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Zestawienie zmian w Regulaminie konkursu pn. Szkolenie i doradztwo 
dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do 
poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego (JST) – II edycja  (nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18). 
 
 
 

Regulaminu 
konkursu – część, w 
której wprowadzono 
zmianę 

Rodzaj zmiany 

2.1 Formularz 
wniosku o 
dofinansowanie 

Dodano zapis: 
„Mając na uwadze działania na rzecz zwiększenia 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
systemu aplikowania o środki w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 
System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) jest 
dostosowany do potrzeb użytkowników z 
niepełnosprawnościami w tym m.in.: 
1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury 
mogą swobodnie poruszać się po systemie za pomocą 
klawisza Tab. 
2. W całym systemie włączony jest tzw. fokus, czyli 
domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola 
formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich 
widocznych elementach aktywnych strony w logicznej 
kolejności. To pozwala na wygodną obsługę systemu 
np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w 
znacznym stopniu niedowidzącym. 
3. System jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające 
przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. 
Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. 
4. Całość systemu oparta jest na stylach CSS. 
5. Zapewniony został odpowiedni kontrast tekstu do 
tła. Dzięki temu materiały osadzone w SOWA są 
czytelne także dla osób słabiej widzących. 
6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz 
formatować je w sposób zgodny z zasadami 
dostępności. 



MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 
DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ  
DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 

al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel. + 48 22 34 74 881, fax + 48 22 34 74 883,  

e-mail: sekretariatdfs@men.gov.pl, www.men.gov.pl 

 

Informacje na temat podstawowych funkcjonalności, 
które powinny umożliwić osobie z 
niepełnosprawnościami skorzystanie z generatora są 
dostępne w zakładce DOSTĘPNOŚĆ na stronie 
https://www.sowa.efs.gov.pl.” 

2.2 Termin i forma 
składania wniosków o 
dofinansowanie 
 

Dodano zapis: 
„IV runda: od 12 kwietnia 2019 r. do 7 maja 2019 r. do 
godziny 12.00”  

4.1. Procedura 
uzupełniania i 
poprawiania 
złożonego wniosku o 
dofinansowanie 

Zmieniono zapis: 
Wyjątek stanowi przekazanie do IP dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy w wersji 
papierowej  
na zapis:  
Wyjątek stanowi przekazanie do wnioskodawcy 
pisemnej informacji o zakończeniu oceny jego projektu 
i jej wyniku wraz z uzasadnieniem tej oceny lub 
informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów 
wyboru projektów oraz przekazanie do IP przez 
wnioskodawcę  dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy w wersji papierowej.  

Uzasadnienie do 
kryterium dostępu nr 
7 

Usunięto zdanie: W konkursie powstanie 7 list 
rankingowych. 

Uzasadnienie do 
kryterium dostępu nr 
9 

Zaktualizowano daty w tabeli Przykładowy plan 
działania beneficjenta w projekcie konkursowym 
trwającym 24 miesiące. 

Uzasadnienie do 
kryterium dostępu nr 
9 

Zmieniono zapis:  
Projekty w ramach przedmiotowego konkursu 
pośrednio przyczynią się do realizacji tego wskaźnika 
poprzez opracowanie przez uczestników projektu 
planu wspomagania szkoły w rozwijaniu kompetencji 
kluczowych uczniów określonych w PO WER i jego 
późniejsze wdrożenie. Projekty w ramach tego 
konkursu, wraz z projektami realizowanymi w ramach 
dwóch pozostałych konkursów ogłaszanych w tym 
typie operacji, (w których grupą docelową są 
pracownicy nadzoru pedagogicznego oraz dyrektorzy 
i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych) 
przyczynią się do zapewnienia kompleksowego 
wsparcia szkołom i placówkom oświatowym, czego 
jednym z elementów będzie opracowywany przez 
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pracowników JST plan rozwoju szkół i ich 
wspomagania w rozwijaniu kompetencji kluczowych 
uczniów  
na zapis: 
Projekty w ramach przedmiotowego konkursu 
pośrednio przyczynią się do realizacji tego wskaźnika 
poprzez opracowanie przez uczestników projektu 
planu wspomagania szkoły w rozwijaniu kompetencji 
kluczowych uczniów (dalej: planów rozwoju oświaty 
oraz wspomagania szkół w rozwijaniu kompetencji 
kluczowych uczniów) określonych w PO WER i jego 
późniejsze wdrożenie. Projekty w ramach tego 
konkursu, wraz z projektami realizowanymi w ramach 
dwóch pozostałych konkursów ogłaszanych w tym 
typie operacji, (w których grupą docelową są 
pracownicy nadzoru pedagogicznego oraz dyrektorzy 
i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych) 
przyczynią się do zapewnienia kompleksowego 
wsparcia szkołom i placówkom oświatowym, czego 
jednym z elementów będzie opracowywany przez 
pracowników JST plan rozwoju oświaty oraz 
wspomagania szkół w rozwijaniu kompetencji 
kluczowych uczniów. 

Załącznik nr 10 Zaktualizowano załącznik nr 10 Wzór umowy o 
dofinansowanie projektu. 

Załącznik nr 12 Zaktualizowano załącznik nr 12 Zestawienie 
standardu i ceny rynkowych wybranych wydatków w 
ramach PO WER 

Załącznik nr 21 Zmieniono Wzór planu rozwoju lokalnej oświaty oraz 
wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji 
kluczowych uczniów. 

Cały regulamin Dokonano aktualizacji miejsc publikacji aktów 
prawnych. 

 
 
 
 
 


