W ramach projektu kwalifikowalne będą koszty, które są zasadne i efektywne a także 
odpowiadają na potrzeby grupy docelowej. 

 


