
 
 
Najczęściej zadawane pytania w naborze wniosków o udział w Programie  
PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry 
akademickiej 
 
stan na 26 czerwca 2018 
 
 
Czy w Programie PROM można finansować koszty związane z organizacją 
warsztatów, szkół letnich dla doktorantów przyjeżdzających do Polski (np. 
wynajem sali, wynagrodzenia osób prowadzących)? 
 
Zgodnie z pkt. 5.3 Regulaminu Programu PROM - Międzynarodowa wymiana 
stypendialna doktorantów i kadry akademickiej  jedną z kategorii kosztów 
kwalifikowalnych w PROM są koszty opłat konferencyjnych, szkoleń, kursów 
etc., jakie uczestnik projektu będzie musiał ponieść w związku ze swoim 
uczestnictwem w krótkiej formie kształcenia w ramach wymiany 
stypendialnej.  Oznacza to, że Wnioskodawca w budżecie projektu uwzględnia 
opłaty niezbędne do poniesienia przez doktorantów i kadrę akademicką, aby 
mogli wziąć udział w danej formie kształcenia, nie zaś wszelkie koszty 
związane z organizacją tego kształcenia (wynajem sal, catering, 
wynagrodzenia prowadzących, druk materiałów etc.). 
Jeśli udział w danej formie kształcenia jest bezpłatny, koszty opłat są 
niekwalifikowalne. Zasada ta ma zastosowanie zarówno w odniesieniu do 
uczestników projektu wyjeżdżających za granicę, jak i przyjeżdżających do 
Polski (np. w celu wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji organizowanej 
przez Wnioskodawcę).  
 
Czym się różni wskaźnik: Liczba osób, które otrzymały stypendia w ramach 
wsparcia EFS  od wskaźnika: Liczba osób, które dzięki wsparciu EFS ukończyły 
proces kształcenia w ramach wymiany akademickiej? 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany założyć, ile osób zostanie objętych 
projektem, tzn. ilu osobom zostaną przekazane stypendia pozwalające na 
udział w jednej z form kształcenia, o których mowa w pkt. 2.2 Regulaminu 
Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów 



i kadry akademickiej. Te liczby należy wykazać we wskaźniku Liczba osób, 
które otrzymały stypendia w ramach wsparcia EFS .  

Natomiast we wskaźniku Liczba osób, które dzięki wsparciu EFS ukończyły 
proces kształcenia w ramach wymiany akademickiej  Wnioskodawca 
wskazuje, ile osób z sukcesem ukończy proces kształcenia, tzn. po powrocie z 
wymiany stypendialnej, przy rozliczeniu wyjazdu, przedstawi podpisany 
certyfikat potwierdzający udział w kształceniu.  
 
Zasadniczo obie wskaźniki powinny być takie same, jedynie wypadki losowe 
mogą wpłynąć na mniejszy drugi wskaźnik. 
 

  
  


