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Zasady i kryteria wyboru projektów 

zgłoszonych przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego 

w konkursie wewnętrznym w ramach  

Programu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 

„Visegrad 4 Ukraine”, 2022 r. 

 

Konkurs wewnętrzny jest organizowany, ponieważ uczelnia może złożyć maksymalnie jeden 

wniosek do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.  

1. Harmonogram konkursu wewnętrznego 

− Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 11.04.2022 r. 

− Wyniki konkursu wewnętrznego zostaną ogłoszone do 18.04.2022 r. 

 

2. Termin, miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów 

− Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie przesyłają zgłoszenie mailowo  

do Biura Współpracy z Zagranicą na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl  

do 11.04.2022 r.,  

− formularz zgłoszenia propozycji projektu 

 

3. Kryteria oceny propozycji projektów (maksymalna liczba punktów- 40): 

 

Opis kryterium 

1) Zgodność planowanych działań z misją i strategią rozwoju i umiędzynarodowienia UW (0– 

15 punktów). 

 

2) Zgodność założeń projektu z celami Programu Visegrad 4 Ukraine (0 – 10 punktów).  

Celem głównym programu jest pomoc w łagodzeniu skutków wojny dla uchodźców 

przybywających z Ukrainy/mieszkających w krajach V4. 

Obszary wsparcia:  

• edukacja i szkolenia – kursy językowe i szkolenia w zakresie innych odpowiednich 

umiejętności itp.;  

• zajęcia w czasie wolnym dla dorosłych i dzieci (wycieczki, zajęcia i imprezy kulturalne, 

sport i inne odpowiednie zajęcia);  

• szkolenia i kursy zawodowe dla poszczególnych zawodów i branż, wsparcie w 

poszukiwaniu pracy, integracja w lokalnym środowisku pracy;  

• poprawa warunków życia grup wrażliwych (np. osób niepełnosprawnych fizycznie lub 

umysłowo, mniejszości, rodzin wielodzietnych);  

• inne działania istotne w warunkach lokalnych.   

Szczegóły w ogłoszeniu konkursowym z dnia 17 marca, na stronie: 

https://www.visegradfund.org/news/visegrad-4-ukraine/  

 

3) Uzasadnienie celowości realizacji projektu – analiza potrzeb/problemów/wyzwań, na które 

odpowiedź ma stanowić realizacja projektu; 0 – 10 punktów. 

 
4)  Dotychczasowe doświadczenia Wnioskodawcy w zakresie działań dopuszczonych w Programie 

Visegrad 4 Ukraine; 0 – 5 punktów. 
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Ocenie podlegać będzie także komplementarność planowanych w projekcie działań w stosunku 

do działań realizowanych przez Uniwersytet Warszawski.  

 

4. Procedura kwalifikacji wewnętrznej na UW 

 

1) Oceny propozycji projektów przygotowanych przez jednostki UW dokonuje Komisja 

Konkursowa. 

 

2) W skład Komisji wchodzą: przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków 

stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2020 – 2024 oraz członkowie 

Komisji – min. 3 osoby. 

 

3) Jednostka zgłaszająca projekt jest odpowiedzialna za koordynację, realizację oraz 

rozliczenie finansowe i merytoryczne projektu. 

 

4) Wniosek, który otrzyma największą liczbę punktów zostanie złożony przez wnioskującą 

jednostkę do konkursu ogłoszonego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.  

 

5) W przypadku jeśli liczba złożonych propozycji projektów wyniesie 1, decyzję o 

zarekomendowaniu projektu do złożenia w konkursie Międzynarodowego Funduszu 

Wyszehradzkiego może podjąć przewodnicząca Komisji Rektorskiej. 

 

5.  Jednostki zostaną powiadomione mailowo o wynikach konkursu wewnętrznego. 

 

6. Termin złożenia wniosku konkursowego w systemie elektronicznym 

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: 

1 maja 2022 roku, godz. 12:00. 

 

7. Po złożeniu wniosku konkursowego online w systemie elektronicznym 

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego koordynator projektu prześle wniosek 

w formacie pdf do BWZ. 

  

8. Regulamin Programu jest dostępny na stronie Międzynarodowego Funduszu 

Wyszehradzkiego: https://www.visegradfund.org/news/visegrad-4-ukraine/  

 

9. W sprawach dotyczących konkursu wewnętrznego należy kontaktować się z panią 

Swietłaną Dachno, Biuro Współpracy z Zagranicą, tel.:225520482, email: 

swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl 

Załączniki:  

• formularz zgłoszenia propozycji projektu na potrzeby konkursu wewnętrznego 

 

 

 

Warszawa, 4.04.2022 
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