Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej

Zasady udziału w zadaniu Polska pomoc oczami studentów
dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

I.

Postanowienia wstępne

a. Zadanie zostało przygotowane przez Departament Współpracy Rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWR MSZ) w ramach współpracy z Kołem Spraw
Zagranicznych Instytutu Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
(KSZ ISM UW).
b. Zadanie jest elementem edukacji globalnej realizowanej przez DWR MSZ i polega na
opracowaniu projektu rozwojowego według kryteriów ustalonych w niniejszym
dokumencie.
c. Inicjatywa jest skierowana do studentów UW.
d. Prace oceni trzyosobowa Komisja powołana przez dyrektora DWR MSZ spośród
pracowników MSZ. Komisja wybierze najlepszy projekt.
e. Nagrodą główną jest udział w spotkaniu z Ministrem odpowiadającym za współpracę
rozwojową w MSZ w 2019 roku.
II.

Cel inicjatywy

Celem inicjatywy jest upowszechnienie wiedzy na temat specyfiki polskiej współpracy
rozwojowej.
III.

Zasady ćwiczenia

a. Każdy student może opracować jedną propozycję projektu rozwojowego realnego
do wdrożenia.
b. Projekt rozwojowy należy rozumieć jako przedsięwzięcie zgodne z celami
zrównoważonego rozwoju, które ma na celu stworzenie w ściśle określonym czasie
unikalnej usługi lub produktu odpowiadającej/go potrzebom grupy docelowej
w ramach konkretnego budżetu.

c. Projekt ma mieć wartość nie większą niż 700 000 zł. Wnioskowana kwota
dofinansowania musi stanowić min. 80% całości środków przeznaczonych na projekt.
d. Projekt musi zawierać informacje w podziale na następujące podpunkty:
1. Tytuł projektu;
2. Streszczenie projektu;
3. Miejsce wykonywania projektu (region, miejscowość) - projekt może
obejmować zasięgiem działań tylko jeden z 12 krajów priorytetowych Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Etiopia, Kenia, Senegal, Tanzania,
Uganda, Mjanma, Palestyna, Liban;
4. Projekt musi realizować przynajmniej jeden z 17 Celów Zrównoważonego
Rozwoju;
5. Tematyka projektu musi być zgodna z Planem współpracy rozwojowej na rok
2019 (dobre rządzenie, demokracja i prawa człowieka, kapitał ludzki,
przedsiębiorczość i sektor prywatny, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
ochrona środowiska);
6. Czas trwania projektu – projekt powinien trwać od dziewięciu do dwunastu
miesięcy, jego zakończenie powinno nastąpić nie później jednak niż do
31.03.2020 r.;
7. Cel ogólny realizacji projektu;
8. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu - projekt musi uwzględniać
specyfikę geopolityczną wskazanego kraju;
9. Grupa/-y docelowa, -e; projektu i uzasadnienie jej wyboru;
10. Działania projektowe – opis, przebieg, harmonogram;
11. Oczekiwane rezultaty i ich opis, źródło weryfikacji rezultatów projektu, efekty
projektu (etapy, zadania, efekt końcowy, problemy w realizacji, zasoby
ludzkie) – co się zmieni dzięki realizacji projektu itp.;
12. Określenie ryzyka w realizacji projektu przy jednoczesnym zapewnieniu
realności wdrożenia projektu;
13. Szczegółowy budżet projektu z pozycjami i kwotami poszczególnych działań;
14. Partnerzy projektu - realizacja projektu musi uwzględniać współpracę
z lokalnym i polskim partnerem;
15. Określenie metod monitorowania przebiegu projektu;
16. Trwałość projektu - należy przedstawić wymierne, długofalowe (do 2 lat)
efekty projektu;
17. Określenie sposobu promocji projektu i zastosowania logotypu Polska pomoc
w środowisku beneficjentów, lokalnym i polskim.
e. Praca powinna liczyć min. 5 400, max. 9 000 znaków ze spacjami włącznie przy
zastosowaniu czcionki Calibri, rozmiar 12.
f. Projekt należy opracować starannie i poprawnie gramatycznie w języku polskim.
IV.

Kryteria oceny stosowane przez Komisję

1) Czy projekt ma charakter rozwojowy? - od 0 do 1 punktu;
2) Czy projekt jest zgodny z Celami Zrównoważonego Rozwoju? - od 0 do 1 punktu;
3) Czy tematyka projektu jest zgodna z zakresem tematycznym przewidzianym w Planie
współpracy rozwojowej na rok 2019? - od 0 do 1 punktu;

4) Czy realizacja projektu jest celowa w świetle przedstawionego uzasadnienia potrzeb
grupy docelowej? - od 0 do 1 punktu;
5) Czy realizacja zaproponowanych działań doprowadzi do osiągniecia celu projektu? od 0 do 1 punktu;
6) Czy grupa docelowa została prawidłowo określona? - od 0 do 1 punktu;
7) Czy zakładana wysokość wydatków w budżecie jest adekwatna do skali i charakteru
projektu? - od 0 do 1 punktu;
8) Czy warunki bezpieczeństwa dla personelu realizującego projekt są zapewnione? - od
0 do 1 punktu;
9) Czy właściwie określono ryzyka w realizacji projektu? - od 0 do 2 punktów.
10) Czy uwzględniono wkład własny (finansowy, osobowy i/lub rzeczowy) w projekcie? od 0 do 3 punktów.
11) Czy zastosowano logotyp i określono sposób promocji projektu? - od 0 do 2 punktów
Uzyskanie 0 punktów w pytaniu 1 i 2 dyskwalifikuje propozycję projektu i w takim
przypadku projekt otrzymuje 0 punktów.
V.

„Miękkie” kryteria oceny prac
•
•

Poprawność językowa (gramatyczna, ortograficzna) - od 0 do 2 punktów.
Staranność przygotowania pracy (przywołanie danych statystycznych i podanie
materiałów źródłowych w uzasadnieniu potrzeb beneficjentów oraz potrzeb realizacji
projektu) - od 0 do 2 punktów.
Praca może uzyskać max. 19 punktów

VI.

Termin złożenia pracy

Do 13 maja 2019 r. pracę podpisaną w pdf należy przesłać elektronicznie na adres:
polskapomoc@msz.gov.pl w tytule: „Polska pomoc oczami studentów”.
Do pracy należy dołączyć skan oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
według wzoru załączonego do niniejszego dokumentu.

VII.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z
przeprowadzeniem zadania Polska pomoc oczami studentów dla studentów
Uniwersytetu Warszawskiego

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zwanego dalej „RODO”.

1) Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister
Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23.
2) Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który
realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. Dane kontaktowe IOD:
Ewa Wolska
adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
adres e-mail: iod@msz.gov.pl.
1) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez MSZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a RODO (za zgodą osoby, której dane dotyczą), w celu przeprowadzenia zadania
Polska pomoc oczami studentów dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
2) Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej.
3) Dane zostały przekazane do MSZ w zgłoszeniu przesłanym przez Pana/Panią.
4) Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.
5) Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane
osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą
przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie
lub ustania celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 3. Zgoda może być cofnięta w
dowolnym momencie, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres:
dwr.sekeratariat@msz.gov.pl
7) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych,
określone w art. 15-19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ
na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
9) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.

Załącznik do Zasad udziału w zadaniu Polska pomoc oczami studentów dla studentów
Uniwersytetu Warszawskiego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie:
1) imię i nazwisko;
2) adres poczty elektronicznej.
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, przy Al. Szucha
23, które będzie ich Administratorem.
Zostałam/em poinformowana/y, że dane będą przetwarzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia zadania Polska pomoc oczami studentów dla studentów Uniwersytetu
Warszawskiego.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich
danych osobowych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, będącymi realizacją obowiązku
informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO, a także, że znane są mi wszystkie
przysługujące mi prawa, o których mowa w art. 15 – 19 RODO.

………………………, dn. ………………….

………………………………………………..
(czytelny podpis)

