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FAQ – konkurs POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty 
podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni 

 
wersja z dnia 21 czerwca 2017 r. 

 
 

WNIOSKODAWCA 
 

1. Czy Instytuty Polskiej Akademii Nauk mogą aplikować w przedmiotowym konkursie? 
 
Wnioskodawcą w konkursie może być wyłącznie publiczna albo niepubliczna szkoła wyższa   
(kryterium dostępu nr 1). 
 
 

UCZESTNICY PROJEKTU 
 

2. Czy uczestnikiem projektu może być osoba z otwartym przewodem doktorskim na uczelni 
która jest wnioskodawcą? 
 
Tak, IOK dopuszcza taką możliwość przy zachowaniu wieku oraz wymogu dot. prowadzenia 
zajęć dydaktycznych u wnioskodawcy. 
 

3. Czy umowa dla uczestników projektu musi obejmować także moment kiedy będą musieli 
przeprowadzać zajęcia z użyciem rozwiniętych kompetencji w projekcie? 
 
Tak, umowa dla uczestników musi obejmować także okres kiedy będą przeprowadzać zajęcia  
i dotyczy to wszystkich uczestników objętych wsparciem w projekcie.  
 

4. Czy uczestnikiem projektu może być osoba, która rozpoczęła studia doktoranckie za granicą?  
 
IOK nie widzi przeciwskazań, by uczestnikiem projektu była osoba, która rozpoczęła studia 
doktoranckie za granicą. W chwili przystąpienia do udziału w projekcie musi być jednak 
uczestnikiem studiów III stopnia prowadzonych u Wnioskodawcy. 
 

5. Czy uczestnikiem projektu może być osoba, która odbywa studia III stopnia na uczelni, nie 
ukończyła 35 lat i prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelni w ramach pensum? 
 
Tak, może. 
 



    

 

 

 

 

 

6. Czy osoby odbywające studia III stopnia, które nie są zatrudnione na uczelni, ale prowadzą 
zajęcia dydaktyczne w ramach obowiązku odbywania praktyk zawodowych w wymiarze 10-
90 godzin dydaktycznych rocznie, mogą być objęte wsparciem w projekcie? 
 
Uczestnikami projektu mogą być, zgodnie z Regulaminem, osoby, które nie ukończyły 35 roku 
życia posiadający stopień doktora lub odbywający studia III stopnia na uczelni będącej 
wnioskodawcą i równocześnie prowadzący zajęcia dydaktyczne u wnioskodawcy czyli 
stanowiący kadrę dydaktyczną uczelni w rozumieniu: 

 nauczycieli akademickich zgodnie z  art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

 osób, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilno-prane na prowadzenie dydaktyki na 
okres roku akademickiego, w ramach którego planowane jest dla tych osób wsparcie w 
projekcie. 

Reasumując osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne wyłącznie w ramach obowiązku odbywania 
praktyk nie mogą być objęte wsparciem w przedmiotowym konkursie. 
 

7. Czy wsparcie w konkursie  w zakresie studentów studiów III stopnia odnosi się tylko do tych 
studentów studiów III stopnia, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne u Beneficjenta? 
 
Tak, zgodnie z Regulaminem konkursu uczestnik projektu musi stanowić kadrę dydaktyczną 
uczelni. 
 

8. Czy uczestnikami projektu mogą być osoby posiadające stopień naukowy doktora tj. 
doktorzy, doktorzy habilitowani i profesorowie w każdym wieku (doktorzy habilitowani i 
profesorowie posiadają stopień naukowy doktora, a doktor habilitowany i profesor to tytuł 
naukowy) oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35 lat? 
 
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które nie ukończyły 35 roku życia i mają najwyżej 
stopień doktora lub odbywają studia III stopnia i równocześnie są kadrą dydaktyczną uczelni 
będącej wnioskodawcą. W związku z tym niestety doktorzy habilitowani i profesorowie nie 
mogą stanowić grupy docelowej. 

 
9. Pytanie dotyczy kryterium dostępu nr 5 dot. uczestników projektu, młodej kadry 

dydaktycznej (do 35 lat) i równocześnie prowadzącej zajęcia dydaktyczne u wnioskodawcy 
posiadającej stopień doktora lub odbywających studia III stopnia – czy mogą to być osoby 
które mają otwarty przewód doktorski i ukończone studia III stopnia? 
 
Tak, IOK dopuszcza taką możliwość przy zachowaniu wieku (przy czym kryterium wieku bierze 
się pod uwagę tylko w momencie przystąpienia do udziału w projekcie) oraz wymogu dot.  
 
 
 
 
 



    

 

 

 

 

 

prowadzenia zajęć dydaktycznych u wnioskodawcy na zasadach podanych w Regulaminie 
konkursu.  
 
 

10. Czy osoby prowadzące zajęcia w ramach stypendium doktoranckiego są wykluczone z 
uczestnictwa w projekcie? 
 
Osoby prowadzące zajęcia w ramach stypendium doktoranckiego nie są wykluczone z 
uczestnictwa w projekcie wyłącznie pod warunkiem, że prowadzą również zajęcia u 
wnioskodawcy niezwiązane z pobieraniem stypendium doktoranckiego wynikającego z art. 200 
Prawo o szkolnictwie wyższym. 
 

11. Czy uczestnik studiów doktoranckich, który w ramach studiów prowadzi obowiązkowo 
zajęcia dydaktyczne ze studentami w ramach obowiązku realizacji praktyk doktoranckich, ale 
niezwiązany z uczelnią umową o pracę, ani umową zlecenie, może uczestniczyć w ww. 
projekcie? czy fakt prowadzenia przez niego zajęć dydaktycznych w wymiarze np. 60 h 
semestralnie powoduje, iż możemy go uznać za nauczyciela akademickiego? 
 
Nie, fakt realizacji wyłącznie obowiązkowych praktyki brak związania z uczelnią umową o pracę 
lub umową zlecenia nie pozwala zaliczyć doktoranta do grupy docelowej. 
 

12. Czy uczestnik studiów doktoranckich, który w ramach studiów prowadzi obowiązkowo 
zajęcia dydaktyczne ze studentami w ramach obowiązku realizacji praktyk doktoranckich i 
jednocześnie ma zawartą z uczelnią umowę zlecenie, w ramach której sprecyzowano 
obowiązek wykonania ww. praktyk doktoranckich, może uczestniczyć w ww. projekcie? 
 
Doktorant realizujący obowiązkowe praktyki może uczestniczyć w projekcie wyłącznie, jeśli we 
wskazanej umowie zlecenia określono obowiązek prowadzenia jeszcze innych zajęć niż tylko 
obowiązkowe praktyki. 
 

13. Czy uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające kryteria uczestnika projektu (zgodnie 
z Regulaminem konkursu) z całej uczelni a nie tylko z wydziału, który aplikuje? 
 
Tak, IOK nie narzuciła tego typu ograniczeń. 
 

14. Regulamin dopuszcza wsparcie dla osób, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilno-prawne 
na prowadzenie dydaktyki na okres roku akademickiego, w ramach którego planowane jest 
dla tych osób wsparcie w projekcie – czy umowa taka musi być zawarta na cały okres wsparcia 
już na etapie wniosku / umowy, czy może być przedłużona przed rozpoczęciem projektu ? 
 
 
 



    

 

 

 

 

 

IOK nie ingeruje  w kwestie umów zawieranych przez uczelnie z uczestnikami projektów. Istotne 
jest, aby w momencie zakwalifikowania uczestnika do projektu spełniał on warunki określone 
w kryterium dostępu nr 5. 
 

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE 
 

15. Jak mamy rozumieć zapis dotyczący innowacyjnych umiejętności dydaktycznych? 
16. Czy możliwe jest sfinansowanie w ramach projektu szkolenia w zakresie technik                                  

i  umiejętności  a) przygotowania  e-materiałów potrzebnych w pracy dydaktycznej oraz                 
b) prowadzenia zdalnej dydaktyki i w jakim elemencie można je ująć : w innowacyjnych 
umiejętnościach dydaktycznych czy w umiejętnościach informatycznych? 
 
IP nie zdefiniowała pojęć wskazanych w kryterium dostępu nr 4, pozostawiając ich dookreślenie 
wnioskodawcom, w związku z tym nie narzuca, jak je należy rozumieć. Każde wybrane wsparcie 
w projekcie musi być uzasadnione we wniosku i weryfikacja uzyskania kompetencji będzie 
odbywać się zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POWER 2014-2020 poprzez 
zrealizowanie wszystkich wymaganych etapów (I – Zakres; II – Wzorzec; III – Ocena; IV – 
Porównanie). 
IOK nie ograniczyła form wsparcia dla uczestników projektu. Zaplanowane w projekcie działania 
będą podlegały ocenie. 
 

17. Czy w tej edycji konkursu wymagane jest osiągnięcie poziomu biegłości językowej na 
poziomie C1 w zakresie działań podnoszących kompetencje w zakresie prowadzenia 
dydaktyki w języku obcym? 

18. Czy w ramach konkursu kwalifikowalne są szkolenia certyfikowane, biorąc pod uwagę 
Zintegrowany System Kwalifikacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.? 
 
IOK określiła minimalne wymagania co do biegłości językowej osiągniętej w wyniku ukończenia 
wsparcia w projekcie na poziomie C1 oraz rodzaj dokumentów wymaganych w przypadku 
zaplanowania w projekcie szkoleń certyfikowanych.  Jednocześnie IOK nie wyklucza innych niż 
szkolenia certyfikowane form realizacji wsparcia i będzie to przedmiotem oceny. 

 
19. Czy w ramach jednego projektu możemy wysyłać różnych, pojedynczych pracowników na 

różne szkolenia zagraniczne np: osoba A jedzie do Włoch na szkolenia informatyczne                      
i dydaktyki w j. obcym, osoba B jedzie do Anglii na szkolenia z innowacyjnych umiejętności 
dydaktycznych i dydaktyki w j. obcym, osoby C, D, E..... chcą się szkolić w Polsce? Czy projekt 
obejmować musi wyłącznie szkolenia grupowe dla większej grupy kadry dydaktycznej?  

20. Czy jedna osoba może uczestniczyć w kilku formach wsparcia?  
 
 



    

 

 

 

 

 

IOK  nie wprowadziła  regulacji  w  tym  zakresie. Rodzaj  i  forma wsparcia  dobierane  są 
adekwatnie  do  potrzeb  uczestników. Jest dopuszczalne, aby jedna osoba uczestniczyła w kilku 
formach wsparcia. Dobór form wsparcia będzie przedmiotem oceny wniosku. 

 

 
KRYTERIA DOSTĘPU 

 
21. Czy kadra dydaktyczna uczestnicząca w kilku formach wsparcia (np. specjalist. szkolenia, 

innowacyjne warsztaty tematyczne lub kurs j. angielskiego), może praktycznie wykorzystać    
w ramach prowadzonych zajęć ze studentami (co najmniej 1 sem.) zdobyte kompetencje tylko 
na jednej z tych form wsparcia (kryt. dost. 8) ? 
 
Zgodnie z zapisami w regulaminie konkursu – dla uznania kryterium za spełnione należy we 
wniosku zapisać, że wnioskodawca zapewni, że zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną 
wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr. 
Nie jest zapisane, że musi wykorzystać wszystkie formy wsparcia. 

 
 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 
 

22. Czy, aby kryterium PREMIUJĄCE NR 1 zostało spełnione, nauczyciel akademicki, który weźmie 
udział w projekcie, musi prowadzić przez 4 kolejne semestry, zgodnie z programem studiów: 

 ten sam przedmiot, powtarzający się w 4 kolejnych semestrach studiów 
następujących po sobie? 

 może być to ten sam przedmiot, występujący w programie studiów, np. tylko                   
w semestrze letnim, i wtedy musi prowadzić zajęcia, przez 4 kolejne semestry letnie? 

 mogą być to zajęcia z różnych przedmiotów, natomiast adekwatnych do zakresu 
merytorycznego wsparcia uzyskanego w ramach projektu, aby zachowana była 
ciągłość prowadzenia zajęć przez 4 kolejne semestry następujące po sobie?  
 
 

Zgodnie z regulaminem rodzaj zajęć determinujących zachowanie trwałości musi być 
adekwatne do zakresu merytorycznego wsparcia w ramach projektu uzyskanego przez danego 
uczestnika. Wynika z tego, iż mogą być to zajęcia z różnych przedmiotów adekwatnych do 
zakresu merytorycznego uzyskanego wsparcia w ramach projektu i aby zachowana była 
ciągłość prowadzenia zajęć, muszą to być 4 kolejne semestry następujące po sobie. 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

 

 

PARTNERSTWO 
 

23. Czy można nawiązać współpracę z partnerem zagranicznym? 
 
Nie,  IOK w przedmiotowym konkursie  nie dopuszcza, aby projekty w formule partnerskiej były 
realizowane z partnerem ponadnarodowym. 

 
24. Czy projekt może składać konsorcjum kilku uczelni? 

 
Partnerstwo kilku uczelni jest możliwe. Szczegółowe informacje są zawarte w Regulaminie 
konkursu w cz. III pkt. 3 „Partnerstwo”.  Realizacja projektu w partnerstwie musi mieć swoje 
uzasadnienie merytoryczne i jej zasadność będzie podlegała ocenie. 
 
 
 

BUDŻET 
 

25. Generowanie kosztów w Polsce – co oznacza płatność z terenu Polski? 
 
Oznacza to literalnie, iż wszelkie koszty i płatności należy ponosić i dokonywać w Polsce. Nie 
dopuszcza się możliwości, aby np. za podróż, hotel czy szkolenie dokonać płatności będąc za 
granicą. Zaciągnięcie zobowiązania następuje w kraju.  
Jest to interpretacja IZ i dotyczy wszystkich działań w ramach PO WER, nie tylko 
przedmiotowego konkursu. 

 
26. Proszę o doprecyzowanie gdzie poniesienie wydatku ma miejsce, jeśli osoba delegowana za 

granicę otrzymuje stypendium w Polsce na wydatki związane z pobytem za granicą, czyli 
faktyczne poniesienie wydatku za daną usługę ma miejsce poza granicami kraju? 
 
We wskazanym wypadku generowanie wydatku w Polsce oznaczać będzie przekazanie 
doktorantowi całości kwoty stypendium przed wyjazdem za granicę.  
 

27. Czy wydatki dla wykładowców z zagranicy finansujemy na takich samych zasadach jak                
w kraju? 
 
Tak, na takich samych zasadach. 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

 

 

 
28. 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. 

 
29. Z czego wynika średni koszt na uczestnika projektu?  

 
Średni koszt na uczestnika projektu, który jest wpisany do regulaminu został wskazany                   
w rocznym planie działania i określony w toku prac Komitetu Monitorującego PO WER. 
 

30. W jakiej wysokości może być dodatek do wynagrodzenia? 
 
Dodatek taki to maksymalnie 40% wynagrodzenia podstawowego, a zasada ta wynika                             
z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020.  

 
31. Czy można przeprowadzać szkolenia na zewnątrz – poza siedzibą wnioskodawcy? 

 
Wyłącznie w przypadku gdy zorganizowanie szkolenia poza uczelnią jest uzasadnione 
merytorycznie. Szczegółowe uzasadnienie celowości i zasadności przeprowadzenia szkolenia 
poza siedzibą wnioskodawcy należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie. 

 
32. Czy jest możliwy koszt amortyzacji serwera zakupionego do gromadzenia i zapisywania treści 

i plików tworzonych przez uczestników szkoleń informatycznych, szkoleń dotyczących e-
materiałów i e-learningu? 
 
Koszty amortyzacji są kwalifikowalne jednakże muszą być szczegółowo uzasadnione we 
wniosku. 

 
33. Czy w ramach konkursu kwalifikowalne jest ujęcie oferty krajowych i zagranicznych staży dla 

kadry dydaktycznej np. w wymiarze 1 m-ca, związanych z podnoszeniem kompetencji                  
w obszarze innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych             
 
 
 
 

 



    

 

 

 

 

 

(w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie 
kształcenia), w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym? 

 
Wsparcie poprzez staże nie jest wykluczone. Należy jednakże uzasadnić, w jaki sposób taka 
długotrwała forma wsparcia podniesie kompetencje dydaktyków. Ponadto wydatki związane ze 
stażami muszą być zgodne z wymogami określonymi w standardzie kosztów stanowiącym 
załącznik nr 8 do regulaminu.   

 
34. Proszę o uszczegółowienie możliwości sfinansowania hotelu podczas wyjazdu zagranicznego 

- w przywołanym w "standardzie kosztów" rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w 
sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej  lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej  z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 
167). załączniku w kolumnie 4 znajdują się jedynie kwoty diet. W związku z tym w jaki sposób 
możemy sfinansować noclegi dla uczestników wyjazdu, i w jakiej wysokości?  
Czy istnieje możliwość wypłacenia w ramach diety kwoty zgodnej z limitem hotelowym, 
zgodnego z wspomnianym rozporządzeniem, w ramach zaliczki przed wyjazdem (i rozliczenie 
go na podstawie faktury dostarczonej przez uczestnika), czy preferowana jest inna forma 
pokrycia kosztów związanych z zakwaterowaniem? 
 
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do regulaminu konkursu, w przypadku zaplanowania we wniosku 
kosztów związanych ze stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres 
realizowania zadań za granicą, metodologia obliczania tych kosztów polega na pomnożeniu 
liczby dni pobytu za granicą oraz kwoty diety określonej w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 
167). Nie ma możliwości powiększenia tych kosztów dodatkowo o koszty związane                               
z opłaceniem zakwaterowania np. w hotelu. Koszt zakwaterowania mieści się bowiem w kwocie 
diety określonej w kolumnie 4 ww. rozporządzenia.  
 

35. Zwracam się z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie informacji w sprawie ponoszenia kosztów 
związanych z przejazdami na miejscu w kraju docelowym podróży zagranicznej - czy będzie 
możliwe rozliczenie biletów autobusowych lub pociągowych na podstawie poniesionych 
przez uczestników wyjazdu kosztów na miejscu (w kraju docelowym), a jeśli nie - jakie 
ewentualnie rozwiązania będą Państwo honorować w ramach rozliczenia? 
 
Zgodnie z załącznikiem nr 8 cena uzależniona od cenników operatorów publicznego transportu 
zbiorowego. 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

 

 

36. Czy w ramach projektu składanego w tym konkursie możliwy jest zakup oprogramowania 
służącego do celów dydaktycznych? Jeśli tak, to czy jest jakiś górny pułap (kwotowy lub %) 
wydatku związanego z zakupem tego oprogramowania? 
 
Zgodnie z regulaminem w projekcie istnieje możliwość pozyskania wartości niematerialnych           
i prawnych na zasadach określonych w Wytycznych. Nie ma określonego limitu kosztów 
związanego z zakupem oprogramowania jednakże poniesiony wydatek musi być szczegółowo 
uargumentowany. 

 
 
 
 
 
 


