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Najczęściej zadawane pytania w naborze wniosków o udział w Programie 

International Alumni (część 2) 

  

stan na 4 grudnia 2018  

  

Pytanie nr 1: Czy i ewentualnie w jakim zakresie można będzie dokonywać przesunięć między 

kosztami zadań wpisanymi we wniosku? (Np. Wnioskodawca nie wykorzystał całej kwoty 

zaplanowanej na wyjazdy pracowników i potem chciałby wykorzystać te środki na inne zadanie). 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy (§ 15 ust. 2 i 3) dopuszczalne jest 

dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy pozycjami budżetowymi do wysokości 

10% tańszej pozycji. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy.  

Pozostałe zmiany (ponad limit przesunięć 10 %) wymagają zgłoszenia i uzasadnienia do NAWA 

za pomocą tzw. karty zmian i będą wymagały zgody NAWA. 

Nie będzie możliwości dokonywania żadnych zmian w pozycjach  budżetowych, dla których 

ustalone zostały w Regulaminie Programu maksymalne limity kwotowe, ponad ten limit (np. 

wydatki na wynagrodzenia nie mogą przekroczyć 10% budżetu Projektu), ani zwiększenia 

ewentualnych innych kosztów zredukowanych przez Zespół Oceniający na etapie oceny 

merytorycznej Wniosku. 

  

Pytanie nr 2: Czy kwalifikowalne byłyby koszty szkoły letniej dla studentów uczelni, którą 

prowadziliby zagraniczni absolwenci tej uczelni lub inni wykładowcy? 

 

Odpowiedź: 

Koszty organizacji szkoły letniej są kwalifikowalne. Przy czym uczestnikami szkoły letniej 

powinni być aktualni studenci uczelni lub zagraniczni absolwenci tej uczelni. Zagraniczni 

absolwenci lub inni wykładowcy mogliby otrzymać wynagrodzenie za prowadzenie tego typu 

zajęć (przy czym wydatki na wynagrodzenia nie mogą przekroczyć limitu 10% budżetu 

Projektu).  

 

Pytanie nr 3: Czy katalog uprawnionych kosztów w Programie jest katalogiem zamkniętym czy 

otwartym? 

 

Odpowiedź: 

Katalog kosztów uprawnionych jest zamknięty. Lista wszystkich kosztów kwalifikowanych 

przypisanych do określonych działań jest przedstawiona w pkt 5.3 Regulaminu (str. 17-20). Dla 

każdego rodzaju działania określono rodzaje kosztów kwalifikowalnych.  
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Pytanie nr 4: Czy w ramach kosztów uprawnionych Wnioskodawca może zaplanować 

wykonanie usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu systemu współpracy z absolwentami 

zagranicznymi w spółce celowej uczelni? 

 

Odpowiedź: 

Usługi opracowania systemu współpracy z absolwentami powinny być zlecane zgodne z 

przepisami prawa krajowego, w tym zgodne z zasadą konkurencyjności wydatków lub prawem 

zamówień publicznych. W przypadku zastosowania procedury prawa zamówień publicznych 

wykonawca usługi deklaruje brak powiązań z zamawiającym i brak konfliktu interesów.  

W związku z tym wydaje się, że spółka celowa uczelni może nie spełniać tego warunku. 

Ponadto należy zaznaczyć, że w przypadku gdyby zlecenie opracowania systemu współpracy z 

absolwentami zagranicznymi było głównym zadaniem w Projekcie, to nie jest możliwe 

zlecenie wykonawstwa głównego zadania podmiotowi zewnętrznemu. 

 

Pytanie nr 5: Czy Beneficjent musi zamieszczać logo NAWA i informację o uzyskanym 

dofinansowaniu na materiałach informacyjno-promocyjnych wytworzonych w ramach Projektu 

dotyczącego współpracy z zagranicznymi absolwentami (np. broszury, filmy, roll-upy)? 

 

Odpowiedź: 

Tak. We wzorze umowy, który jest załącznikiem do Regulaminu Programu, w §13 Promocja i 

licencja w ust. 1 opisano zobowiązania Beneficjenta w tym zakresie: 

1. Beneficjent zobowiązany jest do oznaczenia wszystkich przygotowanych utworów, 

materiałów i dokumentów powstałych w ramach lub w związku z Projektem, które 

podawane są do wiadomości publicznej lub przeznaczone dla grupy docelowej poprzez 

umieszczenie na nich, w widocznym miejscu: 

1)   logotypu Agencji, dostępnego do pobrania ze strony www.nawa.gov.pl; 

2)   informacji: 

a) „Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 

w ramach Programu International Alumni”  

lub 

b) „The Project is financed by the Polish National Agency for Academic 

Exchange under the International Alumni Programme” 

(w materiałach audio informacja o finansowaniu przez Agencję musi zostać 

odczytana w trakcie trwania nagrania). 
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