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Ścieżki Kopernika 2.0
Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie
Ścieżki Kopernika 2.0

Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności
społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami
pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych,
odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa

Planowana alokacja w konkursie wynosi 5 000 000 zł

Ścieżki Kopernika 2.0
Wnioski w ramach konkursu przyjmowane są
od 25 lipca 2016 r. do dnia 16 września 2016 r.

Wnioski:
- składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej
za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
https://www.sowa.efs.gov.pl/
- przesyłane lub składane w siedzibie IOK 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
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S p e ł n i a n i e k r yt e r i ó w
Dla uniknięcia wątpliwości w toku oceny formalno-merytorycznej
wnioskodawca ma obowiązek w treści wniosku zawrzeć niezbędne dane
i twierdzenia dowodzące odrębnie spełnienia każdego z kryterium
dostępu
Obowiązek ten dotyczy każdej uczelni, bez względu na czynniki, takie jak
jej status czy też wielkość (mierzona np. liczbą podstawowych jednostek
organizacyjnych czy też liczbą studentów), co zapewnia równe
traktowanie wnioskodawców

Nie jest wystarczające zawarcie w treści wniosku wyłącznie ogólnych
sformułowań i twierdzeń dowodzących, że uczelnia spełnia wszystkie
kryteria, bądź kilka z nich na raz.
Podpis osoby upoważnionej w części VIII Oświadczenia wniosku,
zaświadczający o prawdziwości danych zawartych we wniosku, nie
stanowi formy poświadczenia spełniania kryteriów dostępu

Wnioskodawcy

KD 1: Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź
niepubliczna
KD 3: Wydział/wydziały uczelni, który/e będzie/będą realizować
działania w ramach projektu, nie posiadają w momencie złożenia
wniosku negatywnej oceny instytucjonalnej PKA (wydziału) ani nie
posiadają w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny jakości
kształcenia lub obowiązującej negatywnej oceny PKA na którymkolwiek
z kierunków

Uczelnia może złożyć więcej niż jeden wniosek

Wym a g a n i p a r t n e r z y

KD 2: Wnioskodawcą projektu może być uczelnia, która w celu realizacji
projektu zawrze partnerstwo z co najmniej jedną organizacją
pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem lub
stowarzyszeniem JST

KD 2: Do zadań partnera należy co najmniej:
 angażowanie członków lokalnej społeczności (w szczególności
młodzieży szkolnej) w spójne tematycznie działania naukowe lub
 aktywne włączanie młodzieży do działań promujących zadania
realizowane w ramach projektu, poprzez m.in. wystawy, warsztaty,
eksperymenty, doświadczenia, opracowania.

Partnerstwo
Nie jest wykluczone zawarcie umowy partnerstwa także z innymi podmiotami, oprócz
ww. podmiotów wskazanych w kryterium dostępu nr 2
Nie istnieją ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego takiego partnera
- może to być dowolna jednostka (nie tylko uczelnia), o ile została wybrana zgodnie z
art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
Sposób i tryb wyboru wszystkich partnerów musi być odpowiednio opisany we
wniosku, w sposób wskazujący na wypełnienie wymogów określonych w art. 33
ustawy. Realizacja projektu partnerskiego powinna zostać opisana zgodnie z częścią V
Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów
Instrukcji
Partnerstwo musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne – tzn. dzięki współpracy
powstanie efekt synergii i wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku
działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom
zewnętrznym

Okres realizacji i wartość projektu

KD 4: Projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż
24 miesiące

KD 5: Maksymalna wartość projektu wynosi 250 000 PLN
Dopuszczalna wartość projektu NIE jest zależna od wielkości uczelni mierzonej liczbą
studentów

Zakres projektu

KD 6: Projekt obejmuje wyłącznie działania dydaktyczne
służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie
komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i
kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania
innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę
dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których
efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie
niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i
metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i
chęci pogłębiania wiedzy
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Kryteria premiujące

KP 1: Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku,
prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej
12 miesięczną, współpracę z organizacją pozarządową lub
jednostką samorządu terytorialnego w zakresie rozwijania
trzeciej misji uczelni (10 pkt)
KP 4: Wnioskodawca deklaruje, że działania merytoryczne
przeprowadzone w projekcie będą realizowane, w takim samym
rozmiarze, również w okresie minimum roku po zakończeniu
projektu, bez wsparcia środków europejskich.
Realizacja działań merytorycznych po zakończeniu realizacji
projektu musi być adekwatna pod kątem zakresu - liczby
realizowanych zajęć i liczby uczniów z nich korzystających (10 pkt)

Kryteria premiujące

KP 2: Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, na której
realizowany będzie projekt, posiada aktualną wyróżniającą ocenę
instytucjonalną PKA lub wyróżniającą ocenę programową PKA na
kierunku przypisanym do dyscypliny naukowej, z którą związany
jest program kształcenia. W przypadku realizacji projektu przez
więcej niż jedną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, ww.
ocenę wyróżniającą powinna posiadać każda jednostka (10 pkt)
KP 3: Wydział/wydziały uczelni, który/e będzie/będą realizować
działania w ramach projektu posiada/posiadają ocenę
parametryczną A lub A+ (10 pkt)
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Zapraszamy:
Kopernik@ncbr.gov.pl

