
Konkurs  
nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 



Program 
Operacyjny  

Wiedza Edukacja 
Rozwój 

Oś  Priorytetowa III  
Szkolnictwo wyższe 

dla gospodarki i 
rozwoju 

Działanie 3.4  
Zarządzanie w 
instytucjach 
szkolnictwa 
wyższego 



Konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi 
systemów antyplagiatowych 

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie 
działania w zakresie obsługi systemów antyplagiatowych  

W ramach projektów przewiduje się realizację działań wskazanych w Szczegółowym 
Opisie Osi Priorytetowych, a dotyczących wdrażania na uczelniach zmian w 

zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez obsługę tzw. programów 
antyplagiatowych 



Termin 

• Wnioski będą  przyjmowane od dnia 22 czerwca   
2015 r. do dnia 22 lipca 2015 r. 

Formy 
wniosku 

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

• w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem 
osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku 

Forma 
papierowa 

• osobiście (w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15), w siedzibie IOK, ul. 
Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa – w kancelarii NCBR lub w sekretariacie DRK 

• przesyłką kurierską 

• pocztą 

https://www.sowa.efs.gov.pl/


Planowana alokacja na konkurs wynosi:  

100 000 000,00 PLN 

w tym maksymalnie 10 000 000,00 PLN na projekty dotyczące tworzenia nowych 
systemów antyplagiatowych – projekty obejmujące tworzenie nowych systemów będą 

wyznaczane do dofinansowania zgodnie z kolejnością zajmowania przez nie miejsc na liście 
rankingowej projektów wyznaczonych do dofinansowania, w liczbie projektów których 

łączna kwota dofinansowania nie przekroczy kwoty 10 mln PLN 

Wkład własny w wysokości 3 % - dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% 



Szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna  

W konkursie dopuszcza się konstrukcję grupy uczelni, która pod 
przewodnictwem lidera tej grupy, czyli uczelni będącej z 
formalnego punktu widzenia wnioskodawcą w konkursie, 
realizować będzie projekt 

Dana uczelnia może aplikować w konkursie tylko raz – 
bez względu na to czy indywidualnie, jako partner czy 
też w ramach grupy uczelni 

Kryterium 

dostępu nr 3 

Kryterium 

dostępu nr 9 



Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie 
działania w zakresie obsługi systemów antyplagiatowych mogące 
przebiegać wyłącznie w dwóch odrębnych procesach: 

-> tworzenia systemu antyplagiatowego mającego status open-source 

-> modyfikacji funkcjonującego w jednostce objętej wsparciem 
systemu antyplagiatowego lub zakupu licencji  systemu 
antyplagiatowego 

Powyższe działania muszą zostać uzupełnione o opracowanie oraz 
wdrożenie w jednostce objętej wsparciem precyzyjnych procedur 
antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem 

Kryterium dostępu nr 5 



Wdrażanie systemów antyplagiatowych 

Projekty wdrażające na uczelniach zmiany w 
zakresie zarządzania procesem kształcenia w 
projekcie mogą obejmować wyłącznie działania 
związane z obsługą programów antyplagiatowych 

Systemy antyplagiatowe, bez względu na ww. 
sposób ich stworzenia, będą musiały po ich 
uruchomieniu współpracować z innymi bazami 
repozytoryjnymi, w tym utworzonymi w przyszłości  

Kryterium 

dostępu nr 1 

Kryterium 

dostępu nr 2 



Projekt trwa maksymalnie 
3 lata 

Kryterium 

dostępu nr 4 



dla uczelni kształcących do 4000 studentów (stan na dzień 
złożenia projektu) – 1 000 000 PLN  

dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów (stan na dzień 
złożenia projektu) – 1 500 000 PLN  

dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów (stan na 
dzień złożenia projektu) – 2 000 000 PLN 

W przypadku projektów obejmujących wyłącznie zakup licencji 
systemu antyplagiatowego maksymalna wartość projektów 
wynosi 50% wskazanych powyżej kwot.  

Wskazane w treści kryterium wartości dotyczą także projektów składanych 
w grupie uczelni 

Kryterium dostępu nr 7 



Realizacja działań upowszechniających procedury 
antyplagiatowe oraz ich funkcję wśród studentów, 
pracowników naukowych oraz pracowników administracji, w 
tym przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych użytkowników 
programu 

Realizacja w końcowej fazie audytu skuteczności działań 
podjętych w trakcie projektu, w tym dokumentów regulujących 
politykę antyplagiatową na uczelni 

Kryterium 

dostępu nr 6 

Kryterium 

dostępu nr 8 



Projekty zakładające współpracę międzyuczelnianą, skutkującą 
wdrożeniem lub dostosowaniem do aktualnego stanu prawnego 
systemu antyplagiatowego oraz procedury antyplagiatowej w co 
najmniej 3 uczelniach – 20 pkt 

Projekty zakładające współpracę co najmniej 3 uczelni w 
obszarze tworzenia spójnej procedury antyplagiatowej w 
ramach tej samej specjalizacji – 5 pkt 

Projekty zakładające wykorzystywanie przez program 
antyplagiatowy baz danych o jak najszerszej zawartości – 5 pkt 



IOK wybiera projekty do dofinansowania poprzez 
dokonanie oceny formalno-merytorycznej wniosków 

Oceny dokonuje się w terminie nie późniejszym niż 70 
dni od daty zakończenia naboru wniosków. W 
uzasadnionych przypadkach termin może być 
wydłużany – nie  nie może jednak przekroczyć 130 dni  



K
ry

te
ri

a 
Formalne 

Dostępu 

Horyzontalne 

Merytoryczne 

Premiujące 



Po przeprowadzeniu oceny i obliczeniu liczby przyznanych projektom punktów 
IOK przygotowuje listę wszystkich projektów, które podlegały ocenie w ramach 
konkursu, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów  

Lista wskazuje, które projekty: 

-> zostały ocenione pozytywnie oraz zostały wybrane do dofinansowania  

-> zostały ocenione negatywnie i nie zostały wybrane do dofinansowania 

Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo 
do złożenia środka odwoławczego – protestu 



Zapraszamy: 
 

antyplagiaty@ncbr.gov.pl 


