
 

 

 

Informacja o wynikach oceny wniosków o mobilność z krajami partnerskimi (KA107) 

złożonych w konkursie 2016, termin składania wniosków 2 lutego 2016 r. 

 

W konkursie 2016 roku zostało złożonych 110 wniosków. W wyniku oceny formalnej 109 z nich 

zostało przekazanych do oceny jakościowej.  

W ramach 109-ciu złożonych wniosków dokonano 601 ocen (jeden wniosek zawierał średnio 5,5 

krajów; 33 wnioski przewidywały mobilność tylko z jednym krajem; największa liczba krajów 

przewidzianych w jednym wniosku to 30). 

W wyniku przeprowadzenia oceny jakościowej: 

 79 uczelni spełniło minimalne wymagania jakościowe w stosunku do wszystkich krajów 

zawartych we wniosku; 

 14 uczelni spełniło minimalne wymagania jakościowe w stosunku do części krajów 

zawartych we wniosku; 

 16 uczelni nie spełniło minimalnych wymagań jakościowych w stosunku do żadnego kraju; 

 2 uczelnie mimo spełnienia warunku uzyskania minimalnej liczby punktów kwalifikującej 

zgodnie z zasadami konkursu do dofinansowania, nie otrzymały go z uwagi na konieczność 

przyjęcia przez NA wyższego progu punktowego w odniesieniu do danego kraju/ regionu. 

91 uczelni otrzyma dofinansowanie na zrealizowanie co najmniej jednej mobilności.  

Zapotrzebowanie na dofinansowanie mobilności z krajami partnerskimi zawarte w złożonych 

wnioskach znacznie przekroczyło wysokość budżetu dostępnego dla Polski w konkursie 2016, co 

przedstawia poniższa tabela: 

Region (koperta budżetowa) 

Kwota 

przyznana 

Polsce w roku 

2016 

Ogólna kwota 

budżetu we 

wnioskach 

Proporcja 

budżetu 

wnioskowanego 

do przyznanego 

Region 1 Bałkany Zachodnie 1 824 559 2 537 511 1,39 

Region 2 Partnerstwo Wschodnie 1 495 201 15 750 116 10,53 

Region 3 Partnerstwo Południowe 1 978 633 2 167 351 1,10 

Region 4 Rosja 897 228 3 167 588 3,53 

Region 6 Azja 1 265 596 6 574 313 5,19 

Region 7 Azja Centralna 394 290 2 353 820 5,97 

Region 8 Ameryka Łacińska 416 833 4 672 460 11,21 



Region 10 Afryka Południowa 123 469 216 497 1,75 

Region 11 Afryka Karaiby, Pacyfik 375 134 592 036 1,58 

Region 13.1 Ameryka Północna 397 845 3 529 211 8,87 

Region 13.2 Azja, kraje 

uprzemysłowione 
421 725 3 976 415 9,43 

Ogółem 9 590 513 45 537 318 4,75 

 

Aby w maksymalnym stopniu otworzyć możliwości rozpoczęcia lub kontynuacji współpracy z 

krajami partnerskimi, podobnie jak w roku ubiegłym podjęto decyzję o dofinansowaniu 

maksymalnej liczby projektów, które pozytywnie przeszły ocenę jakościową, a nie tylko projektów 

ocenionych najwyżej. Przyznając dofinansowanie, w preferencyjny sposób traktowano mobilność 

pracowników, uznając iż wcześniejsza jej realizacja ma istotne znaczenie dla przygotowania 

mobilności studentów. Biorąc pod uwagę założenia mobilności z krajami partnerskimi większy 

nacisk położono na mobilność przyjazdową do Polski.    

Liczba punktów umożliwiająca przyznanie dofinansowania na co najmniej jedną mobilność została 

podana poniżej.  

 

Region geograficzny 

Liczba punktów uzyskanych w 

ocenie jakościowej, która 

zapewniła otrzymanie 

dofinansowania na co najmniej 

jedną mobilność w danym 

regionie 

Region 1 – Bałkany Zachodnie  60 

Region 2 – Partnerstwo Wschodnie  60 

Region 3 – Partnerstwo Południowe  60 

Region 4 – Rosja 60 

Region 6 – Azja  

a) Afganistan, Bangladesz, Bhutan, Kambodża, Laos, Mjanma 

,Nepal (wymóg przeznaczenia na mobilność z tymi krajami co 

najmniej 25% budżetu) 

b) Chiny, Indie (wymóg przeznaczenia na mobilność z tymi krajami 

co najwyżej 30% budżetu) 

c) pozostałe (Filipiny, Korea Północna, Indonezja, Malezja, 

Malediwy, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Tajlandia i Wietnam) 

 

a) 60 

 

 

b) studenci 81; pracownicy 

70 

 

 

c) 60 

Region 7 – Azja Centralna  60 

Region 8 – Ameryka Łacińska   

a) 60 



a) Boliwia, Gwatemala, Honduras, Paragwaj, Salwador (wymóg 

przeznaczenia na mobilność z tymi krajami co najmniej 25% 

budżetu) 

b) Brazylia, Meksyk (wymóg przeznaczenia na mobilność z tymi 

krajami co najwyżej 35% budżetu) 

c) Pozostałe (Argentyna, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, 

Ekwador, Nikaragua, Panama, Peru, Salwador, Urugwaj, 

Wenezuela) 

 

b) studenci 81; pracownicy 

74 

 

c) 70 

Region 10 – Afryka Południowa  60 

Region 11 – Afryka, Karaiby, Pacyfik  60 

Region 13.1 – kraje uprzemysłowione, Ameryka  Studenci 81, pracownicy 70 

Region 13.2 – kraje uprzemysłowione, Azja Studenci 81, pracownicy 70 

 

W celu umożliwienia większej liczbie uczelni realizację mobilności NA: 

 zredukowała liczbę mobilności w projektach z uwzględnieniem (1) wyniku oceny 

jakościowej, (2) liczby wnioskowanych mobilności; (3) dostępnego budżetu na daną kopertę 

budżetową; 

 w najbardziej popularnych regionach (środki wnioskowane znacznie przewyższały środki 

dostępne) alokowała fundusze przyjmując za średni czas trwania mobilności studentów 5 

miesięcy (150 dni), a pracowników 7 dni (5 dni pobytu + 2 dni podróży). 

NA rozdysponowała cały dostępny dla Polski budżet. II runda konkursu wniosków w roku 2016 nie 

będzie uruchomiona.  

We wnioskach o dofinansowanie zgłoszono chęć realizacji 15.405 mobilności, w tym: 

 mobilność pracowników: 9.023 (przyjazdy: 5.068, wyjazdy 3.955); 

 mobilność studentów: 6.382 (przyjazdy: 4.919, wyjazdy 1.463). 

W ramach zaakceptowanych wniosków przewiduje się realizację 3.437 mobilności (2.348 

przyjazdowych i 1.089 wyjazdowych), w tym: 

 mobilność pracowników: 2.318 (przyjazdy: 1.459, wyjazdy 859); 

 mobilność studentów: 1.119 (przyjazdy: 889, wyjazdy 230). 

 

 

Warszawa, 14.07.2016 


