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Cel konkursu 

Konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie 
Studiujesz? Praktykuj! 

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie 
realizację wysokiej jakości programów stażowych 

W ramach projektów przewiduje się realizację wybranych działań (programów stażowych) 
wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, w zakresie podnoszenia 

kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających 
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 



Składanie wniosków  

Termin 

• Wnioski będą przyjmowane od dnia 14 września 2015 r. 
do dnia 14 października 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 

• Wniosek w obu wersjach musi posiadać tę samą sumę kontrolną 

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/


Alokacja 

Planowana alokacja na konkurs wynosi:  

145 000 000,00 PLN 

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

państwa) wynosi 97% 
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Wnioskodawcy (kd 1) 

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna 
bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów 

na studiach stacjonarnych 

Wyłączone są uczelnie o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej 
oraz niepubliczne wyższe szkoły zawodowe objęte projektem 

pozakonkursowym „Program praktyk zawodowych w Państwowych 
Wyższych Szkołach Zawodowych” 

Możliwe jest składanie wniosków 
zarówno przez uczelnię jak i przez 

wydziały uczelni, a co za tym idzie – 
jedna uczelnia może złożyć więcej niż 

jeden wniosek 

Kryterium nie wyklucza objęcia projektem 
studentów studiów niestacjonarnych, 
jednakże zaleca się skierowanie przez 

uczelnię oferty kształcenia do studentów 
studiów stacjonarnych 



Partnerstwo i  grupa uczelni  ( kd 13) 

Dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego. Nie istnieją formalne 
ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera.  

Partner musi być wybrany w sposób spełniający wymogi, o których mowa w ww. art. 33 
ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020  

Grupa uczelni realizuje projekt pod przewodnictwem lidera, czyli uczelni 
będącej formalnie wnioskodawcą w konkursie. 

Każda ze szkół wyższych wchodząca w skład grupy musi spełniać warunki 
określone we wszystkich kryteriach dostępu  

Podstawą tworzenia „grupy uczelni” muszą być odrębne, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku braku 
odrębnej podstawy prawnej – umowę grupy należy traktować jako umowę, której warunki, tryb zawarcia, a także 

niezbędne postanowienia określa art. 33 ustawy dotyczący partnerstwa w projekcie 



Wymogi jakościowe (kd 2 –  3) 

Jednostki organizacyjne uczelni będącej wnioskodawcą 
muszą na dzień złożenia wniosku spełniać warunki 

pozwalające jej na prowadzenie studiów na określonym 
kierunku studiów oraz poziomie kształcenia 

Kierunek lub kierunki studiów objęte projektem, w 
momencie składania wniosku o dofinansowanie, nie 
posiadają negatywnej oceny jakości kształcenia ani 

obowiązującej negatywnej oceny PKA  



Okres i wymiar stażu(kd 4 –  5) 

Projekt musi trwać nie krócej niż rok i nie dłużej 
niż dwa lata. 

Planowane wsparcie powinno dotyczyć ostatnich roczników studentów, tak 
by odbyli staże tuż przed ich planowanym wejściem na rynek pracy 

Staż musi trwać minimum 1 miesiąc i obejmować co 
najmniej 120 godzin wykonywania zadań stażowych w 

miesiącu  



Maksymalna wartość projektu ( kd 6)  

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

 
– dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 1 500 000 PLN  

– dla uczelni kształcących 4 001– 12 000 studentów – 2 500 000 PLN  
– dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 5 000 000 PLN 

 
W przypadku projektu złożonego przez grupę uczelni maksymalna wartość 

projektu zależy od sumy liczby studentów we wszystkich uczelniach grupy – lecz 
nie może przekraczać 5 000 000 PLN 



Średnia wartość projektu (kd 7) 

Średni koszt projektu na jednego uczestnika 
będzie wynosił nie więcej niż 15 000 PLN 

Kwota 15 000 PLN ustalona jest jako średnia dla 
wszystkich studentów objętych projektem, jednakże 

zaleca się tworzenie projektów zapewniających 
wszystkim uczestnikom projektu uzyskanie 

porównywalnego wsparcia 



Zakres wydatków w projekcie  ( kd 7 ,  9)  

Wydatki muszą zostać ograniczone wyłącznie do finansowania działań 
bezpośrednio dotyczących odbywania przez studentów staży (stypendium 

stażowe), kosztów dojazdów, zakwaterowania i utrzymania (w przypadku staży 
poza miejscem zamieszkania), kosztów ubezpieczenia, badań lekarskich (jeżeli 

są wymagane), kosztów materiałów zużywalnych (niezbędnych do 
bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych (bez twardego sprzętu)), 

kosztów wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy oraz kosztów 
pośrednich  

Wydatki w projekcie nie mogą być przeznaczone na działania finansowane ze 
środków budżetu państwa na kształcenie studentów studiów stacjonarnych i 
muszą zostać ograniczone wyłącznie do finansowania działań bezpośrednio 

dotyczących odbywania przez studentów staży  



Wysokość wydatków (kd 8) 

Wydatki dotyczące stypendiów stażowych i wynagrodzeń opiekunów nie 
mogą przekroczyć maksymalnego poziomu  

Dla miesięcznego stypendium stażowego studenta: 50% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (przy 168 
godzinach pracy w miesiącu) 

Dla refundacji miesięcznego kosztu wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy: 100% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS – stawka 

obowiązuje w wypadku wykonywania w wymiarze 168 godzin w miesiącu czynności 
związanych z opieką nad co najmniej 10 stażystami realizującymi obowiązki stażowe w takim 

samym wymiarze godzinowym  

Maksymalny poziom dopuszczalnego wynagrodzenia opiekuna 
może być przyznany jedynie przy jego pełnym zaangażowaniu 
(pełnoetatowa liczba godzin pracy w miesiącu oraz duża liczba 

nadzorowanych studentów). W przypadku niepełnego 
zaangażowania opiekuna – wynagrodzenie powinno być 

proporcjonalnie mniejsze. 

Nie jest przewidywane wypłacanie bądź też 
refundowanie wynagrodzenia opiekuna staży 
po stronie wnioskodawcy. Ewentualne koszty 

w tym zakresie muszą być traktowane jako 
koszty pośrednie 



Zakres stażu (kd 10 -12) 

Zakres przedmiotowy stażu musi być związany bezpośrednio z 
efektami kształcenia na prowadzonym przez uczelnię kierunku 

studiów i zapewniać ich praktyczne wykorzystanie w toku 
zadań wykonywanych na stażu  

Co najmniej 30% studentów kształcących się na danym 
roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu 

zostanie skierowanych na staż  

Uczelnia uwzględni w trakcie planowania projektu wytycznych 
zawartych w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie 

ram jakości staży (2014/C 88/01) 



Podstawowe informacje  

Kryteria dostępu 

Kryteria premiujące 

2/SP/POWER/3.1/2015 



Kryteria premiujące (po 5 pkt)  

Wszystkie staże realizowane w projekcie będą trwały nie krócej 
niż 3 miesiące (łącznie co najmniej 360 godzin) 

Projekt przewiduje staże zagraniczne w zakresie podnoszenia 
praktycznych umiejętności studentów 

Wnioskodawca posiada wyróżniającą ocenę programową Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej na co najmniej jednym prowadzonym 
kierunku studiów albo wyróżniającą ocenę instytucjonalną 



Kryteria premiujące (po 5 pkt )  

Organizacja staży wyłącznie na kierunku/ach studiów o profilu 
praktycznym 

Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, 
prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej 12 
miesięczną, współpracę z pracodawcami w zakresie 
praktycznych elementów kształcenia 

Wnioskodawca posiada wyróżniającą ocenę programową Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej na każdym kierunku studiów, na którym 
będzie realizowany projekt  



Kryterium premiujące nr 6 (10 pkt)  

Projekty w których podmiot, u którego 
przeprowadzany jest staż, wnosi wkład własny w 
wysokości co najmniej 5% wartości działań 
dotyczących  bezpośrednio staży 



Ocena wniosków  

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  



Kryteria podlegające ocenie  

K
ry

te
ri

a 
Formalne 

Dostępu 

Horyzontalne 

Merytoryczne 

Premiujące 



Zakończenie oceny  

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: 
 

staze@ncbr.gov.pl 


