
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 

Tworzenie e-materiałów do kształceni 

Część 1 

 
Pytanie nr 1:      

Mam pytanie dotyczące możliwości składania wniosków na kilka obszarów tzn 
czy jedna firma może złożyć wniosek na kilka lub wszystkie obszary i 
wyjaśnienia zapisu 

"Jeden projekt może obejmować tylko jeden z ww. obszarów. Tym samym 
maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wysokość środków 
przeznaczonych na dany obszar wskazany powyżej" 

Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią regulaminu konkursu jeden projekt/wniosek o dofinansowanie może 
obejmować jeden z trzynastu obszarów określonych w kryterium dostępu nr 4. 
Oznacza to, że nie ma możliwości, aby jeden projekt obejmował więcej niż jeden 
obszar, np. obszar I oraz III. 

Jednocześnie nie ma przeciwskazań, aby jeden wnioskodawca złożył więcej niż 
jeden wniosek o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs z czego każdy z wniosków 
obejmował będzie inny obszar. 

 
Pytanie nr 2:      

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym dwóch kwestii: 

1. Kryterium 3 - str.35 regulaminu 

Proszę o informację, czy w przypadku, gdy wnioskodawcą (liderem) będzie 
firma, która nie należy do jsfp, a partnerem będzie uniwersytet, który jest 
jednostką jfsp, będzie badany obrót? 

Powstała wątpliwość wynika z zapisu, że:  "W przypadku partnerstwa kilku 
podmiotów badany jest łączny obrót wszystkich podmiotów wchodzących w 
skład partnerstwa NIE BĘDĄCYCH JSFP". 

2. Czy kryterium dostępu 2 - str 38 regulaminu - będzie badane w sytuacji, gdy: 

a) wnioskodawcą (liderem) będzie publiczna uczelnia prowadząca kształcenie 
na kierunkach studiów odpowiadających zawodowym przyporządkowanym do 
danej branży szkolnictwa branżowego? (nie zakładając partnerstwa lub 
współpracy innych podmiotów wymienionych w kryterium)  - czy w tej sytuacji 
będzie ono "automatycznie" spełnione? 

Odpowiedź: 

1. To czy badany jest obrót podmiotów niebędących jsfp zależy od konfiguracji w 
jakiej występują podmioty składające wniosek w partnerstwie. 



Jeśli wnioskodawcą jest podmiot będący jsfp, np. publiczna uczelnia wyższa, to 
kryterium obrotu nie jest wówczas badane. 

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot niebędący jsfp, który składa 
wniosek w partnerstwie z podmiotem będącym jsfp, obrót tego pierwszego 
odnoszony jest do średnich rocznych wydatków w ramach projektu. W przypadku, 
gdy partnerów jest więcej i nie są oni jsfp porównuje się ich łączny obrót do 
średniorocznych wydatków w ramach projektu. 

2. W takim przypadku nie można uznać kryterium za spełnione, ponieważ treść 
kryterium nie przewiduje sytuacji, w której projekt nie jest realizowany w 
partnerstwie lub/i współpracy z podmiotami właściwymi dla każdej branży 
wchodzącymi w skład danego obszaru. Oznacza to, że bez względu na to, że 
sam wnioskodawca jest właściwy dla branż z danego obszaru, powinien nawiązać 
współpracę lub partnerstwo z co najmniej jednym, innym podmiotem spełniającym 
wymogi określone w kryterium. 

 
Pytanie nr 3:      

Mam pytanie czy na etapie składania aplikacji konieczne jest podanie nazwisk 
specjalistów zaangażowanych do realizacji projektu, o których mowa w KD 3 i 
KD 10, czy nazwiska ewentualnie podlegają zmianie na etapie realizacji->  

KD 3 Beneficjent do realizacji projektu zaangażuje co najmniej dwóch 
specjalistów właściwych dla każdego z zawodów, z zakresu których 
opracowywane są emateriały dla kształcenia zawodowego. 

KD 10 - > Wnioskodawca zapewni utworzenie zespołu gwarantującego sprawny 
przebieg prac nad opracowaniem e-materiałów. Zespół musi być złożony ze 
specjalistów właściwych dla zawodów, o których mowa w kryterium nr 3, a 
także z autorów, metodyków, redaktorów, korektorów, grafików 
komputerowych, fotoedytorów, informatyków, specjalistów w zakresie 
tworzenia e-materiałów w sposób uniwersalny uwzględniający potrzeby 
uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności i obsługi prawnej w zakresie 
prawa autorskiego. 

Odpowiedź: 

Jeśli wnioskodawca planuje zaangażować do projektu swoich pracowników i wykazać 
ich jako swój potencjał kadrowy wtedy takie osoby można wymienić z imienia i 
nazwiska oraz wykazać ich wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Z treści 
wniosku o dofinansowanie powinno również jasno wynikać w jakiej roli zostaną 
zaangażowani do projektu i w jaki sposób będą na te osoby ponoszone wydatki. 

Jeśli wnioskodawca nie posiada stosownej kadry i planuje pozyskać ekspertów „z 
rynku” to należy jedynie wykazać jakie kryteria powinny spełniać takie osoby, a ich 
wybór powinien na etapie realizacji projektu zostać dokonany w trybie 
konkurencyjnym. 

 

Pytanie nr 4:      

Jak wygląda kwestia zabezpieczenia umowy w ramach projektu? Czy 
zabezpieczenie może zostać rozdzielone proporcjonalnie miedzy Lidera 
projektu a Partnerów? 



Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu (pkt. 6.2) w przypadku zawarcia przez 
beneficjenta z daną instytucją jednej lub kilku umów o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, jeżeli łączna wartość zaliczek wynikająca z tych umów 

1) nie przekracza 10 000 000 zł – zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań 
wynikających z każdej z tych umów ustanawiane jest w formie weksla in blanco z 
wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco; 

2) przekracza 10 000 000 zł – zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań 
wynikających z umowy o dofinansowanie, której podpisanie powoduje przekroczenie 
ww. limitu oraz każdej kolejnej umowy ustanawiane jest w formie gwarancji bankowej 
lub gwarancji ubezpieczeniowej lub za zgodą IP w innej formie określonej w § 5 ust. 3 
ww. rozporządzenia. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o dofinansowanie składa Lider 
projektu. Nie ma możliwości, aby zabezpieczenie złożył partner w projekcie lub aby 
zabezpieczenie zostało złożone częściowo przez Lidera a częściowo przez 
partnera/ów. 

 

Pytanie nr 5:      

Czy zgodnie z definicją wskaźnika produktu w skład e-materiału może wchodzić 
tylko jeden zasób multimedialny (np. film instruktażowy lub edukacyjny, 
wizualizacja modeli w grafice 2D lub 3D, plansza interaktywna, gra 
interaktywna, symulator, wirtualne spacery VR lub AR) oraz jeden materiał 
dydaktyczny (np. przewodnik dla użytkownika, narzędzie ćwiczeniowe, 
narzędzie sprawdzające, bibliografia, netografia)? 

Odpowiedź: 

W regulaminie wskazana jest definicja wskaźnika z SzOOP, zgodnie z którą W skład 
e-materiału wchodzi przynajmniej jeden zasób multimedialny (np. film instruktażowy 
lub edukacyjny, wizualizacja modeli w grafice 2D lub 3D, plansza interaktywna, gra 
interaktywna, symulator, wirtualne spacery VR lub AR) oraz przynajmniej jeden 
materiał dydaktyczny (np. przewodnik dla użytkownika, narzędzie ćwiczeniowe, 
narzędzie sprawdzające, bibliografia, netografia). 

Natomiast szczegółowy zakres, liczba zasobów multimedialnych, materiałów 
dydaktycznych, które muszą zostać opracowane zawarta jest w załącznikach nr 27.1 
do 27.32 do regulaminu konkursu i według tych załączników należy opracowywać e-
materiały. 

 

Pytanie nr 6:      

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1 „Beneficjentem projektu jest podmiot 
publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w dziedzinie tworzenia 
multimedialnych i interaktywnych materiałów lub symulatorów/VR, z 
przeznaczeniem dla młodzieży lub dorosłych użytkowników w celach 
edukacyjno-szkoleniowych.”. Czy kryterium to może zostać spełnione przez 
Partnera projektu? 



Odpowiedź: 

Tak. Istotne jest, aby kryterium to zostało w całości spełnione przez jednego z 
członków projektu partnerskiego. Nie jest jednak spełnieniem kryterium sytuacja, gdy 
częściowo spełnia je Lider a częściowo Partner. 

 

Pytanie nr 7:      

Czy jeśli wnioskodawca jest właściwy dla wszystkich branż wchodzących w 
skład danego obszaru, to czy kryterium zostanie uznane za spełnione, czy 
konieczne jest mimo wszystko zawarcie partnerstwa lub współpracy z innym 
podmiotem właściwym dla którejś z branż wchodzących w skład obszaru? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu nr 2 nie ma możliwości, aby wnioskodawca 
samodzielnie spełniał to kryterium, nawet jeśli jest właściwy dla wszystkich branż z 
danego obszaru. Oznacza to, że nawet w takiej sytuacji musi on zawrzeć partnerstwo 
lub współpracę z innym podmiotem. 

 

Pytanie nr 8:      

Czy kwalifikowalne będą w projektach składanych w odpowiedzi na konkurs 
wydatki ponoszone w ramach cross-financingu? 

Odpowiedź: 

Co do zasady w konkursie nie przewiduje się ponoszenia wydatków w ramach cross-
financingu, ponieważ celem projektów jest opracowanie e-materiałów a nie remont 
budynków lub pomieszczeń. Wyjątkiem w takiej sytuacji może być dostosowanie 
pomieszczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, które są zaangażowane w realizację projektu. Ocena 
zasadności takich wydatków będzie zatem badana indywidualnie na etapie oceny 
merytorycznej wniosku w połączeniu z ewentualnym spełnianiem przez 
wnioskodawcę kryterium premiującego nr 3. 

 

Pytanie nr 9:      

Czy kwalifikowalne będą w projektach składanych w odpowiedzi na konkurs 
wydatki ponoszone na zakup licencji do oprogramowania specjalistycznego lub 
zakup sprzętu IT? 

Odpowiedź: 

Nie ma przeciwskazań, aby w ramach konkursu wnioskodawca zaplanował tego typu 
zakupy. Niemniej jednak należy pamiętać, że każdorazowo taki zakup powinien 
zostać odpowiednio uzasadniony w kontekście celu projektu, jak również potencjału 
technicznego wnioskodawcy i spełniania kryteriów dostępu. 

 



Pytanie nr 10:      

Co prototyp o którym mowa w kryterium dostępu nr 12 musi zawierać wszystkie 
elementy składające się na e-materiał, czy wystarczy aby w ramach prototypu 
wnioskodawca przedstawił np. 2 z 5 multimediów wchodzących w jego skład. 

Odpowiedź: 

Prototypy powinni składać się ze wszystkich elementów określonych w załącznikach 
do regulaminu konkursu oraz w definicji e-materiału. Nie ma możliwości, aby 
beneficjent przekazał ORE do oceny wybrakowany prototyp, ponieważ ocenie 
ekspertów projektu pozakonkursowego podlega e-materiał jako integralna całość i to 
ta całość musi uzyskać akceptację ORE. 

 

Pytanie nr 11:      

W jakim minimalnym wymiarze czasu pracy należy zaangażować do projektu 
doradcę metodycznego aby spełnione zostało kryterium premiujące nr 1? 

Odpowiedź: 

Brzmienie kryterium nie określa minimalnego zaangażowania doradcy 
metodycznego. Niemniej jednak powinien on zostać zaangażowany do projektu w 
takim wymiarze, który pozwoli na racjonalne wykorzystanie jego wiedzy w projekcie. 
Racjonalność ta będzie oceniana indywidualnie przez ekspertów w kontekście 
działań zaplanowanych w projekcie. 

 

Pytanie nr 12:      

Czy zaangażowanie dwóch osób z niepełnosprawnością na 0,25 etatu każda 
stanowić będzie spełnienie kryterium premiującego nr 3? 

Odpowiedź: 

Nie, aby spełnić kryterium premiujące nr 3 do projektu należy zaangażować osobę z 
niepełnosprawnością na minimum 0,5 etatu. 

 

 

 


