Rozwój Polskich Uczelni
W ramach Rozwoju Polskich Uczelni możliwe jest dofinansowanie projektów mających na
celu opracowanie programów nauczania i rozwój potencjału instytucjonalnego polskich
uczelni wyższych. Działania realizowane w ramach poszczególnych projektów powinny
prowadzić do:
• rozwoju programów studiów w języku angielskim (wykładowym);
• rozwoju wspólnych programów studiów (na poziomie licencjackim, magisterskim lub
doktoranckim), prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu;
• rozwoju nowych, innowacyjnych programów studiów, odpowiadających nowym potrzebom i wyzwaniom pojawiającym się na poziomie krajowym lub europejskim;
• przygotowania nowych kursów, modułów, specjalizacji, programów studiów;
• utworzenia dwustopniowych programów studiów w oparciu o efekty kształcenia, z ECTS
jako systemem transferu i akumulacji punktów;
• rozwoju kultury jakości, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości;
• rozwoju programów studiów we współpracy z sektorem prywatnym.
Projekty mogą uwzględniać:  międzynarodową mobilność pomiędzy partnerami;  przygotowanie programów nauczania;  organizację spotkań, seminariów, warsztatów;  analizę potrzeb;  opracowanie polityki i strategii;  rozwój narzędzi dydaktycznych, metod,
materiałów.
Wnioskodawcy. Uprawnionymi wnioskodawcami są polskie uczelnie wyższe. Partnerstwo
jest obligatoryjne dla projektów mających na celu rozwój wspólnych programów studiów.
W takich przypadkach uprawnione instytucje z Polski będą składać wniosek w imieniu całej
grupy partnerskiej. Partnerstwo składać się będzie z co najmniej dwóch instytucji, a przynajmniej jedna z nich musi pochodzić z Państwa-Darczyńcy. W innych typach projektów
partnerstwo będzie opcjonalne.
Czas trwania projektu. Przewidywany czas trwania projektu wynosi od 1 roku do ok. 2 lat.
Zasady finansowania. W ramach projektów Rozwoju Polskich Uczelni możliwe będzie uzyskanie dofinansowania pojedynczego projektu w wysokości od 20 000 euro do 250 000
euro. Kwota przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów całego projektu, pozostałe 10% wnioskodawca powinien zapewnić ze źródeł innych niż FSS.

Konkursy wniosków
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
• nabór w roku 2013 – rok akademicki 2013/2014, alokacja: 1 793 333,50 euro
• nabór w roku 2014 – rok akademicki 2014/2015, alokacja: 1 600 000,00 euro
• nabór w roku 2015 – rok akademicki 2015/2016, alokacja: 1 600 000,00 euro
Wizyty Przygotowawcze
• nabór w roku 2012, alokacja: 200 000,00 euro
Środki na to działanie pochodzą z funduszu współpracy dwustronnej na poziomie krajowym.

Instytucje partnerskie
Następujące instytucje z Państw-Darczyńców zostały wskazane jako Partnerzy Programu:
Liechtenstein / AIBA
Norwegia / SIU
Agentur für Internationale
The Norwegian Centre for
The Icelandic Centre for
Bildungsangelegenheiten
International Cooperation
Research
in Education
Postplatz 2 / Postfach 22
Laugavegur 13
FL- 9494 Schaan
Postbox 7800
101 Reykjavík
tel. +423 236 7220
N-5020 Bergen
tel. +354 515 5800
fax +423 236 7224
tel. + 47 55 30 88 00
fax +354 552 9814
www.eeagrants-li.com
fax + 47 55 30 88 01
www.rannis.is
www.siu.no

Islandia / RANNIS

Punkty kontaktowe i informacyjne wspomagają Operatora FSS we wdrażaniu programu,
promują i ułatwiają ustanawianie stosunków dwustronnych oraz tworzenie sieci współpracy między potencjalnymi partnerami projektów z Polski i Państw-Darczyńców.
Więcej informacji o Państwach-Darczyńcach można znaleźć na stronach internetowych:
 www.island.is  www.liechtenstein.li  www.norway.no
Informacje dotyczące Mechanizmów Finansowych dostępne są na stronach internetowych:  www.eog.gov.pl  www.eeagrants.org

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Studia za granicą, spotkania z ludźmi z całego świata, poznawanie odmiennych kultur, zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie pasji, odkrywanie talentów. Każdemu z tych działań towarzyszy wiele emocji, a samo wprowadzenie swoich pomysłów w życie jest źródłem
mnóstwa nowych doświadczeń. Dzięki działalności FRSE setki tysięcy osób w każdym wieku
bez względu na wykształcenie i posiadane umiejętności miały szansę uczestniczyć w projektach edukacyjnych realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej. Udział w programach
pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy z konkretnych dziedzin, ale przede wszystkim uczy
aktywności i odwagi w podejmowaniu działań, które zmieniają otaczającą nas rzeczywistość.
Działająca od 1993 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa.
Głównym celem Fundacji jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz reformy
i rozwoju systemu edukacji w Polsce. FRSE zajmuje się administrowaniem największymi
programami Unii Europejskiej z zakresu edukacji i nie tylko. W 2011 r. uzyskaliśmy certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi. Uzyskanie certyfikatu ISO
9001:2008 było poprzedzone wielomiesięcznymi przygotowaniami w zakresie wprowadzania polityki jakości FRSE oraz dostosowania wewnętrznych procedur fundacyjnych do
nowoczesnych narzędzi zarządzania.
Więcej informacji o Fundacji i administrowanych przez FRSE programach:
www.frse.org.pl

Współpraca Instytucjonalna
• nabór w roku 2013, alokacja: 1 873 333,00 euro
Rozwój Polskich Uczelni
• nabór w roku 2013, alokacja: 2 866 666,50 euro
Szczegółowe informacje na temat aktualnie trwających naborów wniosków dostępne są
na stronie: www.fss.org.pl.

Publikacja współfinansowana ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Fundusz Stypendialny
i Szkoleniowy

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, na mocy podpisanego 10 czerwca 2011 r.

przez minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską oraz ambasadora Norwegii JE Enoka Nygaarda Memorandum of Understanding w sprawie nowej perspektywy
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata
2009-2014, pełni rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS)
w Polsce.

Trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będące zarazem
członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. Islandia, Liechtenstein
i Norwegia zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski w postaci dwóch
instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy, zwanych również funduszami norweskimi. Polska jest największym beneficjentem grantów norweskich: w latach 2009-2014 przeznaczono dla naszego kraju
ponad 570 mln euro. Budżet Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego wynosi 11,1 mln euro, z czego 5 mln euro pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG,
5 mln euro z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a pozostałe 10% finansowane jest z budżetu państwa polskiego. Operatorem FSS po raz drugi została wybrana
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Głównym celem Funduszu jest przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do
wzmacniania stosunków dwustronnych w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. II edycja Funduszu potrwa do końca 2016 r.
O dofinansowanie mogą wnioskować szkoły i uczelnie wyższe oraz inne instytucje
działające w obszarze edukacji formalnej na wszystkich poziomach kształcenia: podstawowym, średnim, wyższym, zawodowym i kształcenia osób dorosłych.

Współpraca akademicka i edukacyjna, badania naukowe oraz stypendia to
jeden z 10 głównych obszarów priorytetowych Mechanizmów Finansowych
w Polsce, w ramach których w latach 2008-2011 był wdrażany m.in. Fundusz
Stypendialny i Szkoleniowy. W I edycji FSS kwota 13,3 mln euro pozwoliła zrealizować prawie 470 projektów, a za granicę wyjechało ponad
2,5 tys. stypendystów.

Wizyty Przygotowawcze
Wizyty Przygotowawcze to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych mające
na celu:
• nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami;
• podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;
• przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu;
• wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu
Stypendialnego i Szkoleniowego lub z innych programów.
Wnioskodawcy. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie instytucje edukacyjne,
które są uprawnione do udziału w FSS, zarówno instytucje z Polski, jak i z Państw-Darczyńców. Wniosek składany jest przez instytucję co najmniej 8 tygodni przed planowanym terminem wizyty.
Czas trwania projektu. Czas trwania pojedynczej wizyty wynosi od 1 do 5 dni roboczych.
Koszty uprawnione. W ramach wizyty przygotowawczej kwalifikowalne w ramach projektu będą następujące typy wydatków:
• koszty podróży i ubezpieczenia w wysokości maksymalnej 500 euro;
• koszty utrzymania w wysokości 250 euro za dzień;
• koszty związane ze specjalnymi potrzebami uczestnika indywidualnego (jeśli dotyczy).

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
Wymiany studentów (studia I, II, III stopnia) – uprawnieni są studenci z Polski i z Państw-Darczyńców:
• wyjazdy w celu realizacji okresu studiów od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim. Wyjazdom może towarzyszyć udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym;
• wyjazdy na praktyki do współpracujących instytucji, firm lub organizacji na okres od 3 do
12 miesięcy, w jednym roku akademickim. Wyjazdom może towarzyszyć udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym.
Wymiany pracowników uczelni – uprawnieni są pracownicy z Polski oraz z Państw-Darczyńców:
• prowadzenie zajęć dydaktycznych;
• uczestnictwo w seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach;
• staż towarzyszący work shadowing.
Wnioskodawcy. O dofinansowanie w ramach FSS – Mobilność Studentów i Pracowników
Uczelni mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe posiadające Kartę Uczelni Erasmusa. Polska uczelnia może współpracować z dowolną liczbą uczelni lub innych instytucji partnerskich z Państw-Darczyńców, o ile ma podpisaną dwustronną umowę o współpracy. Umowa
dwustronna jest obligatoryjna.
Czas trwania projektu. Kwalifikowalny czas trwania pojedynczego projektu mobilnościowego wynosi do 15 miesięcy – licząc od 1 lipca do 30 września następnego roku.

Kontakt z nami
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel. +48/22 46 31 000, fax +48/22 46 31 028
fss@frse.org.pl | www.fss.org.pl

Zasady finansowania. Kwalifikowalne w ramach projektu będą następujące typy wydatków:
• koszty podróży i ubezpieczenia dla uczestników indywidualnych;
• koszty utrzymania za okres spędzony za granicą dla uczestników indywidualnych;
• koszty organizacji mobilności poniesione przez uczelnię przyjmującą.

Wymiana studentów
• miesięczna kwota grantu dla polskich studentów wyjeżdżających do Państwa-Darczyńcy na studia lub praktyki: min. 600 euro – max. 1200 euro na miesiąc;
• miesięczna kwota grantu dla studentów z Państw-Darczyńców przyjeżdżających
do Polski na studia lub praktyki: do 800 euro na miesiąc.
Dodatkowo: 500 euro jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na
osobę.
Wymiana pracowników
• ryczałt dla pracowników polskich uczelni wyjeżdżających do Państw-Darczyńców:
 250 euro za 1 dzień;  1250 euro za 1 tydzień;  2100 euro za 1 miesiąc;
• ryczałt dla pracowników uczelni Państw-Darczyńców przyjeżdżających do Polski:
 150 euro za 1 dzień;  750 euro za 1 tydzień;  1250 euro za 1 miesiąc.
Dodatkowo: 500 euro jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na
osobę.
Organizacja mobilności
Każdej uczelni goszczącej przysługuje ryczałt w wysokości 500 euro za przyjęcie jednego uczestnika indywidualnego. Kwota ta powinna pokryć koszty organizacyjne
związane z przygotowaniem i realizacją przyjazdów studentów i pracowników.

Współpraca Instytucjonalna
W ramach Współpracy Instytucjonalnej FSS instytucje z Polski oraz Państw-Darczyńców zaangażowane w edukację formalną mogą realizować dwustronne oraz wielostronne projekty dotyczące zagadnień istotnych dla kształcenia na poziomie podstawowym, średnim, wyższym, zawodowym lub osób dorosłych. Projekty mogą
podejmować następujące zagadnienia:
• wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami, w tym wymiana uczniów, nauczycieli oraz pracowników;
• wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami na rzecz realizacji zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
• rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod nauczania, ze szczególnym
uwzględnieniem nauczania opartego na TIK;
• konferencje, seminaria, publikacje.
Wnioskodawcy. O dofinansowanie mogą się ubiegać instytucje zajmujące się kształceniem formalnym (na wszystkich poziomach: podstawowym, średnim, wyższym,
zawodowym, osób dorosłych). Uprawnione instytucje z Polski mogą składać wnioski
w imieniu grupy projektowej. Partnerstwo wymaga nawiązania współpracy z co najmniej jedną instytucją z Państwa-Darczyńcy.
Czas trwania projektu. Projekt może trwać od 6 miesięcy do ok. 2 lat.
Zasady finansowania. W ramach projektów Współpracy Instytucjonalnej możliwe
jest uzyskanie dofinansowania pojedynczego projektu w wysokości od 20 000 euro
do 100 000 euro. Kwota przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć 90%
kosztów całego projektu, pozostałe min. 10% wnioskodawca powinien zapewnić ze
źródeł innych niż FSS.

