Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-695), przy ul. Nowogrodzka 47a,

jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
(Dz. U. z 2017 poz. 1460, 1475)
oraz Rocznego Planu Działania i uprawnień przysługujących mu jako Instytucji Organizującej Konkurs

ogłasza w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18
na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane:
od dnia 25 czerwca 2018 r. (godz. 08:15)
do dnia 15 października 2018 r. (godz. 14:00)
Wnioski w konkursie składa się wyłącznie:
za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA1

Wnioskodawcą projektu jest uczelnia publiczna bądź niepubliczna:
akademicka lub zawodowa, gdzie uczelnia zawodowa składająca wniosek musi kształcić
co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych.
Z aplikowania w konkursie oraz bycia partnerem w projektach wyłączone są uczelnie,
które realizują projekty wyłonione do dofinansowania w konkursie nr POWR.03.05.00IP.08-00-PZ3/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki III.
Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie.
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Wnioskodawcy nie mogą aplikować o dofinansowanie działań,
które w takim samym zakresie i dla tych samych odbiorców są ewentualnie realizowane
w projektach wyłonionych do dofinansowania w konkursach w Działaniu 3.5 PO WER,
jak i planowane do realizacji w konkursach prowadzonych równolegle
w Działaniu 3.5 PO WER.
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie studenci kierunków prowadzonych
przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni oraz pracownicy tych jednostek,
które spełniają warunki, aby prowadzić studia na określonym kierunku studiów
oraz poziomie kształcenia określone szczegółowo w ustawie
– Prawo o szkolnictwie wyższym i w aktach wykonawczych do tej ustawy
(w przypadku uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni
warunek dotyczy uczelni).
Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie jest w likwidacji,
nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę
na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego
nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.
W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu studiów doktoranckich
wnioskodawca musi być szkołą wyższą publiczną bądź niepubliczną,
której jednostka organizacyjna objęta projektem i realizująca zadania z zakresu studiów
doktoranckich posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora.
Kierunek lub kierunki, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu,
nie posiadają na dzień złożenia wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia PKA
Projekt trwa nie krócej niż 18 miesięcy i nie dłużej niż 48 miesięcy.

Planowana alokacja na konkurs wynosi:

300 000 000,00 PLN,
w tym co najmniej 50 000 000,00 PLN
na projekty realizowane przez wnioskodawców posiadających siedzibę lub oddział
zamiejscowy, istniejący co najmniej 24 miesiące, na terenie Województwa Śląskiego
Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 300 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota
dofinansowania wynosi 291 000 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom
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dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Jednocześnie,
maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.
Po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów
w konkursie, w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów zakwalifikowanych
do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej.

Maksymalna wartość projektu wynosi:
 dla uczelni kształcących do 1000 studentów (stan na dzień złożenia projektu)
– 3 000 000 PLN,
 dla uczelni kształcących 1001-5000 studentów (stan na dzień złożenia projektu)
– 8 000 000 PLN,
 dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów (stan na dzień złożenia projektu)
– 12 000 000 PLN,
 dla uczelni kształcących 10001-20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu)
– 15 000 000 PLN,
 dla uczelni kształcących powyżej 20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu)
– 30 000 000 PLN
Wydatki ponoszone na realizację projektu muszą być zgodne z katalogiem dopuszczalnych
kosztów oraz maksymalnymi stawkami dla poszczególnych instrumentów wsparcia
określonymi w regulaminie konkursu oraz w załączniku do tego regulaminu
stanowiącym standard kosztów w projekcie.
Wydatki muszą również uwzględniać zasadę, iż zadania podlegające finansowaniu z EFS
nie służą realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących funkcjonowanie
systemu szkolnictwa wyższego oraz samorządu terytorialnego.

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych
poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego
uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach
konkursu:
1) Moduł programów kształcenia:
 dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społecznogospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na
wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności;
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 wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie
praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki
uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem kształcenia;
 realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do
studentów z Polski, jak i do cudzoziemców;
 włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej,
zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich
uczelniach.
2) Moduł podnoszenia kompetencji:
 podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w
obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.
3) Moduł programów stażowych:
 wysokiej jakości programy stażowe dla studentów.
4) Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające
studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy:
 wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w
strukturze uczelni (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w
rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
 wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu
karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia, badania wśród
pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb
otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie;
5) Moduł studiów doktoranckich:
 tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich i oraz
włączenie do tych programów działań uzupełniających (jak np. staże dydaktyczne
oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje naukowe i dydaktyczne
doktorantów), realizowanych poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej
elementów:


interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich,



programy studiów doktoranckich realizowane przez podstawowe jednostki
organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi,



programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa,
wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość
transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

6) Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:
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 działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie:
umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania
się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia),
prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, umiejętności
prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne
 wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych
zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości
kształcenia;
 działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i
administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie
finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków
finansowych np. z Horyzontu 2020.
Jednocześnie Wnioskodawca nie może aplikować o dofinansowanie działań,
które w takim samym zakresie i dla tych samych odbiorców są ewentualnie realizowane
przez niego w projektach w Zintegrowanych Programach Uczelni.
Niepubliczne wyższe szkoły zawodowe objęte projektem pozakonkursowym
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
oraz uczelnie o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej wyłączone są z możliwości
realizowania działań w ramach modułu stażowego, w związku z czym zobowiązane są
do objęcia zakresem merytorycznym projektu co najmniej 2
ze wskazanych powyżej modułów.
W przypadku modułów obejmujących więcej niż jeden typ działań,
do uznania poprawności realizacji modułu wystarczająca będzie realizacja co najmniej
jednego z proponowanych w tymże module typów działań.

W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu programów rozwoju kompetencji
oraz wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające
studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,
co najmniej 20% 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,
 umowy/ów cywilnoprawnej/ych zawartej/ych na okres co najmniej 3 miesięcy,
 samozatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej trwające
co najmniej 3 miesiące.
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Działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne i wpisywać się w
Regionalną Strategię Innowacji województwa, na którego potrzeby realizowane będzie
kształcenie w ramach projektu

Ponadto, w zasadach określone zostały kryteria dostępu uzależnione od modułów,
które Wnioskodawca zamierza realizować w ramach projektu.

IOK wybiera projekty do dofinansowania poprzez dokonanie oceny merytorycznej
wniosków.
Konkurs POWR.03.05.00-IP.08-00-reg/18 jest konkursem zamkniętym
i nie jest prowadzony w rundach.
Oceny dokonuje się w terminie nie późniejszym niż 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków.
W uzasadnionych przypadkach (liczba wniosków przekraczająca 200, rozbieżności w ocenie
ekspertów) termin dokonania oceny merytorycznej może być wydłużany. Termin oceny
merytorycznej nie może jednak przekroczyć 120 dni niezależnie od liczby ocenianych projektów.
Ocenie merytorycznej wniosku podlegają kolejno następujące elementy:


ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1,



kryteria dostępu,



ogólne kryteria horyzontalne,



ogólne kryteria merytoryczne oceniane punktowo oraz



kryteria 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. Przedmiotowa lista wskazuje, które projekty:
–

zostały ocenione pozytywnie oraz zostały wybrane do dofinansowania;

–

zostały ocenione negatywnie w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy i nie zostały wybrane
do dofinansowania.

Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia
środka odwoławczego – protestu.
W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy
rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460, 1475).

6

Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami
opublikowany w serwisie internetowym IOK.
Ponadto zaleca się, aby osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu
na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie www.power.gov.pl
oraz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie publikowane są wszelkie istotne informacje,
w tym również dotyczące wytycznych zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju.

Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi
na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: reg@ncbr.gov.pl.
W trakcie trwania procedury konkursowej IOK zorganizuje spotkania z potencjalnymi
wnioskodawcami, służące wyjaśnieniu kwestii istotnych w trakcie przygotowywania wniosku oraz
opublikuje w serwisie internetowym (w zakładce http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power)
FAQ zawierający odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące kwestie najczęściej poruszanych przez
wnioskodawców.
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