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Program Rozwoju Kompetencji 

Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 w Programie Rozwoju Kompetencji 

Planowana alokacja w konkursie wynosi 250 mln zł 

Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w 
obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy 

i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w 
konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez 

pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) np. 
poprzez: 

a) certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, 

b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, 

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

d) wizyty studyjne u pracodawców. 



Program Rozwoju Kompetencji 

Wnioski w ramach konkursu przyjmowane są  
od 4 maja 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r. 

Wnioski: 

 - składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej 
za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA 
https://www.sowa.efs.gov.pl/   

- przesyłane lub składane w siedzibie IOK w formie papierowej 
wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby 
uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku 

Wniosek w obu wersjach musi posiadać tę samą sumę kontrolną 

https://www.sowa.efs.gov.pl/
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Spełnianie kryter iów  

Dla uniknięcia wątpliwości w toku oceny formalno-merytorycznej 
wnioskodawca ma obowiązek w treści wniosku zawrzeć niezbędne dane 

i twierdzenia dowodzące odrębnie spełnienia każdego z kryterium 
dostępu 

Obowiązek ten dotyczy każdej uczelni, bez względu na czynniki, takie jak 
jej status czy też wielkość (mierzona np. liczbą podstawowych jednostek 

organizacyjnych czy też liczbą studentów), co zapewnia równe 
traktowanie wnioskodawców  

Nie jest wystarczające zawarcie w treści wniosku wyłącznie ogólnych 
sformułowań i twierdzeń dowodzących, że uczelnia spełnia wszystkie 

kryteria, bądź kilka z nich na raz.  

Podpis osoby upoważnionej w części VIII Oświadczenia wniosku, 
zaświadczający o prawdziwości danych zawartych we wniosku, nie 

stanowi formy poświadczenia spełniania kryteriów dostępu 



Wnioskodawcy 

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

KD 2: Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa, której jednostki spełniają w 
dniu złożenia wniosku warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne 
uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku studiów oraz poziomie 

kształcenia określone szczegółowo w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
w aktach wykonawczych do tej ustawy (w przypadku uczelni nieposiadających 

podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni warunek dotyczy uczelni) 

KD 3: Kierunek lub kierunki, na którym/ych będą realizowane działania w 
ramach projektu, nie posiada w momencie zgłoszenia negatywnej oceny jakości 

kształcenia ani obowiązującej negatywnej oceny PKA 



Partnerstwo 

KD 14: W przypadku projektu złożonego przez uczelnie w partnerstwie, każda ze 
szkół wyższych wchodząca w skład partnerstwa musi spełniać warunki 

określone w kryteriach dostępu 1 – 13 

Nie istnieją ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego 
partnera - może to być dowolna jednostka (nie tylko uczelnia), o ile została 

wybrana zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  

Sposób i tryb wyboru partnera musi być odpowiednio opisany we wniosku, ze 
szczególnym uwzględnieniem zaleceń zawartych w pkt 4.5 Instrukcji. 

Partnerstwo musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne – tzn. dzięki 
współpracy powstanie efekt synergii i wartość dodana, niemożliwa do 

osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez 
zlecanie działań podmiotom zewnętrznym 



Okres real izacj i  projektu  

KD 13: W projekcie nie mogą być finansowane działania, które mogą być 
przedmiotem wsparcia w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla 

obszaru zdrowia PO WER 

KD 4: Projekt musi obejmować swym działaniem od jednego 
do maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów 
pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich 

KD 5: Projekt trwa nie krócej niż rok i nie dłużej niż 3 lata 



Wartość projektu  

KD 6: Maksymalna wartość projektu wynosi (liczbę studentów 
określa się wg stanu na dzień złożenia projektu) dla uczelni 

kształcących:  

- do 4000 studentów – 3 000 000 PLN  
- 4 001– 12 000 studentów – 5 000 000 PLN  

- powyżej 12 000 studentów – 10 000 000 PLN 
 

W przypadku projektu złożonego w partnerstwie maksymalna wartość projektu zależy od sumy 
liczby studentów i nie może przekraczać 10 000 000 PLN 

KD 7: Maksymalna wartość projektu na uczestnika wynosi                    
20 000 PLN 



Zakres projektu  

KD 9: Projekt obejmuje zakresem merytorycznym wyłącznie 
działania dotyczące kształtowania kompetencji lub kwalifikacji 
oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy (w 

oparciu o najnowsze badania rynku)  

KD 8: W związku z faktem, że działania w projekcie dotyczą wsparcia 
nieobjętego programem kształcenia na danym kierunku, wydatki 
ponoszone na realizację zadań w ramach projektu nie mogą być 

przeznaczone na działania finansowane ze środków budżetu państwa na 
kształcenie studentów studiów stacjonarnych ani na działania finansowane 

z czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem 



Kompetencje i  kwal i f ikacje  

KD 10: Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w 
projekcie prowadzi do uzyskania następujących kompetencji 

lub kwalifikacji: 
- zawodowe 
- komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, 
- kompetencje interpersonalne i kompetencje językowe 
- w zakresie przedsiębiorczości 
- informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji 
- analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów 



Dopuszczalne działania  

KD 11: W zakresie uzyskiwania wskazanych w kryterium nr 10 kompetencji lub 
kwalifikacji, projekt obejmuje nie mniej niż trzy elementy, wyłącznie ze 

wskazanych poniżej: 

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

- dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, 

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

- wizyty studyjne u pracodawców,  

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



Działania uzupełniające  

KD 12: Wdrażanie elementów wskazanych w kryterium nr 11 zostanie obligatoryjnie: 

– poprzedzone przeprowadzeniem na wstępie bilansu kompetencji i/lub kwalifikacji 
posiadanych przez każdego uczestnika projektu, 

– podsumowane analogicznym badaniem, pozwalającym określić stan kompetencji 
i/lub kwalifikacji po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcie,  

– powiązane z co najmniej 12 miesięcznym monitorowaniem losu absolwenta 
będącego uczestnikiem projektu, 

– uzupełnione zapewnieniem, iż co najmniej 40% absolwentów uczelni, którzy zostali 
objęci wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenie (na studiach I, II lub III 
stopnia) lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia udziału w projekcie.  

 

Zatrudnienie rozumiane jest jako:  

• zawarcie umowy pracę na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu, 

• umowy/ów cywilnoprawnej/ych zawartej/ych na okres co najmniej 3 miesięcy, 

• samozatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej trwające co najmniej 3 miesiące.  

Wskazane powyżej cztery elementy muszą zostać spełnione łącznie 
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Kryteria premiujące  

Wszystkie zajęcia w ramach 
projektu odbywają się w 

języku obcym (5 pkt) 

Ocena parametryczna co 
najmniej połowy jednostek 

organizacyjnych 
wnioskującej uczelni wynosi 

A lub jest wyższa (5 pkt) 

Wnioskodawca posiada 
wyróżniającą ocenę 
programową PKA na 

każdym kierunku studiów, 
na którym będzie 

realizowany projekt (5 pkt) 



Kryter ia  premiujące  

Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia 
wniosku, prowadzi sformalizowaną i 

udokumentowaną, co najmniej 12 miesięczną, 
współpracę z pracodawcami w zakresie 

praktycznych elementów kształcenia (5 pkt) 

Zaangażowanie do organów kolegialnych 
uczelni, w ciągu 12 miesięcy przed datą złożenia 
wniosku o dofinansowanie, co najmniej trzech 

przedstawicieli pracodawców (5 pkt) 



Kryter ia  premiujące  

Projekty przewidujące na każdym z kierunków 
objętych projektem zajęcia o charakterze 

warsztatowym (każde w wymiarze co najmniej 
10% wymiaru godzinowego wszystkich działań 
przewidzianych w ramach projektu dla danego 

kierunku) (10 pkt) 

Wnioskodawca deklaruje, że co najmniej 50% 
działań merytorycznych przeprowadzonych w 

projekcie, będzie realizowane również w okresie 
minimum 2 lat po zakończeniu projektu, bez 

wsparcia środków europejskich (5 pkt) 
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Zapraszamy: 
 
PRK2016@ncbr.gov.pl  


