
Konkurs  
nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 



Program 
Operacyjny  

Wiedza Edukacja 
Rozwój 

Oś  Priorytetowa III  
Szkolnictwo wyższe 

dla gospodarki i 
rozwoju 

Działanie 3.1  
Kompetencje w 

szkolnictwie 
wyższym 



Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju 
Kompetencji 

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie 
działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez 

pracodawców od kandydatów do pracy  

W ramach projektów przewiduje się realizację działań wskazanych w Szczegółowym 
Opisie Osi Priorytetowych, a dotyczących podnoszenia 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 



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:  

250 000 000,00 PLN 

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

państwa) wynosi 97% 



Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym 
wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji 
oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy  

Kryterium dostępu nr 9 



Szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, 
kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach 
stacjonarnych 

W przypadku projektu złożonego przez grupę 
uczelni, każda ze szkół wyższych wchodząca w skład 
grupy musi spełniać warunki określone w 
kryteriach dostępu  

Kryterium 

dostępu nr 1 

Kryterium 

dostępu nr 13 



Jednostki uczelni spełniają w dniu złożenia 
wniosku warunki do prowadzenia studiów na 
określonym kierunku studiów oraz poziomie 
kształcenia 

Kierunek na którym będą realizowane działania w 
ramach projektu, nie posiada w momencie 
zgłoszenia negatywnej oceny jakości kształcenia 
ani obowiązującej negatywnej oceny PKA 

Kryterium 

dostępu nr 2 

Kryterium 

dostępu nr 3 



Projekt musi trwać nie krócej niż rok i 
maksymalnie 3 lata  

Projekt musi obejmować wyłącznie ostatni lub 
dwa ostatnie semestry studiów pierwszego 
stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich 

Kryterium 

dostępu nr 5 

Kryterium 

dostępu nr 4 



-> dla uczelni kształcących do 4000 studentów (stan na dzień 
złożenia projektu) – 3 000 000 PLN  

-> dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów (stan na dzień 
złożenia projektu) – 5 000 000 PLN  

-> dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów (stan na 
dzień złożenia projektu) – 10 000 000 PLN 

W przypadku projektu złożonego przez grupę uczelni maksymalna wartość 
projektu zależy od sumy liczby studentów (jak powyżej) i nie może 
przekraczać 10 000 000 PLN 

Kryterium dostępu nr 6 



Maksymalna wartość projektu na jednego 
uczestnika wynosi 20 000 PLN 

Wydatki ponoszone na realizację zadań w ramach 
projektu nie mogą być przeznaczone na działania 
finansowane ze środków budżetu państwa na 
kształcenie studentów studiów stacjonarnych 

Kryterium 

dostępu nr 7 

Kryterium 

dostępu nr 8 



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

-> Kompetencje zawodowe 

-> Kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w 
grupie, kompetencje interpersonalne i kompetencje językowe 

-> Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości 

-> Kompetencje informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji 

-> Kompetencje analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania   
problemów 

Kryterium dostępu nr 10 



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

1) certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje 

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

3) uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze 
współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i zwiększanie 
ich zaangażowania w realizację programów kształcenia (np. wizyty studyjne 
u pracodawców, zajęcia dodatkowe organizowane z otoczeniem społeczno-
gospodarczym) 

4) współpraca z zagranicznymi podmiotami na kierunkach kształcenia 
objętych projektem 

Kryterium dostępu nr 11 



Działania w projekcie zostaną obligatoryjnie: 

-> poprzedzone przeprowadzeniem na wstępie bilansu kompetencji 
posiadanych przez każdego uczestnika projektu 

-> podsumowane analogicznym badaniem, pozwalającym określić stan 
kompetencji 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 lub 
podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia 

Zatrudnienie: 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 

Kryterium dostępu nr 12 



Na wszystkich kierunkach objętych projektem realizacja całości 
programu tego kierunku lub wszystkie zajęcia w ramach projektu 
odbywają się w języku obcym 

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 co najmniej jednym prowadzonym 
kierunku studiów albo wyróżniającą ocenę instytucjonalną 



Projekty przewidujące na każdym z kierunków objętych projektem 
zajęcia o charakterze warsztatowym – każde w wymiarze co 
najmniej 10% wymiaru godzinowego całego cyklu kształcenia, 
prowadzone przez przedstawicieli pracodawców 

Zaangażowanie do organów kolegialnych uczelni lub 
Konwentu co najmniej trzech przedstawicieli pracodawców 

Ocena parametryczna co najmniej połowy jednostek 
organizacyjnych wnioskującej uczelni wynosi A lub jest wyższa 



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

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 



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
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te
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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: 
 

PRK@ncbr.gov.pl 


