Najczęściej zadawane pytania w naborze wniosków o udział w Programie PROM -

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
stan na 17 kwietnia 2019

1. Czy jeden uczestnik projektu może wziąć udział w kilku krótkich formach kształcenia?
Jeden uczestnik projektu może otrzymać stypendium na jeden wyjazd.
W czasie jednego wyjazdu stypendialnego uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej
krótkiej formie kształcenia wskazanej w Regulaminie Programu, o ile jest to uzasadnione
merytorycznie.
2. Jak należy rozumieć zachowanie równowagi w przyjazdach i
stypendialnych? Czy chodzi o zachowanie proporcji 50/50?

wyjazdach

Każdy wniosek składany w Programie PROM musi obejmować zarówno przyjazdy, jak
i wyjazdy, przy czym do Wnioskodawcy należy określenie, w jakich proporcjach.
Natomiast zgodnie z pkt. 3.4 Regulaminu Programu punkty premiowe (5 pkt) otrzymają
tylko te projekty, w których zostanie zachowana równowaga w liczbie osób wyjeżdżających
i przyjeżdżających. Poprzez równowagę należy rozumieć sytuację w której jest 50%
stypendystów przyjeżdżających i 50% wyjeżdżających, jednak za spełnienie tego kryterium
uznana zostanie również proporcja co najmniej 40/60, przy czym nie ma znaczenia, czy 60%
stanowią osoby wyjeżdżające, czy też przyjeżdżające.
3. Czy zachowanie równowagi oznacza, że w każdy wyjazd do instytucji zagranicznej musi
być równoważony przyjazdem z tej samej instytucji zagranicznej?
Jeśli Wnioskodawca dąży do zapewnienia równowagi w liczbie osób przyjeżdżających
i wyjeżdżających, pod uwagę będę brane liczby odnoszące się do przyjazdów i wyjazdów
w skali całego projektu. A więc miejsce wyjazdu stypendystów i miejsce, z którego
zrekrutowano osoby na przyjazd do Polski, może dotyczyć różnych państw i rożnych
instytucji.
4. W jaki sposób przyznawane są punkty premiowe za wiek uczestników projektu (do 40.
roku życia)?
Uczestnikami projektów finansowanych w Programie PROM mogą być osoby w różnym
wieku, jednak zgodnie z pkt. 3.4 Regulaminu Programu punkty premiowe (5 pkt) otrzymają
te projekty, w których Wnioskodawca zadeklaruje, że uczestnikami wymian stypendialnych
będą osoby do 40. roku życia.
Wnioskodawca otrzyma punkty premiowe, jeśli co najmniej 90% uczestników projektu
stanowić będą osoby, które nie ukończyły 40. roku życia. W trakcie realizacji projektu
Wnioskodawca będzie musiał wywiązać się z przyjętego zobowiązania.

