
 
 
Najczęściej zadawane pytania w naborze wniosków o udział w Programie  
PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry 
akademickiej 
 
stan na 19 czerwca 2018 
 
 

1. Kto może być Wnioskodawcą w Programie PROM? 
 
Wniosek o finansowanie w ramach Programu PROM może złożyć instytucja – 
uczenia lub jednostka naukowa prowadząca kształcenie, która ma 
doświadczenie w realizacji trzech projektów polegających na organizacji 
wymian akademickich lub krótkookresowych form kształcenia. Szczegółowe 
informacje znajdują się w pkt. 2.1 Regulaminu Programu PROM - 
Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.  
 
W Programie PROM Wnioskodawcami nie mogą być osoby indywidualne – 
doktoranci, nauczyciele akademiccy etc. 
 

2. Czy w Programie PROM można złożyć więcej niż jeden wniosek? 
 
Zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu Programu Wnioskodawca może złożyć 
wyłącznie jeden wniosek. W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę więcej 
niż jednego wniosku, ocenie podlegać będzie pierwszy jego wniosek złożony 
w systemie teleinformatycznym NAWA.  

 
3. Czy w projekcie musi być ujęta ta sama liczba wyjazdów i przyjazdów? 

 
Wniosek składany w Programie PROM musi obejmować zarówno przyjazdy, 
jak i wyjazdy, przy czym do Wnioskodawcy należy określenie, w jakich 
proporcjach.  Zgodnie z pkt. 3.4 Regulaminu Programu punkty premiowe (5 
pkt) otrzymają tylko te projekty, w których zostanie zachowana równowaga w 
liczbie osób wyjeżdzających i przyjeżdzających. Poprzez równowagę należy 
rozumieć sytuację 50% uczestników przyjeżdzających i 50% uczestników 
wyjeżdzających, jednak za spełnienie tego kryterium uznana zostanie również 
proporcja 40/60. 



 
4. Jakie są wymagania w konkursie do programu PROM w kwestii liczby 

uczelni partnerskich uczestniczących w projekcie. Czy NAWA określa 
optymalną liczbę partnerów? 

 
Zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu Programu nie dopuszcza się możliwości 
składania projektów partnerskich, choć oczywiście realizacja wymian 
stypendialnych może być realizowana z wykorzystaniem kontaktów 
Wnioskodawcy z uczelniami/instytucjami z zagranicy. W praktyce oznacza to, 
że nie ma obowiązku formalnego nawiązania międzynarodowego partnerstwa 
na potrzeby złożenia wniosku w Programie PROM. 
 

 
5. Czy z projektu PROM można sfinansować przyjazdy naukowców 

(doktorantów / pracowników) zagranicznych celem ich udziału w 
konferencjach naukowych organizowanych lub współorganizowanych 
przez uczelnię (koszty podróży, stypendium pobytowe i opłatę 
konferencyjną)? 

 
Tak, właśnie takie koszty są kwalifikowane w Programie PROM, zgodnie z pkt. 
5.3 Regulaminu Programu. 
 

6. Czy działania objęte Programem, dotyczące przyjazdów do Polski 
doktorantów oraz kadry akademickiej, muszą być 
organizowane/prowadzone wyłącznie przez Wnioskodawcę, np. 
konferencje, szkolenia, wizyty studyjne itp., czy dopuszczalny jest 
również udział w wydarzeniach innych niż organizowane przez 
Wnioskodawcę; 

 
Oferta uczelni skierowana do doktorantów i kadry akademickiej 
przyjeżdżających z zagranicy do Polski powinna dotyczyć wydarzeń 
organizowanych lub współorganizowanych przez Wnioskodawcę. 
 

7. Czy każdy wyjazd do instytucji zagranicznej musi być równoważony 
przyjazdem z tej samej instytucji zagranicznej, czy też liczba osób 
wyjeżdżających i przyjeżdżających oceniana jest globalnie, a miejsce 
wyjazdu i miejsce, z którego zrekrutowano osoby do projektu, może 
dotyczyć rożnych instytucji (np. wyjazd do Niemiec, przyjazd z 
Hiszpanii) ? 

 



Jeśli Wnioskodawca dąży do zapewnienia równowagi w liczbie osób 
przyjeżdzających i wyjeżdżających, pod uwagę będę brane liczby odnoszące 
się do przyjazdów i wyjazdów w skali całego projektu. A więc miejsce wyjazdu 
i miejsce, z którego zrekrutowano osoby na przyjazd do Polski może dotyczyć 
różnych państw i rożnych instytucji. 
 

8. Czy jeden uczestnik projektu może wziąć udział w kilku działaniach? 
Czy uczestnika projektu, który weźmie udział np. w trzech działaniach 
(konferencji, szkole, stażu) wykazujemy we wskaźniku jako jedną osobę, 
czy możemy wykazać x 3 ? 

Jeden uczestnik projektu może otrzymać stypendium na jeden wyjazd. W 
czasie jednego wyjazdu stypendysty może wziąć udział w więcej niż jednej 
formie kształcenia, o ile jest to uzasadnione merytorycznie. 
 

9. 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.  

W praktyce oznacza to, że 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.  


