Konkursy na wsparcie
Akademickich Biur Karier

Działanie 3.1 PO WER: Kompetencje w
szkolnictwie wyższym

Akademickie
Biura Karier

Wspieranie świadczenia wysokiej
jakości usług przez instytucje
(np. akademickie biura karier),
wspomagające studentów w
rozpoczęciu aktywności
zawodowej na rynku pracy

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 ogłoszony
marca 2017 r.

24

Alokacja: 43 000 000 PLN
Nabór wniosków:

od 24 kwietnia 2017 r. do 24 maja 2017 r.
KD 13: Jedna uczelnia może wystąpić w ramach konkursu – jako
wnioskodawca albo partner – nie więcej niż jeden raz

Wnioski w konkursie składane są wyłącznie w Systemie
Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA poprzez opatrzenie
wniosku podpisem elektronicznym w jednej z dwóch form:

• podpis kwalifikowany (Certyfikat kwalifikowany)
• profil zaufany ePUAP
Składanie podpisu elektronicznego na wniosku możliwe jest dla
wszystkich osób uprawnionych oraz partnerów wskazanych w danym
wniosku o dofinansowanie.

W SOWA konkurs oznaczony jest również numerem naboru:
POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17.

Wskaźnik produktu:

Liczba osób objętych usługami instytucji wspomagających studentów w
rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy – 17 000

Wskaźnik rezultatu:

Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy
kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od
zakończenia kształcenia – 30 %

KD 1: Wnioskodawcą jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna,
która nie otrzymała dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia przez
IP konkursu nr 3/ABK/POWER/3.1/2015

KD 1: Szkoła wyższa nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do MNiSW o
zgodę na likwidację, ani MNiSW nie ogłosił informacji o zawieszeniu
uprawnień uczelni do prowadzenia studiów

KD 2: Wnioskodawca musi w swojej strukturze organizacyjnej
posiadać akademickie biuro karier lub inną jednostkę świadczącą
analogiczne usługi na rzecz studentów

KD 3: Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 12 miesięcy
i nie przekracza 36 miesięcy

KD 4: Maksymalna wartość projektu wynosi, dla uczelni
kształcących (stan na dzień złożenia projektu):
– do 4 000 studentów – 700 000 PLN
– od 4 001 do 12 000 studentów – 1 500 000 PLN
– powyżej 12 000 studentów – 2 500 000 PLN

KD 5: Projekt musi obejmować zadania związane z
bezpośrednim wparciem studentów w rozpoczęciu aktywności
zawodowej na rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu i
jakości usług świadczonych przez biuro karier lub inną
jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów w
szczególności w zakresie indywidualnego poradnictwa
zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności
gospodarczej i kształcenia przedsiębiorczości
KD 6: Wsparcie udzielane w projekcie odpowiada na potrzeby
studentów/tek wynikające z kształcenia na studiowanym przez niego
kierunku

KD 7: Projekt przewiduje zatrudnienie lub wykazanie
wcześniejszego zatrudnienia co najmniej jednego doradcy
zawodowego dla studentów rozpoczynających aktywność
zawodową na rynku pracy, z dopuszczalną możliwością
finansowania w projekcie jedynie kosztów zatrudnienia
nowego doradcy

KD 8: Projekt przewiduje wspólną realizację zadań przez biura
karier i urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe lub
organizacje pracodawców

KD 12: Liczba udzielanych studentom przez biuro karier, w okresie
realizacji projektu, indywidualnych usług w zakresie poradnictwa
zawodowego wzrośnie o 20% w stosunku do analogicznego okresu
przed ogłoszeniem konkursu.
Liczba zindywidualizowanych usług zrealizowanych w ciągu całego
okresu realizacji projektu nie może być jednakże mniejsza niż:
- dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 200
- dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów – 400
- dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów – 600

KD 9: Projekt przewiduje działania mające doprowadzić do podniesienia
kompetencji pracowników akademickich biur karier, zajmujących się
bezpośrednio wsparciem studentów rozpoczynających aktywność
zawodową na rynku pracy, w zakresie niezbędnym do wsparcia
studentów rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy

KD 10: Wnioskodawca deklaruje, że zakres usług przewidzianych do
realizacji w projekcie będzie dostępny dla studentów przez okres równy
okresowi realizacji projektu

KD 11: Projekt zakłada monitoring karier zawodowych studentów
będących uczestnikami projektu, w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu
kształcenia

KD 14: Co najmniej 30% absolwentów uczelni, którzy zostali
objęci wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenie (na
studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach
magisterskich) lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od
zakończenia kształcenia.
Zatrudnienie rozumiane jest jako:
• zawarcie umowy pracę na okres minimum 3 miesięcy w
wymiarze co najmniej ½ etatu,
• zawarcie umowy cywilnoprawnej na okres co najmniej 3
miesięcy,
• samozatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej
trwające co najmniej 3 miesiące.

Sformalizowana i udokumentowana, co najmniej 12
miesięczna współpraca z akademickim inkubatorem
przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii
Posiadanie Akademickie Biura Karier lub innej
jednostki świadczącej podobne usługi na rzecz
studentów przez co najmniej 12 miesięcy
Uczelnia lub akademickie biuro karier posiada status
agencji zatrudnienia

Projekt obejmuje zadania związane z bezpośrednim
wparciem studentów w rozpoczęciu aktywności
zawodowej na rynku pracy poprzez coaching i
mentoring.
Zadania te muszą być finansowane ze środków własnych wnioskodawcy
w ramach wkładu własnego powyżej wymaganego poziomu 3,00 %
wkładu własnego określonego dla III Osi PO WER, w wysokości co
najmniej 3,00 % wartości projektu

Co najmniej 60% absolwentów uczelni, którzy
zostali objęci wsparciem w projekcie podjęło
zatrudnienie po zakończeniu udziału w
projekcie, nie później niż w ciągu 6 m-cy od
zakończenia udziału w projekcie.

Zapraszamy

ABK2017@ncbr.gov.pl

