NAZWA PROGRAMU :
PROGRAM OPERACYJNY
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

TERMIN NADSYŁANIA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH:
!!!!!!! od 6 marca 2017 do 7 kwietnia 2017 !!!!!!
ALOKACJA ŚRODKÓW :150 000 000,00 PLN

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 - Podniesienie kompetencji
osób uczestniczących w edukacji na poziomie
wyższym, odpowiadających
potrzebom gospodarki, rynku pracy
i społeczeństwa

WARUNKI FINANSOWANIA -

ZALICZKOWANIE

1. dofinansowanie 97 %
DZIAŁANIE 3.1 - Kompetencje w szkolnictwie
wyższym

KONKURS POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17
STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ!

2. wymagany wkład własny - 3 %
a/ finansowy - środki będące w dyspozycji danej instytucji, środki wpłacane przez
podmioty zewnętrzne, czesne uczestników, koszty pośrednie rozliczane ryczałtem,
b/ rzeczowy - udostępnianie budynków, pomieszczeń, sprzętu, urządzeń,
wyposażenia na potrzeby projektu; wykonanie ekspertyzy; wynagrodzenia
personelu merytorycznego (np. nauczycieli akademickich, doradców, instruktorów,
lektorów itd.)

TYPY PROJEKTÓW:
realizacja programów stażowych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez:
Program Studiujesz? Praktykuj! jest programem nastawionym na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez
zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. Zakres przedmiotowy stażu musi być
związany bezpośrednio z efekatmi kształcenia na prowadzonym przez uczelnie kierunku studiów i zapewnić praktyczne
wykorzystanie toku zadań wykonywanych na stażu
KRYTERIA WYBORU :
1. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach
stacjonarnych.
2.Wszystkie kierunki, na których będą realizowane działania w ramach projektu, nie mogą posiadać w momencie zgłoszenia
negatywnej oceny jakości kształcenia przyznawanej przez PKA . Brak oceny kierunku dokonanej przez PKA nie wyklucza z aplikowania
–wyklucza jedynie przyznana negatywna ocena.
3. Wspraciem objęci są studenci studiów zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Projekt musi obejmować swym działaniem staże
realizowane wyłącznie w okresie od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
4. Minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin zadań stażowych, przy czym nie może obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych
wykonywanych w tygodniu . Ewentualna realizacja stażu w większym łącznym wymiarze godzinowym zachowuje
wymiar co najmniej 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.
5. Co najmniej 30% studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w
ramach projektu zostanie skierowanych na staż.
6. Dopuszcza się kierowanie na staż absolwentów, rozumianych jako studenci, którzy w trakcie trwania projektu ukończyli kształcenie i
będą kierowani na staż właśnie po ukończeniu nauki. Umowy stażowe powinny być jednak zawarte jeszcze w trakcie trwania kształcenia
przez przyszłego stażystę.
7. Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia co najmniej 50% założonego
wskaźnika –niewypełnienie tego obowiązku skutkować będzie koniecznością zwrotu całości dofinansowania.
8. Konkurs dopuszcza realizacęe projektu w partnerstwie. Fakt ten musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne tzn.dzięki współpracy
podmiotów powstanie wartość dodana.
9. Poziom merytoryczny projektu musi zapewnić zobowiązanie się uczelni do uwzględnienia w trakcie planowania projektu zaleceń
zawartych w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01)
10. Beneficjent w toku realizacji projektu będzie zobowiązany do prowadzenia stałego monitoringu staży pod kątem gwarantowania ich
wysokiej jakości w zakresie zgodnym z zaleceniami zawartymi w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży
(2014/C 88/01).
11. Uczestnikami projektu nie mogą być studenci objęci wsparciem Programu Erasmus Plus+
12. Projekt trwa od 12 do 24 miesięcy
13. Średni koszt projektu na jednego uczestnika wynosi max 15 000 PLN

14. Zamknięty katalog kosztów kwalifikowlanych:
- wynagrodzenie stażysty wypłacane za zrealizowane godziny stażu - 13,50 za godzinę stażu ( 60 minut ),
- koszty zakwaterowania ( w Polsce) poza miejscem zamieszkania do 1.500,00 zł miesięcznie,
- stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowanie w przypadku stażu zagranicznego - 20,25 PLN za godzinę (60minut)
- koszty ubezpieczenia 100,00 zł za staż 3-miesięczny w Polsce // 200,00 zł za staż 3-miesięczny za granicą
- dojazd w obie strony poza miejscem zamieszaknia w Polsce max cena operatora komunikacji publicznej; cennik II klasy PKP,
- dojazd w obie strony za granicą (max cena operatora komunikacji publicznej; cennik biletów II klasy, koszty przelotu
w klasie ekonomicznej,
- koszty komunikacji miejskiej,
- koszty niezbędnych badań lekarskick stażysty,
- opłaty wizowe - wg cennika danego kraju,
- koszty niezbędnych do projektu materiałów zużywalnych,

Szczegółowe dane o konkursie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkursnr-powr030100-ip08-00-sp217/
e-mail IOK - staze2017@ncbr.gov.pl
Dane kontaktowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Dział Funduszy Zewnętrznych
tel. 91 48 00 718, -719,-728, - 734, -735, -737 , e-mail: fundusze@pum.edu.pl

