Załącznik 8 – Standardy dotyczące kosztów w projekcie

Projekty wybrane do dofinansowania w przedmiotowym konkursie mają zapewnić realizację celów
PO WER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego wsparcia zmian organizacyjnych
i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego w ramach Działania 3.4
Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W związku z tym, że na Beneficjencie
spoczywa odpowiedzialność za jakość zrealizowanych działań dotyczących wdrożenia (wraz z
ewentualnym wcześniejszym opracowaniem) systemów antyplagiatowych w uczelni, zobowiązany
jest on zapewnić najwyższy standard wykonania. Rezultat i skuteczność wprowadzenia w uczelni
kompleksowych rozwiązań antyplagiatowych muszą zostać sprawdzone w drodze badania (audytu)
przeprowadzonego przez podmioty niezależne od jednostek wdrażających system antyplagiatowy i
niepowiązane z beneficjentem (KRYTERIUM DOSTĘPU NR 8).
Badanie (audyt) jako element obszaru zarządzania jakością w projekcie powinien dostarczać
kompleksowej i obiektywnej informacji o szeroko pojętej jakości przedsięwzięcia, począwszy od jego
przygotowania do momentu wdrożenia aż po ocenę skuteczności efektywności systemu. Powinien
również umożliwiać ocenę zgodności produktów wdrożenia z przyjętymi procedurami i standardami.
Jednocześnie, w celu zapewnienia wysokiej jakości analizy efektów wsparcia, podmiot
przeprowadzający badanie powinien dysponować odpowiednim doświadczeniem projektowym oraz
znajomością poruszanej tematyki – metodyki wdrożeniowej i specyfiki systemu informatycznego.
Biorąc pod uwagę wskazane założenia, bezpośredni efekt audytu, jakim jest np. raport, IOK traktuje
jako kluczowy dla weryfikacji jakości wdrażanych w ramach projektu działań. W związku z powyższym
dokument ten musi zawierać co najmniej:


opis wdrożonej w Uczelni procedury antyplagiatowej, w szczególności ocena standardów
postępowania w sytuacji podejrzenia plagiatu,



przedstawienie relacji pomiędzy systemem dotychczas funkcjonującym w uczelni, a
systemem wdrożonym w ramach projektu (dotyczy projektów obejmujących modyfikację
istniejącego systemu antyplagiatowego),



przedstawienie relacji pomiędzy procedurą antyplagiatową dotychczas obowiązującą w
uczelni , a procedurą wdrożoną w ramach projektu,



opis trybu unifikacji systemu z rozwiązaniami i systemami informatycznymi obowiązującymi
w uczelni,



wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników i studentów Uczelni,
dotyczącego znajomości wdrożonej procedury antyplagiatowej,



ocena współdziałania wdrożonego w ramach projektu systemu antyplagiatowego z
istniejącymi bazami repozytoryjnymi,
1



zalecenia dotyczące wprowadzenia ewentualnych zmian w procedurze antyplagiatowej oraz
systemie antyplagiatowym.

Na podstawie wyników przeprowadzonego audytu IOK dokona weryfikacji spełnienia przez projekt
ww. kryteriów dostępu na etapie zamykania projektu, po zakończeniu jego realizacji. Wyniki badania
(audytu) mogą wpłynąć na kwalifikowalność wydatków dotychczas zatwierdzonych w projekcie.

2

