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NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

PRZEZNACZY NA REALIZACJĘ PROGRAMU:

• 200 mln zł
TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

• od 18 maja 2018 r. (godz. 8:15)
• do 26 czerwca 2018 r. (godz. 14:00)

LICZBA WNIOSKÓW

MAKSYMALNA WARTOŚĆ
PROJEKTU

WYMAGANIA WOBEC
WNIOSKODAWCÓW

• Wnioskodawcą jest
• Uniwersytet Śląski

• Łączna wartość

może złożyć więcej

każdego wniosku

niż jeden wniosek

nie może przekroczyć
- 4 mln zł dla uczelni

uczelnia, która
nawiąże do dnia
podpisania umowy o
dofinansowanie

kształcących do

formalną współpracę

20 000 studentów

z co najmniej jednym

• 6 mln zł dla uczelni

podmiotem

kształcących powyżej

działającym na rzecz

20 000 studentów

edukacji

Konkurs „Trzecia Misja Uczelni”:

Opracowywanie programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych,
kursów, szkoleń m. in. w ramach:
 uniwersytetów dziecięcych
 uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku
wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, których
doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami
projektu (np. z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami
pozarządowymi) dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

CEL SZCZEGÓŁOWY PO WER:
• podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji
na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki,
rynku pracy i społeczeństwa

ZAKRES PROJEKTU [KD 2]:
• Projekt obejmuje wyłącznie realizowane wspólnie przez
wnioskodawców i podmioty wskazane w KD nr 2 działania na rzecz
społeczności lokalnych i regionalnych przyczyniające się do rozwoju
kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy,
gospodarki i społeczeństwa

ZAKRES PROJEKTU [KD 5]:
• Projekt przewiduje wyłącznie opracowywanie programów
kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń
wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami
pozarządowymi dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa

wyższego
• Programy muszą służyć rozwijaniu kompetencji pozwalających na:
aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy ogólnej i
specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, pobudzanie aktywności
edukacyjnej i kulturalnej, zapobieganie społecznemu wykluczeniu

ZAKRES PROJEKTU [KD 6]:

• Kryterium zobowiązuje wnioskodawcę do współpracy z jednostkami
samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi.
Wymagana jest formalna umowa o współpracę. Kryterium nr 2 zaś
wskazuje na podmiot działający na rzecz edukacji. W przypadku
współpracy np. z inną uczelnią wnioskodawca musi przewidzieć
jednocześnie dodatkowy podmiot spełniający wymagania.

• 1. Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, musi
prowadzić lub prowadziła przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu
ostatnich 36 miesięcy, sformalizowaną i udokumentowaną
współpracę z jednostką samorządu terytorialnego lub organizacją
pozarządową w zakresie trzeciej misji uczelni – 5 pkt

KRYTERIA
PREMIUJĄCE:

• 2. Wnioskodawca deklaruje, że zajęcia merytoryczne przeprowadzone
w projekcie będą realizowane, w takim samym rozmiarze, również w
okresie min. roku po zakończeniu projektu, bez wsparcia środków
europejskich. Realizacja działań merytorycznych po zakończeniu
realizacji projektu musi być adekwatna zarówno pod kątem zakresu,
jak i liczby realizowanych zajęć i liczby osób z nich korzystających –10
pkt
• 3. Wnioskodawca zapewnia, że co najmniej 2% uczestników projektu
będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt
Maksymalnie projekt może uzyskać 20 pkt z tytułu premii.
Ocenie podlega czy projekt spełnia / nie spełnia
dane kryterium.
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OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

min. 12

miesiący max. 36 miesięcy
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• otwarty katalog kosztów

• wydatki nie mogą być
przeznaczone na działania
finansowane ze środków
budżetu Państwa bądź z innych
źródeł, ani na działania
finansowane z czesnego
opłacanego przez uczestników
objętych projektem
ŚRODKI
KWALIFIKOWALNE

• wkład własny:

POZIOM
DOFINANSOWANIA

3%
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PRZYKŁADOWE KOSZTY
• koszty prowadzenia zajęć dydaktycznych przez trenerów i wykładowców
• koszty wyżywienia: przerwy kawowe, zimny bufet, lunch/obiad/kolacja
• zakwaterowanie w kraju dotyczy uczestników którzy otrzymują wsparcie
poza swoim miejscem zamieszkania
• zwrot kosztów dojazdu
• wynajem sal szkoleniowych, sali na spotkania indywidualne, sali
komputerowej
• zakup materiałów biurowych dla uczestników zajęć
• koszty niezbędnych materiałów zużywalnych
• ubezpieczenie NNW
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ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
II piętro
pokoje 148,156,157,158, 161
tel: 1940, 1948, 2265, 2173

