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1
 2016/1 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Numer i nazwa  

osi priorytetowej  

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

Instytucja  
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament EFS 

Adres 

korespondencyjny  

Ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

Telefon 
22 273 79 78 

Faks 
22 273 89 19 

E-mail 
 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Ewa Sulej,  

ewa.sulej@mir.gov.pl 

22 273 80 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Należy wpisać odpowiedni nr wersji Planu Działania w następującym formacie: „2016/1”, „2016/2”, „2016/…”.    

mailto:ewa.sulej@mir.gov.pl


2 

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO 
WER 

Działanie 4.1 Innowacje społeczne 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 

szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty
2
 

Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych 

aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS 

Priorytet 

inwestycyjny 
8i-ii, 8iv, 8vi-vii, 9i, 9iv-v 

Lp. konkursu 1 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I X II  III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  X          

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE x 

Planowana 

alokacja (PLN) 

Planowana alokacja na konkurs wynosi 120 000 000 PLN. Planowana alokacja na jeden 

temat wynosi 40 000 000 PLN. 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

3 % 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

Makro-innowacje – opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie 

i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań w zakresie następujących tematów: 

1. Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych 

                                                           
2
 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 

należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 
których projekty będą wybierane. 
3
 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, 
którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie  
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu 
jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia ogólnego.  
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ramach 

konkursu 

2. Środowiskowy system zabezpieczenia opieki w planowaniu przyszłości osób dorosłych z 

niepełnosprawnością intelektualną 

3. Empowerment (upodmiotowienie) w obszarze zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej 

i społecznej oraz usług opiekuńczych i asystenckich 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
4
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba przetestowanych innowacji społecznych w 

skali makro 
- - 3 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
5
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba innowacji przyjętych do dofinansowania w 

skali makro 
                                                      30 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

1. 

Uzasadnienie:  

… 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

Kryteria zostaną opracowane po zatwierdzeniu tematów przez Komitet Monitorujący. 

Uzasadnienie:  Stosuje się do typu/typów (nr)  

                                                           
4
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
5
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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 ELEMENTY KONKURSU
6
  

1. ocena formalna 

2. ocena merytoryczna 

3. ocena strategiczna 

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO 
WER 

Działanie 4.1 Innowacje społeczne 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 

szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty
7
 

Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych 

aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS 

Priorytet 

inwestycyjny 
8i-ii, 8iv, 8vi, 9i, 9iv-v, 10i, 10iii-iv, 11i 

Lp. konkursu 2 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II x III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

8
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    x        

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE x 

Planowana Planowana alokacja na konkurs wynosi 120 000 000 PLN. Planowana alokacja na jeden 

                                                           
6
 Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, 

preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna. 
7
 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 

należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 
których projekty będą wybierane. 
8
 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, 
którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie  
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu 
jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia ogólnego.  
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alokacja (PLN) temat wynosi 40 000 000 PLN. 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

3 % 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach 

konkursu 

Makro-innowacje – opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie 

i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań w zakresie następujących tematów: 

1. Innowacje edukacyjne - zwiększenie dostosowania edukacji do  potrzeb rynku pracy z 

uwzględnieniem oczekiwań społeczności szkolnej 

2. Nowe formy dostępu do profilaktyki i usług zdrowotnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i 

szkolnym na terenach o ograniczonym dostępie do usług 

3. Innowacje demokratyczne w zarządzaniu i wzmacnianiu wspólnot samorządowych 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
9
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba przetestowanych innowacji społecznych w 

skali makro 
- - 3 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
10

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba innowacji przyjętych do dofinansowania w 

skali makro 
                                                      30 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

1. 

                                                           
9
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
10

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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Uzasadnienie:  

… 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

Kryteria zostaną opracowane po zatwierdzeniu tematów przez Komitet Monitorujący. 

Uzasadnienie:  Stosuje się do typu/typów (nr)  

 ELEMENTY KONKURSU
11

  

1. ocena formalna 

2. ocena merytoryczna 

3. ocena strategiczna 

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 4.1 Innowacje społeczne 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty
12

 

Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych 

aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS 

Priorytet 

inwestycyjny 
9iv 

Lp. konkursu 3 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II  III  IV x 

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                           
11

 Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, 
preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna. 
12

 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 
należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 
których projekty będą wybierane. 
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naboru wniosków 
o 

dofinansowanie
13

 
         x   

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE x 

Planowana 

alokacja (PLN) 

Planowana alokacja na konkurs wynosi 40 000 000 PLN.  

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

3 % 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

Makro-innowacje -  opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, 

upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań w zakresie tematu: 

1. Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami 

psychicznymi 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
14

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba przetestowanych innowacji społecznych w 

skali makro 
- - 2 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
15

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

                                                           
13

 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, 
którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie  
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu 
jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia ogólnego.  
14

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
15

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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1. Liczba innowacji przyjętych do dofinansowania w 

skali makro 
-                      -                                0 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

1. 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

Jest to drugi konkurs w tym temacie. W ramach pierwszego ogłoszonego w październiku 2015 roku zostaną 

wybrane projekty mające na celu wypracowanie modelu zdeinstytucjonalizowanej opieki na rzecz osób z 

zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Drugi konkurs będzie dotyczył przetestowania i wdrożenia 

wypracowanych modeli. W konsekwencji kryteria dla drugiego etapu muszą bazować na wynikach 

wcześniejszego naboru i zostaną określone po zakończeniu realizacji projektów wybranych w pierwszym 

konkursie. 

Uzasadnienie:  Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

 WAGA  

Uzasadnienie:  Stosuje się do typu/typów (nr)  

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Uzasadnienie: 

 

 

 ELEMENTY KONKURSU
16

  

1. ocena formalna 

2. ocena merytoryczna 

3. ocena strategiczna 

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO 
WER 

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej  

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

                                                           
16

 Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, 
preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna. 
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Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty
17

 

Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności 

ponadnarodowej 

Priorytet 

inwestycyjny 

8i. Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym 

długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

Lp. konkursu 1 
Planowany kwartał 

ogłoszenia 
konkursu  

I  II  III  IV x 

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

18
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

          x  

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE x 

Planowana 

alokacja (PLN) 

56 557 800 zł 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  
Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu  
3,00 % 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

1. Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, z możliwym wykorzystaniem konkursu 

skoordynowanego na poziomie UE. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

                                                           
17

 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 
należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 
których projekty będą wybierane. 
18

 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, 
którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie  
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu 
jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia ogólnego.  
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Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
19

: 
Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, które nabyły kompetencje 

zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu 

programu 

  1521 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
20

: 
Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób objętych wsparciem w ramach 

programów mobilności ponadnarodowej 
 1690 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

W związku z uruchomieniem w 2015 r. pilotażowego konkursu w ramach programu IDA (aktywizacja zawodowa osób 

młodych poprzez udział w programie mobilności ponadnarodowej) i trwającym procesem wyboru projektów do 

dofinansowania, MIiR zamierza wykorzystać doświadczenia płynące z konkursu w celu bardziej efektywnego 

zaprogramowania wsparcia na rzecz grupy docelowej w kolejnym roku wdrażania PO WER. Dlatego kryteria wyboru 

projektów do konkursu w roku 2016 zostaną przedstawione po rozpoczęciu realizacji projektów wybranych do 

dofinansowania w konkursie 2015 r.  

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1.  WAGA  

Uzasadnienie:  Stosuje się do typu/typów (nr)  

 ELEMENTY KONKURSU 

4. Ocena formalna 

5. Ocena merytoryczna 

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 

                                                           
19

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
20

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu
21

 

Zagraniczna mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w 

trudnej sytuacji finansowej. Edycja 2 

Uzasadnienie 

realizacji projektu  

w trybie 

pozakonkursowym
22

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni rolę Narodowej Agencji dla Programu 

Erasmus+ przyjętego na lata 2014-2020. W ramach tego programu FRSE przyznaje 

dofinansowania na projekty dotyczące szeroko rozumianej edukacji (formalnej, 

pozaformalnej i nieformalnej) o zasięgu europejskim i międzynarodowym w oparciu o 

corocznie ogłaszane zaproszenia do składania wniosków.  

Wdrażanie programu Erasmus+ odbywa się w oparciu o szereg wytycznych określonych 

przez Komisję Europejską dla Narodowych Agencji. Projekt pt. „Zagraniczna mobilność 

studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej 

edycja 2 ” będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. 

Projekt w swoich założeniach przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych i 

kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej.  Głównym celem mobilności jest nabycie nowych umiejętności i 

kompetencji oraz doskonalenie już posiadanych. Dzięki realizacji niniejszego projektu 

osoby z grupy docelowej będą miały szansę podnieść swoje kompetencje kluczowe, takie 

jak np. porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, 

kompetencje interpersonalne, społeczne, międzykulturowe, przedsiębiorczość.  Dzięki 

odbyciu części studiów lub praktyki w zagranicznej uczelni lub instytucji przyjmującej 

studenci zdobędą także praktyczne doświadczenie zawodowe oraz zwiększą 

umiejętności związane ze studiowanym kierunkiem, co w przyszłości może wpłynąć na 

ich zatrudnialność. W ramach projektu wsparcie otrzymają osoby z grup 

defaworyzowanych, które bez dodatkowego dofinansowania przeznaczonego na pokrycie 

zwiększonych kosztów utrzymania za granicą nie miałyby możliwości odbycia części 

studiów lub praktyki w zagranicznej instytucji przyjmującej. 

Zarówno kompetencje „kierunkowe”, jak i kompetencje „miękkie” nabywane podczas 

mobilności ponadnarodowej są elementem oceny dokonywanej przez pracodawcę w 

procesie oceny kandydatów do pracy, jako zdecydowanie przyczyniające się do lepszego 

wykonywania stawianych przed pracownikiem zadań. Dlatego mobilność zagraniczna jest 

wpisana do strategicznych założeń zmierzających do poprawy zatrudnialności 

absolwentów polskich uczelni i postrzegana jest jako skuteczne narzędzie zwiększające 

konkurencyjność kandydata na rynku pracy oraz wspierające aktywizację zawodową.  

Finansowanie wyjazdów studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz 

studentów niepełnosprawnych na studia /praktyki za granicą pozwoli uczelniom na 

zrealizowanie większej liczby mobilności finansowanych z budżetu programu Erasmus+ i 

tym samym przyczyni się do zwiększenia skali mobilności realizowanej przez polskie 

uczelnie. 

FRSE posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie administrowania edukacyjnymi 

projektami unijnymi. Dzięki działalności FRSE setki tysięcy ludzi w różnym wieku, 

posiadających różny poziom wykształcenia i posiadanych umiejętności miało szansę 

uczestniczyć w europejskich programach edukacyjnych. Na przestrzeni lat FRSE pełniła 

rolę narodowej agencji wielu programów edukacyjnych i koordynowała wiele inicjatyw.  

Największymi programami były: Socrates, „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w 

działaniu”. Programy te były najistotniejszymi inicjatywami UE wspierającymi mobilność 

transgraniczną. FRSE przez lata swej działalności wypracowała procedury, wdrożyła 

                                                           
21

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
22

 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka 
spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. 
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systemy i rozwiązania, które zapewniają zarządzanie mobilnością na najwyższym 

poziomie. 

W związku z powyższym, mając na uwadze charakter i cel realizowanych działań, projekt 

wymaga realizacji w trybie pozakonkursowym. 

Cel szczegółowy PO 

WER, w ramach 

którego projekt 

będzie realizowany  

Cel szczegółowy  – Wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z 

wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej 

Priorytet inwestycyjny 10.2 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

 

1. Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu 

Erasmus+ 

Cel główny projektu 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 

studentów niepełnosprawnych i studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Dzięki odbyciu części studiów lub praktyki w uczelni/instytucji przyjmującej studenci 

poprawią wiedzę i umiejętności związane ze studiowanym kierunkiem, zdobędą 

praktyczne kompetencje będące uzupełnieniem wiedzy nabytej podczas edukacji 

formalnej, co może mieć pozytywny wpływ na późniejszym etapie poszukiwania przez 

nich zatrudnienia. 

Główne zadania 

przewidziane do 

realizacji w projekcie 

ze wskazaniem grup 

docelowych 

(1) Ogłoszenie warunków wnioskowania wśród uczelni realizujących projekty w programie 

Erasmus+ i poinformowanie o możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów na 

studia/praktyki zagraniczne studentów należących do dwóch grup docelowych: studenci 

niepełnosprawni i studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. (2) Wybór 

wniosków do dofinansowania. (3) Obliczenie dofinansowania i podpisanie umów ze 

szkołami wyższymi, którym zostało przyznane dofinansowanie. (4) Rekrutacja studentów 

z grup docelowych przez uczelnie. (5) Realizacja mobilności ponadnarodowej przez 

studentów. (6). Doradztwo i monitorowanie postępu działań i prowadzenie szkoleń dla 

przedstawicieli szkół wyższych. (7) Rozliczenie dofinansowania przyznanego uczelniom.  

Podmiot zgłaszający 

projekt
23

 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Uzasadnienie wyboru 

podmiotu, który 

będzie 

wnioskodawcą
24

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako fundacja Skarbu Państwa, została 

ustanowiona 23 czerwca 1993 roku w Warszawie. Celem Fundacji jest wspieranie działań 

na rzecz reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce poprzez: wspomaganie prac 

analitycznych, studialnych i promocyjnych dotyczących reformy i rozwoju systemu 

edukacji w Polsce, zarządzanie operacyjne realizacją programów w obszarach edukacji 

formalnej, pozaformalnej, nieformalnej, a w szczególności Programami Unii Europejskiej, 

współpracę z ośrodkami zagranicznymi i wymianę informacji o europejskich systemach 

edukacyjnych oraz o polityce edukacyjnej i młodzieżowej, promowanie rozwoju 

współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, 

wspieranie mobilności studentów, uczniów, nauczycieli i grup młodzieży oraz wspieranie 

inicjatyw młodzieżowych.  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+, 

                                                           
23

 W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku 
opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.  
24

 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka 
spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. 
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który wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się 

przez całe życie”, akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych 

programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 

siedem lat, do roku 2020. Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i 

organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży w sektorach: edukacji 

szkolnej, kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, młodzieży i edukacji 

dorosłych. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, 

w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 projekt 
będzie realizowany przez podmiot określony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 
projektu – na podstawie zapisów projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji została wskazana jako beneficjent działań z zakresu mobilności 
ponadnarodowej w PO WER.  

Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami określonymi dla EFS w podrozdziale 

5.2.1 Umowy Partnerstwa z dn. 21 maja 2014 r. 

  

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 

Podmioty, które będą 

partnerami  

w projekcie  

i uzasadnienie ich 

wyboru
25

  

Nie dotyczy 

Czy projekt będzie 

projektem 

grantowym? 

TAK  NIE X 

Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo miesiąc 

oraz rok) 

I kwartał 2016  

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
01.06.2016 

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
31.12.2019 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2016 w roku 2017 w roku 2018 w roku 2019 w roku 2020 ogółem 

36 340 563 39 418 387 38 246 591 4 249 621 - 118 255 162 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

                                                           
25

 Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które 
będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech. 
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TAK ………………………………………………………… (PLN) NIE x 

Szacowany wkład UE (PLN) 

118 255 162 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:
26

 

Ogółem w projekcie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, które nabyły kompetencje 

zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu 

programu. 
n/d n/d 3 956 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa
 

W podziale na:
27

 

Ogółem w projekcie  

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób objętych wsparciem w ramach 

programów mobilności ponadnarodowej.  n/d n/d 4 395 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Studenci posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzję o przyznaniu stypendium 

socjalnego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym. 

Uzasadnienie: 

Zastosowanie rozwiązań odnoszących się do funkcjonujących w Polsce procedur 

potwierdzających niepełnosprawność oraz do przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, 

określających w precyzyjny sposób potencjalnych beneficjentów projektu. Zapewni to równe 

traktowanie studentów zainteresowanych udziałem w mobilności transnarodowej, 

należących do grupy objętej wsparciem oraz zgodność z zasadami programu Erasmus+.  

2. Do realizacji działań stosuje się zasady określone dla programu Erasmus+ 

                                                           
26

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
27

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
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Uzasadnienie: 

Zastosowanie rozwiązań odnoszących się do funkcjonujących procedur w ramach programu 

Erasmus+, określających w precyzyjny sposób zasady udzielania wsparcia, zapewni równe 

traktowanie studentów zainteresowanych udziałem w mobilności transnarodowej, 

należących do grupy objętej wsparciem. 

3. Do przeliczenia stawek mających zastosowanie w programie Erasmus+ stosuje się miesięczny obrachunkowy 

kurs wymiany Komisji Europejskiej aktualny na dzień ogłoszenia naboru do tego programu. 

Uzasadnienie: 
Zastosowanie proponowanego rozwiązania zapewni wyliczenie stawek w polskich złotych 

będących równowartością kwot w euro określonych w zasadach programu Erasmus+. 

 

 

 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data  

Pieczęć i 

podpis osoby 

upoważnionej 

 

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, 

KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 

USTAWY Z DNIA 14 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI 

SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. POZ. 1146, Z PÓŹN. ZM.) 

(wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER)  

 

 


