Szanowni Państwo,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie ogłosiło informacje na temat
konkursu otwartego nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach
podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.
Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące
kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy.
W ramach projektu należy uwzględnić użycie nie mniej niż trzech ze wskazanych poniżej typów
działań:
– certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
– dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach
zespołów projektowych,
– uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z otoczeniem
społeczno-gospodarczym i zwiększanie ich zaangażowania w realizację programów kształcenia (np.
wizyty studyjne u pracodawców, zajęcia dodatkowe organizowane z otoczeniem społecznogospodarczym), służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy,
– współpraca z zagranicznymi podmiotami na kierunkach kształcenia objętych projektem.
Projekt musi obejmować swym działaniem wyłącznie ostatni lub dwa ostatnie semestry studiów
pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, czyli dotyczyć osób
zbliżających się do wejścia na rynek pracy.
Maksymalna wartość projektu nie może być większa niż 10 000 000 PLN
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane:
od dnia 22 czerwca 2015 r. do dnia 22 lipca 2015 r.
 na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi
Wniosków Aplikacyjnych SOWA
oraz
 w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby
uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku.
Wnioski w formie papierowej można dostarczać:

 osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15), w siedzibie IOK,
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa – w kancelarii NCBR lub w sekretariacie DRK,
 przesyłką kurierską,
 pocztą.
Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się na stronie internetowej:
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy/konkurs-1prkpower31201/
Uwaga! Osoby zainteresowane składaniem wniosków proszone są o złożenie w Biurze ds.
Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego* uzupełnionego formularza zgłoszeniowego
projektu, który znajduje się na stronie UR:
http://www.univ.rzeszow.pl/uniwersytet/jednostki/administracja/biuro-ds-wspomaganiarozwojuuniwersytetu-rzeszowskiego
Uwaga! Każdy Wydział może złożyć tylko jeden projekt.
*Biuro ds. Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego
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