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Słownik skrótów i pojęć 

Beneficjent - podmiot odpowiedzialny za realizacj  projektu 

DFS - Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej 

Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty, okre lone w SZOOP w Osi II PO 
WER 

EFS - Europejski Fundusz Społeczny 

E-materiały dydaktyczne (zwane również „e-materiały”) -  otwarte i łatwo dost pne 
on-line materiały dydaktyczne, umożliwiające uczenie si  i nauczanie zgodnie z 
aktualną podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie j zyków obcych 
nowożytnych. E-materiały udost pnione b dą na ogólnodost pnej, publicznej 
domenie, tj.: Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej pod adresem: 

www.epodreczniki.pl.  

Poprzez pojedynczy e-materiał dydaktyczny należy rozumieć spójny pod wzgl dem 
merytorycznym materiał umożliwiający nauczanie i uczenie si  danego j zyka 
obcego nowożytnego przeznaczony do realizacji w trakcie 45-minutowej jednostki 

lekcyjnej, uwzgl dniający wybrane cele kształcenia i tre ci nauczania 
aktualnej/obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego 
etapu edukacyjnego w zakresie danego j zyka obcego nowożytnego. 

Każdy e-materiał dydaktyczny do nauki j zyka obcego musi zawierać co najmniej 
interaktywną tre ć merytoryczną, scenariusz lekcji i zasoby multimedialne (w tym, 

minimum 2 różne zasoby multimedialne, z których przynajmniej jeden jest jednym z 
zalecanych bazowych multimediów, a drugi zestawem ćwiczeń interaktywnych), 
spełniający wymagania okre lone w załącznikach do dokumentacji konkursowej, w 
szczególno ci w:  

- Koncepcji e-materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych nowożytnych 

(załącznik nr 11); 
- Standardzie merytoryczno-dydaktycznym dla e-materiałów dydaktycznych do 

nauki języków obcych nowożytnych (załącznik nr 15); 
- Standardzie funkcjonalnym dla e-materiałów dydaktycznych do nauki języków 

obcych nowożytnych (załącznik nr 13); 
- Standardzie techniczno-graficznym dla e-materiałów dydaktycznych do nauki 

języków obcych nowożytnych (załącznik nr 16); 
- Standardzie i kryteriach oceny spełnienia standardu dostępności WCAG e-

materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych nowożytnych (załącznik 
nr 14); 

Opracowywane e-materiały dydaktyczne do j zyków obcych muszą zawierać 
uniwersalne tre ci, które służą osiąganiu efektów i celów kształcenia okre lonych w 
aktualnej podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie j zyków obcych. 
Muszą również wykorzystywać aktualną metodyk  i najnowsze wyniki badań 
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dydaktycznych dotyczących nauczania j zyków obcych z uwzgl dnieniem specyfiki 
nauczania danego j zyka obcego na poszczególnych etapach edukacyjnych i w 
odniesieniu do zakresu leksykalno-gramatycznego, które umożliwią rozwijanie 
kompetencji j zykowej (4 sprawno ci j zykowe, struktury leksykalno-gramatyczne, 

wymowa, wiedza o kulturze danego obszaru j zykowego), kompetencji kluczowych 
oraz umiej tno ci uniwersalnych.  

Muszą również być dostosowane do standardu WCAG 2.1. zgodnie ze Standardem 

i kryteriami oceny spełnienia standardu dostępności WCAG e-materiałów 
dydaktycznych do nauki języków obcych nowożytnych (załącznik nr 14). 

Europejski system opisu kształcenia językowego (ESOKJ), uczenie się, 
nauczanie i ocenianie - Europejski system opisu kształcenia j zykowego (ang. 
Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) – dokument 

przyj ty przez Rad  Europy zawierający klasyfikacj  sze ciu poziomów znajomo ci 
j zyka obcego w zakresie umiej tno ci w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. 
Poziomy te oznaczane są wielką literą i dodatkowo cyfrą: A1 – 

początkowy/początkujący, A2 – podstawowy/przed redniozaawansowanym, B1 – 

niższy redniozaawansowany, B2 – wyższy redniozaawansowany, C1 – 

zaawansowany, C2 – biegły/profesjonalny. Dokument ten stanowi orientacyjne 

okre lenie poziomu biegło ci j zykowej oczekiwanego od ucznia kończącego dany 
etap edukacyjny1.  

 

Interaktywna treść merytoryczna - obowiązkowy element każdego nowego e-

materiału dydaktycznego. 

Interaktywna tre ć merytoryczna musi zawierać cz ć tekstową, w przypadku j zyka 
obcego na etapie edukacji wczesnoszkolnej czytaną przez lektora, obejmującą co 
najmniej wprowadzenie do zagadnień zawartych w multimediach oraz cele 
edukacyjne jakie b dą realizowane przez e-materiał, a także pola do notatek 
własnych ucznia (komponent Dziennik). Wyjątek stanowią e-materiały do j zyka na 
etapie edukacji wczesnoszkolnej, które nie muszą zawierać pola do notatek. 
Interaktywna tre ć merytoryczna musi być zgodna z wykazem e-materiałów 
dydaktycznych do nauki j zyków obcych. Cz ć tekstowa może również stanowić 
tzw. tekst wła ciwy pełniący rol  wyja niającą lub rozszerzającą oraz przedstawiać 
uzupełniające zagadnienia teoretyczne. Może zawierać komentarz wyja niający 
zagadnienia j zykowe (np. struktury gramatyczne) wyrażone w j zyku polskim lub w 
danym j zyku obcym, jeżeli zastosowanie j zyka obcego b dzie uzasadnione 
merytorycznie. Może też służyć do formułowania poleceń dla ucznia lub stanowić 
podsumowanie. Interaktywna tre ć merytoryczna musi być połączona tematycznie z 
                                                           
1 oficjalna wersja dokumentu w języku polski  na: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bc

7d – dostęp a 4. . r.  

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bc7d
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bc7d
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innymi elementami zawartymi w e-materiale, a w szczególno ci z multimediami. 
Charakter tekstu powinien być dostosowany do specyfiki danego j zyka, j zykowych 
celów danego materiału i uwzgl dniać wła ciwy dla danego j zyka zasób leksykalno-

gramatyczny. Pojawiające si  trudne słowa, okre lenia, terminy muszą być w jasny i 
zrozumiały dla ucznia sposób wyja nione bezpo rednio w prezentowanym tek cie 
lub poprzez odesłanie do słownika. 

Interaktywna tre ć merytoryczna musi zawierać słownik poj ć. Słowniczek może 
mieć form : 

1. słownika tekstowego (po wskazaniu kursorem myszy na słowo w tek cie wy wietla 
si  jego definicja/wyja nienie podane w j zyku obcym, w sposób jasny i 
jednoznaczny, dostosowany do danego j zyka i poziomu z możliwo cią włączenia 
wyja nienia w j zyku polskim. W przypadku j zyka angielskiego słownik powinien 
zawierać zapis transkrypcji fonetycznej); 

2. słownika obrazkowego (po wskazaniu kursorem myszy na słowo w tek cie 
wy wietla si  obrazek wyja niający w sposób niebudzący wątpliwo ci znaczenie tego 
słowa). 

Wybór słownika tekstowego lub obrazkowego w danym materiale musi być ci le 
powiązany z celami dydaktycznymi tego materiału. Każdy z powyższych słowników 
musi zawierać możliwo ć odsłuchania w danym j zyku obcym oraz w j zyku polskim 
każdego poj cia wraz z wyja nieniem (po klikni ciu na przycisk odtwarzania (play) - 
słowo, poj cie, wyrażenie wraz z wyja nieniem można odsłuchać w danym j zyku 
obcym oraz w j zyku polskim. Dodatkowo, w przypadku j zyka angielskiego dla II i III 
etapu edukacyjnego, słownik musi posiadać możliwo ć odtworzenia transkrypcji 
fonetycznej każdego poj cia).  

Poj cia wyst pujące w tek cie, wprowadzane w materiale po raz pierwszy muszą 
być podlinkowane do definicji w słowniku. Wyja nienia muszą uwzgl dniać 
możliwo ci intelektualne ucznia, aby umożliwić mu odbiór prezentowanego tekstu. W 
przypadku wystąpienia na kolejnych poziomach zaawansowania tego samego 
poj cia w nowym kontek cie, jego wyja nienie musi być dostosowane do tego 

poziomu i zawierać bardziej złożone struktury j zykowe (zgodnie ze spiralnym 
charakterem nauczania).  

Ponadto interaktywna tre ć merytoryczna musi zawierać tekst źródłowy. Tekst 
źródłowy może obejmować opowiadania, bajki, fragmenty literackie, fragmenty 

tekstów naukowych, źródeł historycznych itp. pod warunkiem spójno ci z celami 
całego e-materiału oraz ich dostosowania/zaadaptowania do danego poziomu 
j zykowego). Musi posiadać odpowiednią opraw  edytorską, być opatrzony 
nagłówkiem, przypisami oraz pytaniami do uczniów i/lub zadaniami do wykonania. 

Tekst w zależno ci od potrzeb może być opatrzony tabelami, definicjami oraz 
materiałem ilustrującym zagadnienia dotyczące danego tematu i wykorzystywać 
mechanizmy platformy. Materiał ilustracyjny może obejmować pojedyncze ilustracje 
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(np. zdj cie, w tym zdj cie dzieła sztuki, mapa, plan, rysunek, rycina, grafika, 
diagram, schemat, wykres) lub galerie wyposażone w nawigacj  za pomocą strzałek. 
Wszystkie ilustracje muszą służyć realizacji celów związanych z rozwijaniem 
kompetencji j zykowych oraz pełnić funkcj  informacyjną. Muszą być podpisane w 
j zyku obcym z możliwo cią włączenia podpisu w j zyku polskim. Podpisy pod 
ilustracjami muszą być jednoznaczne merytorycznie i poprawne j zykowo. 

IOK - Instytucja Organizująca Konkurs. Funkcj  IOK w przedmiotowym konkursie 
pełni DFS. Siedziba IOK znajduje si  w Warszawie, przy al. J. Ch. Szucha 25 (kod 
pocztowy 00-918 Warszawa) 

IP PO WER - Instytucja Po rednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14, 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Funkcj  IP 
POWER w przedmiotowych działaniach pełni DFS. 

IZ PO WER - Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja 

Rozwój. Funkcj  IZ POWER pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

KM PO WER - Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne  - zgodnie z Zaleceniem Rady 

Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w 

procesie uczenia si  przez całe życie są to „te kompetencje, których wszyscy 
potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia 
społecznego, zrównoważonego stylu życia, udanego życia w pokojowych 
społeczeństwach, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i aktywnego 
obywatelstwa. Rozwija si  je w perspektywie uczenia si  przez całe życie […]. 
Wszystkie kompetencje kluczowe uważa si  za jednakowo ważne; każda z nich 
przyczynia si  do udanego życia w społeczeństwie. Kompetencje mogą być 
stosowane w wielu różnych kontekstach i rozmaitych kombinacjach. Ich zakresy si  
pokrywają i są ze sobą powiązane: aspekty niezb dne w jednej dziedzinie wspierają 
kompetencje w innej. Takie umiej tno ci jak krytyczne my lenie, rozwiązywanie 
problemów, praca zespołowa, umiej tno ci komunikacyjne i negocjacyjne, 
umiej tno ci analityczne, kreatywno ć i umiej tno ci mi dzykulturowe są elementem 
wszystkich kompetencji kluczowych. Osiem kompetencji kluczowych to:  

1) kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,  

2) kompetencje w zakresie wieloj zyczno ci,  

3) kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii i inżynierii, 

4) kompetencje cyfrowe, 

5) kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiej tno ci uczenia si , 

6) kompetencje obywatelskie, 

7) kompetencje w zakresie przedsi biorczo ci, 
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8) kompetencje w zakresie wiadomo ci i ekspresji kulturalnej. 

KOP - Komisja Oceny Projektów 

MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Multimedium - obowiązkowy element każdego e-materiału dydaktycznego. Rodzaj 
multimedium ma być zgodny z wykazem e-materiałów dydaktycznych do nauki 
j zyków obcych (nauczanych jako j zyk pierwszy lub drugi) dla danego e-materiału i 
spełniać wymagania okre lone w załącznikach do dokumentacji konkursowej.  

Dopuszcza si  zmiany w zakresie rodzajów multimediów tylko po wcze niejszym 
uzgodnieniu z ekspertami merytorycznymi O rodka Rozwoju Edukacji.  

Każde multimedium musi umożliwiać realizacj  zakładanych celów danego e-

materiału dydaktycznego w zakresie wprowadzania, utrwalania oraz sprawdzania 
opanowanej wiedzy i umiej tno ci j zykowych oraz musi być dostosowane do 
wła ciwego poziomu edukacyjnego. Ma pozwalać uczniom ze zróżnicowanymi 
możliwo ciami nabyć umiej tno ci okre lone w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego w zakresie j zyków obcych nowożytnych. Merytoryczna zawarto ć 
multimedium ma być zgodna z opisem zawartym w dokumentacji konkursowej. 
Multimedium musi być uzasadnione merytorycznie i metodycznie - nie może być 
jedynie ozdobnikiem w danym e-materiale. Ponadto, aby proces nauki odbywał si  w 
sposób aktywny, a nie bierny, każde multimedium musi być opatrzone zestawem 3-4 

poleceń, które uczeń powinien wykonać pracując z danym multimedium. Wyjątek 
stanowią multimedia w e-materiałach do nauki j zyka na etapie edukacji 
wczesnoszkolnej, które mają  być opatrzone zestawem 2-3 poleceń, odczytanych 
przez lektora. Polecenia do wykonania przy użyciu tego medium muszą być 
bezpo rednio związane z jego tre cią i możliwe do realizacji za jego pomocą. Nie 
dopuszcza si , aby multimedium służyło tylko jednokierunkowej transmisji i biernej 
asymilacji informacji. Polecenia powinny obligować ucznia do aktywnego uczenia si  
poprzez wykonanie okre lonych czynno ci, ze szczególnym uwzgl dnieniem tych 
bezpo rednio zawartych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych obowiązującej 
podstawy programowej. 

Ww. polecenia dla I etapu edukacyjnego oraz dla klasy VII (pierwszy rok nauki j zyki 
obcego drugiego) powinny być podane w j zyku polskim, o ile nie b dzie możliwe 
sformułowanie ich za pomocą prostych komend w danym j zyku obcym. Polecenia 
dla multimediów przygotowanych do j zyków angielskiego i niemieckiego – etap 

edukacyjny II i III oraz dla czterech j zyków obcych nauczanych jako drugie od VIII 
klasy oraz dla całego III etapu edukacyjnego muszą być sformułowane w danym 
j zyku obcym w sposób zrozumiały dla ucznia b dącego na danym etapie 
edukacyjnym. Dopuszcza si  wykorzystanie j zyka polskiego jedynie po konsultacji z 

ekspertami ORE. 

ORE - O rodek Rozwoju Edukacji 
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Oś II - O  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji 

Portal - Portal internetowy, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia 
ogólnego – www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Rozporządzenie ogólne - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójno ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno ci i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320) 

RPD - Roczny Plan Działania na 2020 r. stanowiący załącznik do SZOOP (załącznik 
nr 8 do regulaminu) 

Scenariusz lekcji - obowiązkowy element każdego e-materiału, przeznaczony dla 
nauczyciela i bezpo rednio niedost pny dla ucznia, opracowany w j zyku polskim i 
zgodny z opisem podanym w Koncepcji e-materiałów dydaktycznych do nauki 
j zyków obcych, zawierający metryczk , opis celów ogólnych i szczegółowych (wraz 
z odwołaniem do podstawy programowej w zakresie wymagań szczegółowych), 
kształtowane kompetencje kluczowe, metody, techniki i formy pracy, rodki 
dydaktyczne i przebieg lekcji oraz wskazówki metodyczne. 

SL2014 - aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, o którym 
mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej. 

SOWA - System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, aplikacja przeznaczona do 
obsługi procesu ubiegania si  o rodki pochodzące z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach PO WER. Narz dzie służy do 
przygotowania i złożenia do wła ciwej instytucji po redniczącej elektronicznego 

formularza wniosku o dofinansowanie projektu. 

Specustawa funduszowa – ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach wspierających realizacj  programów operacyjnych w związku z 
wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694) 

Standard dostępności WCAG - jest dokumentem, w którym okre lono wymagania i 
kryteria oceny e-materiałów dydaktycznych do nauki j zyków obcych nowożytnych w 

zakresie spełnienia wymogu dost pno ci okre lanego mianem WCAG 2.1 na 
poziomie AA, w szczególno ci wymogi okre lone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dost pno ci osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1696) oraz ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost pno ci cyfrowej stron 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/#/domyslne=1/10515=3142
https://sowa.efs.gov.pl/MenuGlowne
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internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

848).  

Wszystkie zalecenia WCAG 2.1 na poziomie AA dotyczące danego e-materiału 
dydaktycznego powinny być spełnione. Aby dany e-materiał dydaktyczny mógł być 
uznany za dost pny, wszystkie wskazane elementy muszą być pozytywnie 
zweryfikowane.  

Dost pno ć obejmuje nast pujące grupy tematyczne: 

- funkcjonalno ć (dost pno ć każdego elementu przy użyciu klawiatury; 
zapewnienie wystarczającego czasu na wykonanie danej czynno ci; możliwo ć 
zatrzymania, pauzowania akcji; niedopuszczalne błyski wietlne; zapewnienie 
odpowiedniej nawigacji po tre ci – logicznej i intuicyjnej; okre lony cel każdego linku; 
konieczno ć stosowania nagłówków i etykiet); 

- kompatybilno ć (tre ć poprawnie interpretowana przez technologie asystujące); 

- postrzegalno ć (zapewnienie tekstu alternatywnego dla każdej informacji 
nietekstowej, do tworzenia których zatrudnia si  eksperta z danej dziedziny; 
zapewnienie alternatywy dla mediów zależnych od czasu; różnorodne formy 
prezentacji tre ci bez utraty informacji i struktury; kolor nie może być jedyną metodą 
przekazywania tre ci i rozróżniania elementów wizualnych; wymagana kontrola 
dźwi ków);  

- zrozumiało ć (tre ci i obsługa elementów czytelne). 

SZOOP - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 

UP - Umowa Partnerstwa 2014-2020 - jest to dokument okre lający strategi  
interwencji funduszy europejskich w ramach trzech  polityk unijnych: polityki 

spójno ci, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w 
Polsce w latach 2014 –2020. Instrumentami realizacji UP są krajowe programy 
operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO)  

Ustawa wdrożeniowa - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójno ci finansowanych w perspektywie finansowej 

2014 - 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818) 

Warianty podstawy programowej w zakresie języków obcych nowożytnych - 

wersje podstawy programowej przewidziane przez Ustawodawc  mające na celu 
dostosowanie celów ogólnych i wymagań szczegółowych w kształceniu j zykowym 
do zróżnicowanych sytuacji edukacyjnych, wynikających np. z rozpoczynania lub 
kontynuacji nauki danego j zyka obcego nowożytnego na kolejnych etapach 
edukacyjnych, czy też realizowania go w zwi kszonej liczbie godzin w oddziałach 
dwuj zycznych. Poszczególne warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej zostały oznaczone symbolem, na który składają si : 

http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/
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 oznaczenie etapu edukacyjnego (cyfra rzymska – I, II lub III); 

 oznaczenie j zyka nauczanego jako pierwszy albo drugi (cyfra arabska – 1. 

albo 2.). 

Wniosek - wniosek o dofinansowanie projektu 

Wnioskodawca/Projektodawca - podmiot składający wniosek o dofinansowanie 

Wykazy e-materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych - wykazy e-

materiałów dydaktycznych do nauki j zyków obcych zawierające zakresy tematyczne 
e-materiałów do poszczególnych j zyków obcych wraz ze wskazanymi multimediami 
zdefiniowanymi w Koncepcji e-materiałów dydaktycznych do nauki j zyków obcych 
nowożytnych, są załącznikami do dokumentacji konkursowej. Co do zasady zakresy 
tematyczne e-materiałów okre lone w ww. wykazach nie mogą ulegać zmianom. 
Dopuszcza si  zmiany w zakresie rodzajów multimediów tylko po wcze niejszym 
uzgodnieniu z ekspertami merytorycznymi O rodka Rozwoju Edukacji.  

Wykazy e-materiałów dydaktycznych do nauki j zyków obcych dla obszarów:  

Obszar I: J zyk angielski I (szkoła podstawowa: klasy I – III i klasy IV – VIII oraz 

szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym). 

Obszar II: J zyk niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I – III i klasy IV – VIII oraz 

szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym). 

zawarte są w zestawieniu e-materiałów dydaktycznych pn. Wykaz e-materiałów 
dydaktycznych do nauki j zyka obcego nauczanego jako j zyk pierwszy, załącznik nr 
17. 

Natomiast: 

Obszar III: J zyk francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum. 

Obszar IV: J zyk włoski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum. 

Obszar V: J zyk hiszpański II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum. 

Obszar VI: J zyk rosyjski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum. 

zawarte są w zestawieniu e-materiałów dydaktycznych pn. Wykaz e-materiałów 
dydaktycznych do nauki j zyka obcego, nauczanego jako drugi, załącznik nr 18. 

 



 

 

 

12 

 

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności - Wytyczne w zakresie kwalifikowalno ci 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno ci na lata 2014 – 2020 

Zestaw ćwiczeń interaktywnych - obowiązkowy element każdego nowego e-

materiału dydaktycznego. 

W każdym nowym e-materiale musi znajdować si  zestaw minimum 8 różnorodnych 
ćwiczeń, w tym minimum 6 ćwiczeń interaktywnych. Wyjątek stanowią e-materiały do 
nauki j zyka na etapie edukacji wczesnoszkolnej, które mają obejmować zestaw 2-3 

ćwiczeń interaktywnych, odczytanych przez lektora. Ćwiczenia interaktywne mają za 
zadanie umożliwić uczniowi autoewaluacj  procesu uczenia si  oraz sprawdzenie 
wiadomo ci i umiej tno ci zdobytych podczas pracy z e-materiałem, wynikających z 
różnych poziomów taksonomii celów według zmodyfikowanej klasyfikacji Benjamina 
Blooma. Sze ć poziomów taksonomicznych ze sfery kognitywnej implikuje 

adekwatną liczb  i rodzaj ćwiczeń interaktywnych. Ćwiczenia powinny zostać 
dobrane w taki sposób, aby uczeń mógł zweryfikować zapami tanie wiadomo ci, 
zrozumienie tre ci, zastosowanie zdobytej wiedzy w sytuacjach typowych i 
problemowych, a także w miar  możliwo ci kształtować umiej tno ci intelektualne 
takie jak analiza, ocena, synteza, adaptacja i kreatywno ć. W miar  możliwo ci 
uczeń powinien móc również wykorzystać kształtowane umiej tno ci w praktyce. 

Ćwiczenia powinny odnosić si  bezpo rednio lub po rednio do zagadnień 
omówionych i ukazanych w multimediach w danym e-materiale. Każde ćwiczenie 
musi zawierać polecenie do wykonania wyrażone w danym j zyku obcym oraz w 
j zyku polskim oraz powinno być opatrzone informacją zwrotną z zachowaniem 
zasad oceniania kształtującego. Ćwiczenia o zróżnicowanym i wzrastającym stopniu 
trudno ci powinny być przede wszystkim atrakcyjne dla ucznia – motywujące go do 
pracy i dostosowane do poziomu edukacyjnego. Liczb  ćwiczeń (powyżej 
wymaganego minimum) należy dostosować do zawarto ci i obszerno ci e-materiału. 
Powinna ona zależeć od liczby zagadnień poruszanych w e-materiale oraz od 

kształtowanych sprawno ci j zykowych, umiej tno ci i kompetencji. Po wykonaniu 
ćwiczenia interaktywnego uczeń ma mieć możliwo ć sprawdzenia poprawno ci 
rozwiązania wraz ze wskazaniem prawidłowego rozwiązania w wypadku udzielenia 
bł dnej odpowiedzi. W przypadku zastosowania ćwiczeń otwartych uczeń ma mieć 
możliwo ć zapoznania si  ze wskazówką do rozwiązania i możliwo ć obejrzenia 
prawidłowej, przykładowej odpowiedzi. Odpowiedź ta domy lnie powinna być ukryta. 

Dodatkowe wymagania dotyczące opracowywania ćwiczeń interaktywnych zawarto 
w Koncepcji e-materiałów do języków obcych nowożytnych (załącznik nr 11). 

Każde z ćwiczeń musi być odr bnym obiektem. Nie dopuszcza si  łączenia kilku 
ćwiczeń w jeden obiekt. W ramach ćwiczeń interaktywnych dopuszczalne jest 
wykorzystywanie narz dzi platformy lub obiektów WOMI Interaktywne (np. apletów, 
widżetów). 

http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
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Ćwiczenia interaktywne muszą wykorzystywać rozmaite narz dzia - minimum 4 

rodzaje: drag and drop (zmiana położenia), pole wyboru (aktywacja/dezaktywacja), 
pole wprowadzenia danych (zmiana warto ci) lub suwaków (zmiana warto ci pola) i 
mieć form : testów wielokrotnego wyboru z jedną lub wieloma odpowiedziami 

prawidłowymi, zadań dobierania w pary (memory), zadań z lukami, zadań 
ukierunkowanych na grupowanie / porządkowanie, krzyżówek / układania krzyżówek, 
puzzli / puzzli muzycznych, tabel do uzupełniania, quizów i inne. Ćwiczenia mogą 
zawierać ilustracje i/lub multimedia. Wyjątek stanowią ćwiczenia do edukacji 
wczesnoszkolnej, które muszą zawierać minimum 2 rodzaje narz dzi. 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) - wszystkie planowane do utworzenia 

e-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie nauki j zyków obcych 
udost pniane b dą na publicznej Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej pod adresem 

www.epodreczniki.pl, która rekomendowana jest przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej jako narz dzie do wykorzystania do zdalnego nauczania. Wszystkie e-

materiały, w tym multimedia muszą zostać przygotowane i opublikowane przez 

Beneficjenta konkursowego zgodnie z obowiązującymi standardami Zintegrowanej 
Platformy Edukacyjnej (zwanej również “platformą”). 

 

[Uwaga techniczna: regulamin zawiera hiperłącza, czyli bezpo rednie odno niki do 
dokumentów zewn trznych. Hiperłącza zaznaczone zostały żółtą czcionką. Aby 
skorzystać z hiperłącza, należy, trzymając klawisz Ctrl, kliknąć lewym klawiszem 
myszy na odno niki wyróżnione na żółto] 
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1. Informacje ogólne 

1.1.  Regulamin konkursu 

Celem niniejszego regulaminu konkursu jest dostarczenie wnioskodawcom informacji 

niezb dnych do przygotowywania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, a 

nast pnie jego złożenia do oceny w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-

009/20 ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 specustawy funduszowej IOK skróciła termin podania do 

publicznej wiadomo ci ogłoszenia o konkursie.  

W związku z powyższym Ministerstwo Edukacji Narodowej b dzie prowadziło nabór 
wniosków w okresie od 21 września 2020 r. do wyczerpania limitu rodków 
przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do 

zawieszenia/zamkni cia konkursu.  

MEN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w 

trakcie trwania konkursu, z zastrzeżeniem zmian skutkujących nierównym 
traktowaniem wnioskodawców, chyba że konieczno ć wprowadzenia tych zmian 
wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie wytycznych ministra ds. 

rozwoju regionalnego. W przypadku ich aktualizacji i zatwierdzenia, wnioskodawcy 

powinni stosować zapisy nowych, zatwierdzonych wytycznych.  

W związku z powyższym zaleca si , aby osoby zainteresowane aplikowaniem o 
rodki regularnie monitorowały strony internetowe www.efs.men.gov.pl, 

www.power.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie są publikowane 
regulaminy oraz wytyczne, a także ich ewentualne zmiany. 

Terminy wskazane w niniejszym dokumencie – zgodnie z art. 50 ustawy 

wdrożeniowej - obliczane są w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks post powania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

256, z późn. zm.), dalej: kpa z zastrzeżeniem, iż sobota traktowana jest jako dzień 
równorz dny z dniem ustawowo wolnym od pracy (analogicznie do zapisów 
Rozdziału 2 pkt 8 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-

2020). 

W ramach konkursu okre lono kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1 oraz 

kryteria dost pu, których niespełnienie b dzie skutkowało odrzuceniem wniosku o 

dofinansowanie. Wniosek, który spełni ww. kryteria b dzie podlegał ocenie 
spełnienia kryteriów horyzontalnych oraz punktowej ocenie merytorycznej. Wniosek, 
któremu przyznano co najmniej 60% punktów w poszczególnych kryteriach oceny 
merytorycznej, dla których ustalono minimalny próg punktowy jest nast pnie 
poddawany ocenie w zakresie spełniania kryteriów premiujących.   

Procedura ta została szczegółowo opisana w Rozdziale 4. 

http://www.efs.men.gov.pl/
http://www.power.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-trybow-wyboru-projektow-na-lata-2014-2020/
http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-trybow-wyboru-projektow-na-lata-2014-2020/
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1.2.  Podstawy prawne 

Konkurs jest organizowany w oparciu o nast pujące akty prawne i dokumenty:  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójno ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno ci i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006; 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

 Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 
realizacj  programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 

2020 r. 

 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójno ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 818); 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, przyj ty 
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r., z późniejszymi zmianami; 

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020; 

 Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  

1.3.  Cel i przedmiot konkursu 

Konkurs pn. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych jest 

organizowany w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczynić si  do realizacji 

celów PO WER, w szczególno ci muszą wpisywać si  w realizacj  celu 
szczegółowego Osi Priorytetowej II: Zwiększenie wykorzystania przez szkoły i 
placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces 
kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i 
umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania  eksperymentalnego  oraz  metod 
zindywidualizowanego podejścia do ucznia oraz przyczynić si  do osiągni cia 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-trybow-wyboru-projektow-na-lata-2014-2020/
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Priorytetu inwestycyjnego 10i: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości 
wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 

ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

Celem konkursu jest udost pnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych i 
otwartych e-materiałów dydaktycznych do nauki j zyków obcych nowożytnych, tak 
aby wraz z już istniejącymi zasobami e-materiałów dydaktycznych stanowiły one 
komplementarną i kompletną baz  e-materiałów dydaktycznych do kształcenia 
ogólnego, umożliwiającą pełną realizacj  podstawy programowej z roku 2017 i 2018. 
E-materiały do j zyków obcych zamieszczone zostaną na Zintegrowanej Platformie 
Edukacyjnej i służyć b dą nauczycielom jako materiały do pracy zdalnej z uczniami, 
do wspierania i uzupełniania nauczania stacjonarnego oraz do wykorzystania przez 

uczniów w ich pracy samodzielnej bądź pod kierunkiem nauczyciela. 

Opracowane w ramach projektów konkursowych e-materiały dydaktyczne do j zyków 
obcych przyczynią si  do zwi kszenia wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w nauczaniu j zyków obcych, w tym w nauczaniu j zyków obcych 
uczniów niepełnosprawnych. B dą skutecznym narz dziem w realizacji nadrz dnego 
celu podstawy programowej nauczania j zyków obcych jakim jest skuteczne 
porozumiewanie si  w j zyku obcym w mowie i w pi mie oraz realizacji celów 
ogólnych i szczegółowych okre lonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla każdego etapu edukacyjnego, w tym rozwijaniu kompetencji 
kluczowych i umiej tno ci uniwersalnych (okre lonych w Zaleceniach Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w 

procesie uczenia si  przez całe życie) oraz b dą zgodne ze standardami: 
merytoryczno-dydaktycznym, funkcjonalnym, dost pno ci, i techniczno-graficznym, 

etc., stanowiącymi załączniki do regulaminu konkursu. 

Stworzone w konkursach e-materiały dydaktyczne do j zyków obcych uzupełnią 
ofert  bezpłatnych, otwartych, zasobów edukacyjnych przeznaczonych do 

kształcenia ogólnego. Umożliwią one nauk  j zyka obcego w dowolnym miejscu, 
czasie, za po rednictwem dowolnego urządzenia, co przyczyni si  do zwi kszenia 
równego dost pu do wysokiej jako ci tre ci edukacyjnych oraz wi kszego 
wykorzystania innowacyjnych sposobów uczenia si  i nauczania. 

Przedmiotem konkursu pn. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków 
obcych jest opracowanie e-materiałów dydaktycznych w zakresie nauki j zyków: 
angielskiego i niemieckiego, nauczanych jako j zyki pierwsze (wiodące) w trakcie 

całego procesu kształcenia (poziomy od A1 do B2+/C1 w zakresie rozumienia 
wypowiedzi, wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia J zykowego (ESOKJ); 
oraz w zakresie j zyków: francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego, 

nauczanych jako j zyki drugie od klasy VII szkoły podstawowej do końca III etapu 
edukacyjnego (poziomy od A1 do A2+) rozwijających kompetencje skutecznego 
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porozumiewania si  w j zyku obcym nowożytnym, jak też kompetencje kluczowe i 
umiej tno ci uniwersalne uczniów.  

E-materiały dydaktyczne do j zyków obcych w zakresie każdego z sze ciu  
obszarów wskazanych w niniejszym regulaminie muszą zostać opracowane w 
sposób umożliwiający realizacj  nadrz dnego celu wyodr bnionego w podstawie 
programowej kształcenia j zykowego na każdym etapie edukacyjnym, jakim jest 
skuteczne porozumiewanie si  w j zyku obcym nowożytnym – zarówno w mowie, jak 
i w pi mie. E-materiały opracowane do każdego z ww. obszarów muszą umożliwiać 
uczniowi osiągni cie różnych, wła ciwych dla danej sytuacji i motywacji celów 
komunikacyjnych oraz systematyczne budowanie poprawno ci j zykowej w trakcie 
całego etapu kształcenia j zykowego.  

E-materiały muszą zawierać uniwersalne tre ci, które służą osiąganiu efektów i 
celów kształcenia okre lonych w aktualnej/obowiązującej podstawie programowej 
kształcenia ogólnego.  

Muszą również wykorzystywać aktualną metodyk  i najnowsze wyniki badań 
dydaktycznych dotyczących nauczania i uczenia si  j zyków obcych z 
uwzgl dnieniem specyfiki nauczania danego j zyka obcego na poszczególnych 
etapach edukacyjnych i w odniesieniu do zasobu rodków leksykalno-

gramatycznych. Wymienione tu elementy umożliwią rozwijanie kompetencji 
j zykowej (4 sprawno ci j zykowe, struktury leksykalno-gramatyczne, wymowa, 

wiedza o kulturze danego obszaru j zykowego), kompetencji kluczowych oraz 
umiej tno ci uniwersalnych (okre lonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia 

si  przez całe życie). Tematy wykorzystane do opracowywania e-materiałów muszą 
być zgodne z tre ciami nauczania i wymaganiami szczegółowymi okre lonymi w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego do nauczania j zyków obcych 
nowożytnych w zakresie: j zyk angielski i niemiecki, nauczane jako j zyki pierwsze 
(wiodące) w trakcie całego procesu kształcenia (poziomy od A1 do B2+/C1 w 
zakresie rozumienia wypowiedzi, wg ESOKJ) oraz j zyki: francuski, rosyjski, 
hiszpański i włoski, nauczane jako j zyki drugie od klasy VII szkoły podstawowej do 
końca III etapu edukacyjnego (poziomy A1 do A2+).  

Opracowywane e-materiały dydaktyczne do j zyków obcych mogą zawierać 
ciekawostki dla zainteresowanych oraz tre ci pogł biające wiedz  i rozwijające 
umiej tno ci j zykowe, wykraczające poza podstaw  programową, ale w swojej 
głównej cz ci muszą opierać si  na umiej tno ciach, które uczniowie powinni już 
posiadać. Układ prezentowanych tre ci powinien spełniać wymogi podstawy 
programowej w zakresie charakteru spiralnego (przyrostowego), czyli poszerzać 
zdobyte umiej tno ci na poprzednich etapach edukacyjnych o nowe umiej tno ci 
służące rozwijaniu kompetencji j zykowych. Wszystkie e-materiały muszą być 
opracowane zgodnie z metodyką nauczania danego  j zyka, dostosowane do danej 
grupy wiekowej i poziomu kształcenia pod wzgl dem stopnia trudno ci, formy 
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przekazu, wła ciwego doboru słownictwa, zakresu leksykalno-gramatycznego, nazw, 

terminów i sposobu ich wyja niania. Mają pozwalać uczniom ze zróżnicowanymi 
możliwo ciami nabyć umiej tno ci okre lone w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego w zakresie nauki j zyków obcych. 

E-materiały muszą być atrakcyjne dla uczniów, muszą ilustrować przydatno ć j zyka 

obcego nowożytnego do realizacji własnych celów komunikacyjnych, oraz powinny 
prezentować takie sytuacje edukacyjne, które sprzyjają poznawaniu i rozwijaniu 
przez uczniów własnych zainteresowań oraz pasji, a tym samym rozwijaniu u 
uczniów wiadomo ci znaczenia j zyków obcych nowożytnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego, w tym w pracy, również w odniesieniu do cieżki 
własnej kariery zawodowej. Dzi ki pobudzaniu zainteresowania i aktywno ci 
edukacyjnej ucznia b dą one rozwijać zaangażowanie ucznia w proces nauki i jego 

motywacj  wewn trzną. E-materiały dydaktyczne do j zyków obcych mają służyć 
uczeniu si  opartemu na samodzielnej pracy uczniów, jak i pod kierunkiem 
nauczyciela. 

E-materiały dydaktyczne do j zyków obcych muszą być poprawne merytorycznie, 

dydaktycznie, a także odzwierciedlać aktualny stan wiedzy naukowej dotyczącej 
nauczania j zyków obcych i być w zgodzie z obowiązującymi aktami prawnymi, w 
tym ratyfikowanymi umowami mi dzynarodowymi. Muszą one spełniać kryteria 
poprawno ci j zykowej, powinny być pisane j zykiem spójnym, zwi złym i 
zrozumiałym dla ucznia, zawierającym podstawowe nazwy, poj cia i terminy 
okre lone w podstawie programowej danego j zyka. Muszą być opracowane z 
poszanowaniem godno ci, etyki, ogólnie obowiązujących zasad współżycia i norm 
społecznych oraz zgodnie z zasadą równo ci szans kobiet i m żczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. E-materiały nie mogą zawierać tre ci 
reklamowych. Dopuszczalne jest wykorzystywanie tre ci o charakterze reklamowym 
tylko jako rodka wyrazu artystycznego lub innego uzasadnionego celu 
dydaktycznego.  

E-materiały nie mogą zawierać linków / odwołań do stron zewn trznych (poza 
Zintegrowaną Platform  Edukacyjną), z wyjątkiem wpisów bibliograficznych 
pochodzących z wiarygodnych źródeł internetowych. 

 

1.4. Kwota przeznaczona na konkurs i podstawowe zasady udzielania 

dofinansowania 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie (alokacja na 

konkurs) wynosi: 45 339 800,00 zł w podziale na nast pujące obszary: 

Obszar I: J zyk angielski I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz 

szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym). 
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Maksymalna warto ć projektu: 11 933 900,00 zł. 

Obszar II: J zyk niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz 

szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym). 

Maksymalna warto ć projektu: 11 933 900,00 zł. 

 

Obszar III: J zyk francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum). 

Maksymalna warto ć projektu: 5 368 000,00 zł 

Obszar IV: J zyk włoski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum).  

Maksymalna warto ć projektu: 5 368 000,00 zł 

Obszar V: J zyk hiszpański II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum) 

Maksymalna warto ć projektu: 5 368 000,00 zł 

Obszar VI: J zyk rosyjski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum). 

Maksymalna warto ć projektu: 5 368 000,00 zł 

Jeden  projekt może obejmować tylko jeden z ww. obszarów. Tym samym 
maksymalna warto ć projektu nie może być wyższa niż wysoko ć rodków 
przeznaczonych na dany obszar wskazany powyżej. 

Zalecane jest aby w tytule projektu (pkt. 1.6) wniosku uwzgl dnić numer i/lub nazw  
obszaru. 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w ramach konkursu (ze rodków EFS  
i rodków budżetu państwa) wynosi 100%. W ramach konkursu nie przewidziano 

możliwo ci wniesienia wkładu własnego beneficjenta. 

Zasady finansowe uregulowane są szczegółowo w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności oraz umowie o dofinansowanie projektu (wzór okre la załącznik nr 
7 do regulaminu). 

Wnioskodawca zobowiązany jest uwzgl dnić w budżecie standardy i ceny rynkowe, 
a w przypadku cz sto wyst pujących typów wydatków, które zostały okre lone w 
załączniku nr 9 do regulaminu, stosować si  do wskazanych w nich maksymalnych 

stawek. 

UWAGA 

http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
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Na etapie wyboru projektu do dofinansowania IOK weryfikuje wnioskodawc  jako 
podatnika podatku od towarów i usług. We wniosku o dofinansowanie projektu 
(sekcja VI Szczegółowy budżet projektu) wnioskodawca jest zobowiązany 
o wiadczyć, czy kwoty wskazane w szczegółowym budżecie zawierają/nie 
zawierają/cz ciowo zawierają VAT. W projektach realizowanych w partnerstwie, 
każdy z partnerów również musi złożyć takie o wiadczenie.  

W przypadku gdy wnioskodawca lub partner wskazuje, że wniosek 
zawiera/cz ciowo zawiera wydatki dotyczące podatku VAT: 

a) jeżeli wnioskodawca/partner nie jest czynnym podatnikiem VAT, albo jest ale 
prowadzi działalno ć zwolnioną z VAT, IOK weryfikuje jedynie status wnioskodawcy i 
partnerów jako podatnika VAT na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów 
https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1. Wynik weryfikacji jest uwzgl dniany w karcie oceny 
projektu.  

b) jeżeli wnioskodawca lub partner jest czynnym podatnikiem VAT i nie prowadzi 
działalno ci zwolnionej z VAT, poza weryfikacją przez IOK statusu wnioskodawcy i 
partnerów jako podatnika VAT na ww. Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, 
we wniosku o dofinansowanie powinno zostać przedstawione uzasadnienie 
braku prawnej możliwości odliczenia podatku VAT. Z uzasadnienia powinno 

przede wszystkim wynikać, dlaczego planowane do zakupienia w ramach projektu 
towary lub usługi nie mogą zostać przez wnioskodawc /partnera wykorzystane do 
prowadzonej działalno ci opodatkowanej. Instytucja Organizująca Konkurs ocenia, 

czy przedstawione uzasadnienie pozwala na uznanie podatku VAT za kwalifikowalny 

w projekcie.  

Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu  IOK b dzie wymagała od 
beneficjenta oraz wszystkich partnerów o wiadczenia o kwalifikowalno ci lub 

cz ciowej kwalifikowalno ci podatku VAT. O wiadczenie o kwalifikowalno ci 
podatku VAT załączone do umowy o dofinansowanie zawiera informacj  o braku 
prawnej możliwo ci odzyskania poniesionego podatku VAT, a nie tylko braku 
możliwo ci jego faktycznego odzyskania. Brak o wiadczenia oznacza, że podatek 
VAT nie może w żadnym przypadku stanowić wydatku kwalifikowalnego (dotyczy 
odr bnie każdego z podmiotów realizujących projekt). 

Uznanie podatku VAT za kwalifikowalny na etapie wyboru projektu nie oznacza 

jego automatycznego kwalifikowania na etapie realizacji projektu. 

Koszty po rednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawki ryczałtowej w 
wysoko ci 25%, 20%, 15% albo 10% w zależno ci od warto ci kosztów 
bezpo rednich projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (rozdział 
8.4): 

 15% kosztów bezpo rednich – w przypadku projektów o warto ci kosztów 

bezpo rednich powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, 

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1
http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
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 10% kosztów bezpo rednich – w przypadku projektów o warto ci kosztów 

bezpo rednich przekraczającej 4 550 tys. PLN. 

W przypadku naruszenia przez Beneficjenta postanowień umowy w zakresie 
zarządzania projektem Instytucja Po rednicząca, podczas zatwierdzania wniosku o 
płatno ć, uznaje za niekwalifikowalną cz ć kosztów po rednich. Wysoko ć kosztów 
niekwalifikowalnych obliczana jest zgodnie z taryfikatorem stanowiącym załącznik nr 
4 do umowy o dofinasowanie projektu. 

Jeżeli Beneficjent wykaże, że naruszenie umowy wynika z okoliczno ci od niego 
niezależnych, Instytucja Po rednicząca może odstąpić od uznania za 
niekwalifikowalną cz ci kosztów po rednich. 

1.5. Wskaźniki do osiągnięcia w konkursie 

Wnioskodawca jest zobowiązany do monitorowania w projekcie wskaźników 
okre lonych dla konkursu w RPD, co musi zostać uwzgl dnione w zapisach wniosku 

o dofinasowanie w pkt. 3.1.1. 

Dla konkursu przewidziano nast pujące wskaźniki: 

Wskaźnik produktu (określony w PO WER)2: Liczba opracowanych w programie e-

materiałów - warto ć docelowa w ramach konkursu – 3 474 

Definicja wskaźnika zgodnie z SZOOP: 

E-materiały to otwarte i łatwo dost pne on-line materiały dydaktyczne, umożliwiające 
uczenie si  i nauczanie zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. 
Udost pnione są na ogólnodost pnej domenie publicznej. E-materiałem może być:  
zestaw materiałów dydaktycznych umożliwiających realizacj  pełnej godziny 
nauczania, w skład którego wchodzą scenariusz lekcji oraz minimum 2 zasoby 
multimedialne (np. film, nagranie audio, wywiad, prezentacja multimedialna, galeria 

zdj ć itp.) lub materiał umożliwiający nauczanie i/lub uczenie si , uwzgl dniający 
wybrane cele kształcenia i tre ci nauczania podstawy programowej kształcenia 
ogólnego, obejmujący interaktywną tre ć merytoryczną  i zasoby multimedialne.  

Za moment pomiaru wskaźnika należy uznać zamieszczenie e-materiałów na 
portalach prowadzonych lub nadzorowanych przez MEN. 

Uszczegółowienie definicji wskaźnika: 

E-materiał zawiera zestaw materiałów dydaktycznych umożliwiających realizacj  
pełnej 45-minutowej godziny nauczania obejmujący: scenariusz lekcji, minimum 2 
różne zasoby multimedialne, z których przynajmniej jeden jest jednym z zalecanych 
bazowych multimediów okre lonych w standardach stanowiących załączniki do 
regulaminu konkursu dla danego j zyka obcego nowożytnego. 

                                                           
2 Należy wy rać z listy rozwija ej w SOWA.  
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Poprzez pojedynczy e-materiał dydaktyczny do nauki j zyków obcych należy rozumieć 
materiał umożliwiający nauczanie i uczenie si  danego j zyka obcego nowożytnego, 
przeznaczony do realizacji w trakcie 45-minutowej jednostki lekcyjnej, uwzgl dniający 
wybrane cele kształcenia i tre ci nauczania aktualnej/obowiązującej dla danego etapu 
edukacyjnego podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie j zyków 
obcych nowożytnych, obejmujący interaktywną tre ć merytoryczną, scenariusz lekcji i 
zasoby multimedialne (w tym minimum 2 różne zasoby multimedialne, z których 
przynajmniej jeden jest jednym z zalecanych bazowych multimediów, a drugi 
zestawem ćwiczeń interaktywnych),  spełniający wymagania okre lone w załącznikach 
do dokumentacji konkursowej, w szczególno ci w: 

- Koncepcji e-materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych nowożytnych 

(załącznik nr 11); 

- Standardzie funkcjonalnym dla e-materiałów dydaktycznych do nauki języków 
obcych nowożytnych (załącznik nr 13); 

- Standardzie i kryteriach oceny spełnienia standardu dostępności WCAG e-

materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych (załącznik nr 14); 

- Standardzie merytoryczno-dydaktycznym dla e-materiałów dydaktycznych do nauki 
języków obcych nowożytnych (załącznik nr 15); 

- Standardzie techniczno-graficznym dla e-materiałów dydaktycznych do nauki 
języków obcych nowożytnych (załącznik nr 16); 

- oraz być zgodny z Wykazem e-materiałów dydaktycznych do nauki j zyków obcych 
nauczanych jako j zyk pierwszy (załącznik nr 17) lub Wykazem e-materiałów 
dydaktycznych do nauki języków obcych nauczanych jako język drugi dla danego e-

materiału (załącznik nr 18). 

Za moment pomiaru wskaźnika należy uznać zamieszczenie e-materiałów  na 
portalach prowadzonych lub nadzorowanych przez MEN (portal: 

www.epodreczniki.pl). 

We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany jest do uwzgl dnienia ww. 
wskaźnika o warto ci okre lonej w kryterium dost pu nr 4 dla danego obszaru, na który 
składany jest wniosek. 

Wskaźnik rezultatu (specyficzny dla konkursu):Liczba przedmiotów (języków 
obcych nowożytnych), których nauczyciele uzyskali dostęp do opracowanych e-

materiałów dydaktycznych -  warto ć docelowa w ramach konkursu – 6 

Definicja wskaźnika rezultatu:  

Opracowane e-materiały dydaktyczne do j zyków obcych, które powstaną w ramach 
konkursu b dą opracowane do 6 j zyków obcych nowożytnych w ramach kształcenia 
ogólnego, tj.: 

http://www.epodreczniki.pl/
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- J zyk angielski I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym). 

- J zyk niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym). 

- J zyk francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum. 

- J zyk włoski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: 
liceum/technikum. 

- J zyk hiszpański II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum. 

- J zyk rosyjski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum. 

Ze wzgl du na powszechno ć nauczania j zyków angielskiego i niemieckiego jako 

j zyki pierwsze (wiodące), e-materiały dydaktyczne przeznaczone do nauki tych 
j zyków zostaną opracowane na cały cykl kształcenia - od klasy I szkoły 
podstawowej do końca III etapu edukacyjnego, z uwzgl dnieniem poziomu 
podstawowego i rozszerzonego, umożliwiającego osiągni cie przez ucznia poziomu 
biegło ci B2+/C1. Dla j zyków: hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego i włoskiego 
zostaną przygotowane e-materiały, które umożliwią nauk  tych j zyków nauczanych 
jako j zyki drugie od podstaw od klasy VII do końca III etapu edukacyjnego bez 
uwzgl dniania poziomu rozszerzonego. 

We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany jest do uwzgl dnienia 
ww. wskaźnika, wpisując warto ć 1. 

Ponadto, mając na uwadze zapisy art. 26 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, należy 
odnie ć si  do wskaźników horyzontalnych, okre lonych w Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020 w załączniku nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS. 

Wskaźniki te są monitorowane we wszystkich priorytetach inwestycyjnych, 

odnoszących si  do efektów interwencji UP w kluczowych dla Komisji Europejskiej 

obszarach, w tym w szczególno ci w zakresie finansowania kosztów racjonalnych 
usprawnień dla osób z niepełnosprawno ciami, dostosowania obiektów do potrzeb 
osób z niepełnosprawno ciami oraz obj cia szkoleniami/doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych. Dlatego we wniosku o dofinasowanie należy wybrać z listy 
rozwijanej w SOWA poniższe wskaźniki produktu: 

 Wskaźnik produktu (kluczowy): Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.  
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 Wskaźnik produktu (kluczowy): Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem 
w zakresie kompetencji cyfrowych. 

 Wskaźnik produktu (kluczowy): Liczba projektów, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. 

 Wskaźnik produktu (kluczowy): Liczba podmiotów wykorzystujących 
technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Wyżej wymienione wskaźniki należy uwzgl dnić we wniosku nawet je li nie dotyczą 
bezpo rednio działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, wówczas 
należy przypisać im warto ć „0”. 

1.6.  Udzielanie informacji 

Wyja nień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na 

zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs.ejezyki@men.gov.pl lub 

telefonicznie pod nr: 22 34 74 348. Wyja nienia o charakterze ogólnym publikowane 
są na stronie internetowej IOK: https://efs.men.gov.pl/nabory/oraz 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

2. Składanie wniosków o dofinansowanie projektu 

2.1. Formularz wniosku o dofinansowanie 

Warunkiem niezb dnym do ubiegania si  o dofinansowanie jest wypełnienie w 
SOWA wniosku o dofinansowanie projektu (o charakterze wdrożeniowym), którego 
wzór jest dost pny w SOWA w zakładce Wzory dokumentów i złożenie go w formie 
wymaganej w regulaminie konkursu (podrozdział 2.2). SOWA dost pny jest z 
poziomu przeglądarki internetowej pod adresem: https://www.sowa.efs.qov.pl. Każdy 
użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika. Wnioskodawcy 
(beneficjenci) zakładają konto samodzielnie wchodząc w systemie na zakładk  Załóż 
konto. Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu 
znajdują si  w Instrukcji użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla 

wnioskodawców/beneficjentów, która jest dost pna w SOWA w zakładce Pomoc. 

Jednocze nie IOK informuje, że przedmiotowy konkurs w SOWA oznaczony jest 
numerem naboru: POWR.02.10.00-IP.02-00-009/20. 

Mając na uwadze działania na rzecz zwi kszenia dost pno ci dla osób z 
niepełnosprawno ciami systemu aplikowania o rodki w ramach POWER, SOWA jest 
dostosowany do potrzeb użytkowników z niepełnosprawno ciami w tym m.in.: 

1) Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać si  
po systemie za pomocą klawisza Tab. 

2) W całym systemie włączony jest tzw. fokus, czyli domy lne oznaczenie 
aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza si  po wszystkich 

https://efs.men.gov.pl/nabory/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://sowa.efs.gov.pl/Wzory-dokumentow
https://www.sowa.efs.qov.pl/
https://sowa.efs.gov.pl/Konto/Rejestracja
https://sowa.efs.gov.pl/Konto/Rejestracja
https://sowa.efs.gov.pl/Pomoc
https://sowa.efs.gov.pl/Pomoc
https://sowa.efs.gov.pl/Pomoc
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widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejno ci. To pozwala na 
wygodną obsług  systemu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w 
znacznym stopniu niedowidzącym. 

3) System jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie tre ci przez 
osoby niedowidzące. Zmiana wielko ci czcionki, zmiana kontrastu. 

4) Cało ć systemu oparta jest na stylach CSS. 

5) Zapewniony został odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzi ki temu materiały 
osadzone w SOWA są czytelne także dla osób słabiej widzących. 

6) Staramy si  pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z 
zasadami dost pno ci. 

Informacje na temat podstawowych funkcjonalno ci, które powinny umożliwić osobie 
z niepełnosprawno ciami skorzystanie z generatora są dost pne na stronie 
internetowej SOWA w zakładce DOST PNO Ć. 

2.2. Termin i forma składania wniosków o dofinansowanie 

Niniejszy konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że IOK prowadzi nabór 
wniosków o dofinansowanie projektów w sposób ciągły, od 21 września 2020 r. 

do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 
w ramach każdego z 6 obszarów lub do zawieszenia/zamkni cia konkursu (z 

zastrzeżeniem, że w ramach danego obszaru do dofinansowania może zostać 
wybrany wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie). 

Wnioski złożone przed dniem uruchomienia naboru lub po terminie zakończenia lub 
zawieszenia naboru b dą odrzucane. 

Nabór wniosków i ich ocena b dą prowadzone w sposób ciągły do wyczerpania 
alokacji w ramach poszczególnych obszarów, tzn. do wybrania jednego projektu do 
dofinansowania w ramach danego obszaru. Wnioski b dą przyjmowane w ramach 
odr bnych rund. Liczba rund konkursowych uzależniona b dzie m.in. od liczby i 
warto ci złożonych wniosków o dofinansowanie oraz wykorzystania alokacji w 

ramach danego obszaru. Nabór wniosków b dzie prowadzony w nast pujących 
terminach: 

I runda: od 21 września 2020 r. od godz. 9.00 do 5 października 2020 r. do godz. 

12.00 

W przypadku niewyczerpania alokacji dla danego obszaru, tj. gdy w ramach obszaru 

nie wpłynął co najmniej jeden wniosek o dofinansowanie lub konkurs nie został 
rozstrzygni ty w ramach danego obszaru z powodu negatywnej oceny wniosków o 
dofinansowanie, IOK ogłosi terminy kolejnych rund w aktualizacji regulaminu 
konkursu.  

https://sowa.efs.gov.pl/Dostepnosc
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Kolejna runda b dzie uruchamiana tylko dla tych obszarów, dla których nie złożono 
co najmniej jednego wniosku o dofinansowanie w ramach poprzedzających rund 
konkursowych lub złożone na dany obszar wnioski nie zostały skierowane do 
dofinansowania. Lista obszarów biorących udział w danej rundzie b dzie 
opublikowana na stronie internetowej IOK przed jej rozpocz ciem. 

UWAGA 

W uzasadnionych przypadkach IOK może podjąć decyzj  o włączeniu do kolejnej 
rundy obszaru, na którą złożono wnioski w ramach rund wcze niejszych. 

Pojedyncza runda konkursu obejmuje nabór wniosków, a nast pnie ich ocen  oraz 
opublikowanie listy ocenionych projektów, zawierającą oceny, ze wskazaniem 
projektów wybranych do dofinansowania. IOK szacuje, że rozstrzygni cie każdej 
rundy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zakończenia naboru w 
jej ramach. 

Wnioski w ramach konkursu należy złożyć na obowiązującym formularzu, wyłącznie 
w formie elektronicznej za po rednictwem SOWA w ramach utworzonego przez 

IOK naboru. Wnioski złożone w innej formie nie będą podlegały ocenie. 

Za dat  wpływu wniosku o dofinansowanie należy uznać dat  złożenia wersji 
elektronicznej wniosku w SOWA.  

Wniosek złożony za po rednictwem SOWA nie jest podpisywany. Złożenie wniosku 
w ww. sposób oznacza potwierdzenie zgodności z prawdą oświadczeń 
zawartych w części VIII wniosku zarówno ze strony wnioskodawców jak i 
partnerów (o ile dotyczy). Oznacza to, że nie ma obowiązku opatrzenia wniosku 
piecz cią i podpisem ze strony wnioskodawcy jak i partnerów. 

W przypadku gdy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w 2020 r. 

Wnioskodawca skorzysta z instrumentów wsparcia w ramach pakietu ustaw 

składających si  na tzw. Tarcz  antykryzysową, w zakresie zwolnienia czy 

przesuni cia terminów uiszczania danin publicznych, np.: 

− zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące; 

− odroczenie terminu płatno ci lub rozłożenie na raty należno ci ZUS; 

− umorzenie cało ci lub cz ci zaległo ci podatkowej; 

− odroczenie terminu zapłaty zaliczek na podatek od wypłacanych wynagrodzeń, 
złożenie do wła ciwego organu wniosku o ulg  jest uznawane jako spełnienie 
wymogu niezalegania z uiszczaniem należno ci, o których mowa w o wiadczeniu 
Wnioskodawcy w brzmieniu: „O wiadczam, że instytucja, którą reprezentuj  nie 

zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych lub innych należno ci wymaganych odr bnymi przepisami”. 
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W przypadku wyboru projektu do dofinansowania przed podpisaniem umowy 

wnioskodawca b dzie zobowiązany do dostarczenia do IOK m.in. dwóch 
podpisanych egzemplarzy wniosku o dofinansowanie. Wnioski w wersji papierowej 

muszą być opatrzone podpisem/ami osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) po 
stronie wnioskodawcy wskazanej (wskazanych) w punkcie 2.7 wniosku i piecz ciami 
wnioskodawcy oraz podpisami osób upoważnionych do podejmowania decyzji w 
imieniu partnerów projektu wskazanych w punkcie 2.9 wniosku.  Wniosek musi 

zostać podpisany bezpo rednio przez upoważnionego przedstawiciela partnera. IOK 
nie dopuszcza podpisywania wniosku przez partnera wiodącego w imieniu partnera, 
nawet po uprzednim upoważnieniu. 

Wnioskodawca powinien wypełnić wniosek zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku 
o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014‐2020 dost pną pod adresem: https://sowa.efs.gov.pl/Pomoc. 

Wypełniając wniosek należy zadbać o to, by zawierał on informacje odnoszące si  
wprost do kryteriów oceny obowiązujących w ramach konkursu (patrz: rozdział 4). 

Po uzupełnieniu wniosku o dofinansowanie i zweryfikowaniu poprawno ci 
wprowadzonych danych należy przesłać w SOWA wersj  elektroniczną wniosku do 
IOK. 

Wniosek, który został przesłany do IOK i otrzymał status „Wysłany do instytucji” nie 
może zostać wycofany przez wnioskodawc . Możliwe jest wystąpienie 
wnioskodawcy do IOK o zwrot wniosku w SOWA. 

Każdemu wnioskodawcy na każdym etapie oceny przysługuje prawo pisemnego 
wystąpienia do IOK o wycofanie złożonego przez siebie wniosku o dofinansowanie 
projektu z dalszych etapów procedury ubiegania si  o udzielenie dofinansowania. 

IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej i na portalu z odpowiednim 

wyprzedzeniem informacj  o planowanej dacie zamkni cia konkursu, wraz z 
uzasadnieniem. Zamkni cie konkursu nie może nastąpić przed upływem 7 dni od 
daty jego ogłoszenia. IOK może podjąć decyzj  o skróceniu naboru (nie dotyczy 
pierwszej rundy), z zachowaniem co najmniej 7-dniowego terminu na składanie 
wniosków o dofinansowanie, i/lub nieuruchamianiu kolejnych rund w przypadku gdy 

kwota złożonych wniosków wyczerpie alokacj . 

3. Podstawowe wymagania konkursowe 

W niniejszym rozdziale przedstawione są podstawowe wymagania wobec 
wnioskodawców. Wszystkie kryteria, do spełnienia których zobligowany jest 
wnioskodawca zawarte są w rozdziale 4 regulaminu. 

https://sowa.efs.gov.pl/Pomoc
https://sowa.efs.gov.pl/Pomoc
https://sowa.efs.gov.pl/Pomoc
https://sowa.efs.gov.pl/Pomoc
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3.1.  Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać si  podmioty 

wyszczególnione w SZOOP, spełniające warunek okre lony w kryterium dost pu nr 1, 
zgodnie z którym beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny 

posiadający do wiadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych 
materiałów, z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży lub dorosłych użytkowników w 
celach edukacyjno-szkoleniowych, w tym dost pnych dla osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawno ci spełniających standard WCAG 2.0 lub WCAG 2.1.  

Do wiadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów 
b dzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat (minimum 10 multimedialnych i 

interaktywnych materiałów, w tym minimum jeden materiał dost pny dla osób z 
różnymi rodzajami niepełnosprawno ci, spełniający standard WCAG 2.0 lub WCAG 
2.1). 

Niespełnienie powyższego kryterium dostępu będzie skutkowało odrzuceniem 
wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać si  podmioty, które podlegają wykluczeniu z 
ubiegania si  o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.). 

3.2. Grupa docelowa 

Zgodnie z zapisami SZOOP grupą docelową dla projektów realizowanych w ramach 

Działania 2.10 PO WER jest wiele podmiotów, z których najbardziej wła ciwymi w 
przypadku tego konkursu są szkoły i placówki o wiatowe oraz ich organy 
prowadzące, uczniowie I, II i III etapu edukacyjnego i ich rodzice, nauczyciele 

wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorzy szkół wszystkich etapów edukacyjnych, 
pracownicy innych placówek o wiatowych, osoby realizujące różne formy 
doskonalenia nauczycieli. 

3.3. Partnerstwo 

W konkursie mogą być realizowane projekty partnerskie, o których mowa w art. 33 

ustawy wdrożeniowej. W zakresie wymagań dotyczących partnerstwa wnioskodawca 
zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy wdrożeniowej, SZOOP oraz 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności. 

W związku z tym poniżej przedstawione są wyłącznie najważniejsze informacje 
dotyczące partnerstwa. 

Stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony 
z możliwo ci otrzymania dofinansowania. 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/
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Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843, z późn. zm.) dokonuje wyboru partnerów innych niż wymienione w art. 3 
ust. 1 pkt 1-3a tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzysto ci i równego 
traktowania. Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególno ci do: 

 ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze 
wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie si  partnerów; 

 uwzgl dnienia przy wyborze partnerów: zgodno ci działania potencjalnego 
partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera 
w realizacj  celu partnerstwa, do wiadczenia w realizacji projektów o 
podobnym charakterze; 

 podania do publicznej wiadomo ci na swojej stronie internetowej informacji 

o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera. 

Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, nieb dący podmiotem inicjującym projekt partnerski, po 
przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego podaje do publicznej wiadomo ci w 
Biuletynie Informacji Publicznej informacj  o rozpocz ciu realizacji projektu 
partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia do jego realizacji oraz 
wskazaniem partnera wiodącego w tym projekcie. 

W ramach PO WER wymagane jest utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpocz ciem realizacji projektu, o 
ile data ta jest wcze niejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, co 
wnioskodawca potwierdza składając podpis w cz ci VIII wniosku o dofinansowanie 
Oświadczenia. 

Powyższe oznacza, że partnerstwo musi być utworzone lub zainicjowane przed 
rozpocz ciem realizacji projektu i wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie 
projektu partnerskiego. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia 
porozumienia albo umowy o partnerstwie mi dzy wnioskodawcą a partnerem przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wszyscy partnerzy muszą być jednak 
wskazani we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Dopuszczalnym wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której do 
realizowanego projektu partnerskiego wprowadzany jest dodatkowy, nieprzewidziany 

we wniosku o dofinansowanie tego projektu partner, ale nie jest rozszerzany rodzaj 

zadań przewidzianych do realizacji w projekcie w ramach partnerstwa (włączenie do 
projektu nowego partnera nie może wiązać si  z wprowadzeniem nowego rodzaju 
zadań przewidzianych do realizacji przez partnera/partnerów, ale jedynie ze 
zwi kszeniem liczby partnerów realizujących zadania przewidziane do realizacji w 

partnerstwie). Wprowadzenie nowego partnera może nastąpić w połączeniu ze 
wzrostem zaangażowania partnerów w realizacj  projektu (np. w sytuacji, kiedy 
wzro nie procentowy udział rodków przekazywanych partnerom w budżecie), ale 



 

 

 

30 

 

 

nie może być związany z przekazywaniem partnerom do realizacji zadań rodzajowo 
różnych od tych, które pierwotnie im przekazano. Możliwe jest również przesuwanie 
zadań pomi dzy partnerami. 

Zmiany dotyczące wprowadzenia do realizowanego projektu dodatkowego, 
nieprzewidzianego we wniosku o dofinansowanie tego projektu, partnera traktowane 

są jako zmiany w projekcie i wymagają zgłoszenia oraz uzyskania pisemnej zgody 
instytucji, b dącej stroną umowy o dofinansowanie projektu zawartej albo 

porozumienia zawartego z beneficjentem tego projektu na zasadach okre lonych w 
tej umowie albo w tym porozumieniu.  

W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach dopuszczalne jest dokonanie zmiany 

partnera lub rezygnacja z udziału partnera w projekcie zatwierdzonym do 
dofinansowania. Wymaga to jednak wcze niejszego zgłoszenia do IOK wraz z 
uzasadnieniem oraz uzyskania pisemnej zgody IOK. Warunkiem wyrażenia przez 
IOK zgody na tego rodzaju zmian  w projekcie jest zapewnienie, że: 

 nowy partner b dzie posiadał zbliżony lub wyższy potencjał i do wiadczenie w 
stosunku do partnera, który zrezygnował z udziału w projekcie oraz zostanie 
wybrany z zachowaniem zasad o których mowa w art. 33 ust. 2-4a ww. ustawy 

wdrożeniowej (o ile dotyczy); 

 podstawowe założenia dotyczące działań realizowanych w projekcie nie 
zmienią si ; 

 projekt przyj ty do dofinansowania b dzie spełniał wszystkie ogólne i 
szczegółowe kryteria wyboru projektów obowiązujące w konkursie. 

W ramach konkursu nie jest dopuszczalna realizacja projektów w partnerstwie 
ponadnarodowym. 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku (dokument dost pny w 
SOWA w zakładce: Pomoc) spełnienie ww. warunków b dzie oceniane na podstawie 
o wiadczenia zawartego we wniosku o dofinansowanie dotyczącego zarówno 
wnioskodawcy, jak i partnerów zawartego w cz ci VIII wniosku o dofinansowanie. 

Przed podpisaniem umowy IOK weryfikuje prawdziwo ć o wiadczeń wnioskodawcy i 
partnerów tzn. sprawdza prawidłowo ć spełnienia wymogów dotyczących 
partnerstwa. 

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wnioskodawca jest zobowiązany do 
złożenia o wiadczenia o wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych (o ile dotyczy), którego wzór stanowi załącznik nr 10 do regulaminu. 

Beneficjent projektu, b dący stroną umowy o dofinansowanie, pełni rol  partnera 
wiodącego. 

Partner jest zaangażowany w realizacj  całego projektu, co oznacza, że uczestniczy 
również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem. Przy 

https://sowa.efs.gov.pl/Pomoc
https://www.sowa.efs.gov.pl/Pomoc
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czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko cz ci zadań w projekcie 
(okre lonych we wniosku o dofinansowanie). 

Udział partnerów (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych 
lub finansowych) musi być adekwatny do celów projektu. Realizacja projektu w 
partnerstwie powinna mieć swoje uzasadnienie merytoryczne – tzn. dzi ki 
współpracy podmiotów powstanie efekt synergii i warto ć dodana, niemożliwa do 
osiągni cia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie. 

Pisemna umowa o partnerstwie lub porozumienie, zawarta pomi dzy wnioskodawcą 
a partnerem musi okre lać w szczególno ci: 

 przedmiot porozumienia albo umowy; 

 prawa i obowiązki stron; 
 zakres i form  udziału poszczególnych partnerów w projekcie; 
 partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów 

projektu; 

 sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych 

przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający okre lenie kwoty 
dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów; 

 sposób post powania w przypadku naruszenia lub niewywiązania si  stron 
z porozumienia lub umowy. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia IOK kopii umowy o partnerstwie 

lub porozumienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o 

partnerstwie lub porozumienie b dzie weryfikowane w zakresie spełnienia ww. 
wymogów. 

Wydatki poniesione w ramach projektu przez partnera wybranego niezgodnie z 

powyższymi wymaganiami mogą zostać uznane za niekwalifikowalne przez IOK. 

Nie jest dopuszczalne angażowanie jako personelu projektu pracowników 
partnerów przez wnioskodawcę i odwrotnie. 

Nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez wnioskodawcę zakupu towarów 
lub usług partnerowi i odwrotnie. 

Beneficjent (partner wiodący) może przekazywać rodki partnerom na finansowanie 
ponoszonych przez nich kosztów. Koszty te wynikają z wykonania zadań 
okre lonych we wniosku. Realizacja ww. zadań nie oznacza wiadczenia usług na 
rzecz beneficjenta (partnera wiodącego). 

Partner zobowiązany jest ponosić wydatki zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności oraz zgodnie z regulaminem konkursu. 

Wszystkie płatno ci dokonywane w związku z realizacją projektu pomi dzy 
beneficjentem (partnerem wiodącym) a partnerami dokonywane są za 

http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
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po rednictwem wyodr bnionego dla projektu rachunku bankowego zarówno 
beneficjenta (partnera wiodącego) jaki i partnerów projektu. 

Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa 
odpowiedzialno ć za prawidłową realizacj  projektu ponosi beneficjent (partner 
wiodący), jako strona umowy o dofinansowanie. 

Informacja o udziale partnera powinna znaleźć si  we wniosku o dofinansowanie 
projektu, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku.  

Beneficjent odpowiada za zapewnienie realizacji Projektu przez personel projektu 

posiadający kwalifikacje okre lone we Wniosku lub/i przez osoby bezpo rednio 
wskazane we Wniosku, w szczególno ci zapewnienie koordynatora projektu, zgodnie 
z opisem wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Dane koordynatora 

przekazywane są do Instytucji Po redniczącej w formie o wiadczenia na etapie 
podpisywania umowy o dofinansowanie lub niezwłocznie po jej podpisaniu. W 
przypadku zmiany na stanowisku koordynatora projektu, Beneficjent zobowiązany 
jest do niezwłocznego dostarczenia do Instytucji Po redniczącej aktualnego 
o wiadczenia. 

3.4. Zasady rozliczania wydatków w projekcie 

Zgodnie z zapisami SZOOP cross-financing i rodki trwałe mogą stanowić nie wi cej 
niż 10% wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym cross-financing nie wi cej niż 
5%. 

Zasady rozliczania wydatków w projekcie muszą być zgodne z Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalno ci. 

Beneficjent nie może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w ramach 
prowadzonej przez siebie działalno ci gospodarczej odpisów z tytułu zużycia 
rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych, które zostały 

sfinansowane ze rodków PO WER lub jakichkolwiek innych rodków publicznych. 

4. Etapy organizacji konkursu i wymagania wobec wnioskodawców 

Wybór projektów odbywa si  w trybie konkursowym. 

Proces wyboru projektów składa si  z oceny dokonywanej przez członków Komisji 
Oceny Projektów (KOP), tj. oceny merytorycznej oraz ewentualnych negocjacji. 

Na etapie oceny merytorycznej weryfikowane są: 

 ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1, 

 kryteria dost pu okre lone w RPD na 2020 r., 

 ogólne kryteria horyzontalne, 

 kryteria merytoryczne oceniane punktowo, 

https://www.sowa.efs.gov.pl/Sowa.Web/Pomoc
http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
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 kryteria premiujące. 

W przypadku odrzucenia wniosku o dofinansowanie z powodu niespełnienia 
któregokolwiek z wyżej wymienionych kryteriów oceny merytorycznej (nie dotyczy 
kryteriów premiujących) IOK niezwłocznie przekazuje do wnioskodawcy pisemną 
informacj  o zakończeniu oceny jego projektu oraz negatywnej ocenie projektu wraz 
ze zgodnym z art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej pouczeniem o możliwo ci 
wniesienia protestu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. 

Pisemna informacja zawiera całą tre ć wypełnionych kart oceny merytorycznej albo 
kopie wypełnionych kart oceny w postaci załączników, z zastrzeżeniem że IOK, 
przekazując wnioskodawcy t  informacj , zachowuje zasad  anonimowo ci osób 
dokonujących oceny. 

W niniejszym rozdziale IOK przedstawia procedur  oceny wniosków o 
dofinansowanie oraz kryteria, które muszą spełnić wnioskodawcy, aby ubiegać si  o 
dofinansowanie.  

4.1. Procedura uzupełniania i poprawiania złożonego wniosku 
o dofinansowanie oraz wskazanie formy komunikacji 

Weryfikacja warunków formalnych, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy 
wdrożeniowej odbywa si  w PO WER co do zasady za po rednictwem Systemu 
Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, który nie dopuszcza do złożenia wniosków 
niekompletnych (niezawierających wszystkich wymaganych elementów), złożonych 
po terminie i w innej formie niż okre lona w SOWA. 

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy wdrożeniowej w razie stwierdzenia we wniosku o 
dofinansowanie oczywistych omyłek, IOK wzywa wnioskodawc  do poprawienia w 
nim oczywistej omyłki w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpatrzenia. Jednakże w uzasadnionych przypadkach, IOK, zgodnie z art. 9 ust. 2 

specustawy funduszowej może wydłużyć termin na uzupełnienie wniosku lub 
poprawienie w nim oczywistej omyłki do 30 dni. 

IOK wysyła pismo informujące o konieczno ci korekty wniosku drogą elektroniczną 
za pomocą SOWA i zwraca wniosek w SOWA do wnioskodawcy. Wnioskodawca 
zobowiązany jest do wprowadzenia odpowiednich zmian we wniosku o 
dofinansowanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Termin okre lony 
powyżej liczy si  od dnia nast pującego po dniu wysłania wezwania drogą 
elektroniczną w SOWA. 

Po poprawieniu we wniosku oczywistych omyłek przez wnioskodawc , pracownik 
IOK w terminie 7 dni od złożenia skorygowanej wersji wniosku, dokonuje weryfikacji, 
czy wniosek został skorygowany poprawnie i z zachowaniem terminu. Poprawny 
wniosek jest kierowany do wła ciwego etapu oceny w ramach KOP. 

UWAGA 
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Komunikacja pomiędzy IOK a wnioskodawcą odbywa się drogą elektroniczną 
za pośrednictwem systemu SOWA. Terminy liczone są od dnia następnego po 
dniu wysłania informacji. Wyjątek stanowi przekazanie 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 wnioskodawc  dokumentów niezb dnych do podpisania 
umowy w wersji papierowej. Wnioski, pisma i inne informacje złożone w innej formie 
niż wskazana nie b dą rozpatrywane. O wiadczenie dotyczące skutków 
niezachowania wskazanej formy komunikacji, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c 
ustawy wdrożeniowej jest składane przez wnioskodawc  wraz z pozostałymi 
o wiadczeniami w sekcji VIII wniosku o dofinansowanie. 

4.2. Komisja Oceny Projektów (KOP) 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy wdrożeniowej oceny spełniania kryteriów wyboru 
projektów przez projekty uczestniczące w konkursie dokonuje KOP. 

IOK powołuje oraz okre la regulamin pracy KOP dla każdej rundy konkursu. W skład 
KOP z prawem dokonywania oceny projektów wchodzą pracownicy IOK oraz 
eksperci, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej. Liczba 
członków KOP z prawem dokonywania oceny projektów wynosi nie mniej niż trzy 
osoby. Przewodniczącym KOP i zast pcą przewodniczącego KOP są pracownicy 
IOK. 

Zgodnie z art. 22 specustawy funduszowej w przypadku gdy na skutek wystąpienia 
COVID-19 istnieje konieczno ć skorzystania z wiedzy, umiej tno ci lub 
do wiadczenia osoby, która nie jest wpisana do wykazu kandydatów na ekspertów, o 
którym mowa w art. 68a ust. 11 ustawy wdrożeniowej, wła ciwa instytucja może 
powierzyć tej osobie funkcj  eksperta. Wówczas przepisy art. 68a ust. 1–6 i 8–14 

ustawy wdrożeniowej stosuje si  odpowiednio. 

Oceny, czy dany projekt spełnia poszczególne kryteria merytoryczne wyboru 
projektów dokonuje dwóch członków KOP wybieranych w drodze losowania 

przeprowadzonego przez przewodniczącego KOP na posiedzeniu KOP w obecno ci 
co najmniej 3 członków KOP oraz obserwatorów wskazanych przez KM POWER (o 
ile KM POWER wskazał swoich obserwatorów). 

Jednocze nie, zgodnie z art. 16 ust. 1 specustawy funduszowej w celu ograniczenia 

negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 KOP może dokonywać oceny 
spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty uczestniczące w konkursie, 
poza miejscem stałego dokonywania tej oceny (praca zdalna) lub z wykorzystaniem 

rodków komunikacji elektronicznej. 

Opis sposobu przeprowadzenia procedury losowania członków KOP dokonujących 
oceny spełniania przez dany projekt poszczególnych kryteriów wyboru projektów, 
IOK okre la w regulaminie pracy KOP, a wyniki tego losowania IOK zawiera w 
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protokole z prac KOP. Protokół z prac KOP jest sporządzany dla każdej rundy 
konkursu. Po zakończeniu prac KOP w ramach konkursu opracowywany jest 
protokół zbiorczy ze wszystkich posiedzeń KOP. 

Przed rozpocz ciem prac KOP, IOK sporządza list  wszystkich projektów złożonych 
w odpowiedzi na rund  konkursu (wraz z nazwą wnioskodawcy i partnera/partnerów 
o ile dotyczy oraz tytułem projektu) i przedstawia ją do wiadomo ci członkom KOP 
przed podpisaniem przez nich o wiadczenia o bezstronno ci. 

Przed przystąpieniem do oceny wniosku członek KOP podpisuje deklaracj  
poufno ci (załącznik nr 3) oraz o wiadczenie o bezstronno ci: 

a) w przypadku pracownika IOK, zgodne ze wzorem okre lonym w załączniku nr 4, 

b) w przypadku eksperta, o którym mowa w art. 68a ustawy wdrożeniowej, zgodne 
ze wzorem okre lonym w załączniku nr 5. 

W pracach KOP w charakterze obserwatorów (bez prawa dokonywania oceny 
projektów) mogą uczestniczyć: 

a) przedstawiciele ministra (ministrów) wła ciwego (wła ciwych) ds. związanych 
tematycznie z zakresem konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra bądź 
ministrów); 

b) przedstawiciele IZ PO WER (z inicjatywy IZ PO WER); 

c) przedstawiciele partnerów, o których mowa w art. 5 rozporządzenia ogólnego, w 
tym w szczególno ci partnerów wchodzących w skład KM POWER (przy 
zachowaniu zasady bezstronno ci). 

Przed udziałem w pracach KOP obserwator podpisuje deklaracj  poufno ci 
(załącznik nr 6). 

Przed rozpocz ciem oceny projektów w ramach KOP, IOK przekazuje osobom 
wchodzącym w skład KOP z prawem dokonywania oceny projektów, informacje 
dotyczące wymogów, które muszą spełniać projekty ubiegające si  o dofinansowanie 
w ramach danego konkursu, w tym w szczególno ci informacje na temat procedury 
oceny oraz obowiązujących w ramach konkursu kryteriów wyboru projektów. 

Do składu KOP mogą być powoływane wyłącznie osoby (pracownicy lub eksperci) 

które posiadają certyfikat potwierdzający ukończenie obligatoryjnego e-

learningowego programu szkoleniowego uprawniającego do dokonywania oceny w 
ramach danej osi priorytetowej PO WER. Ukończenie szkolenia przez osoby 
powołane w skład KOP jest konieczne po upływie 30 dni od dnia udost pnienia 
szkolenia na platformie. Ukończenie ww. szkoleń stanowi spełnienie minimalnych 
wymagań, o których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej w odniesieniu do 
pracowników wchodzących w skład KOP i art. 68a ust. 3 pkt 4 w odniesieniu do 

ekspertów wchodzących w skład KOP. 
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Obowiązek posiadania wła ciwego certyfikatu do dokonywania oceny w ramach Osi 
II PO WER dotyczy również przewodniczącego KOP i zast pcy przewodniczącego 
KOP. 

W celu usprawnienia procesu dokonywania oceny projektów w ramach KOP, IOK 
może podjąć decyzj  o odstąpieniu od dokonywania oceny w trybie stacjonarnym i 
przeprowadzeniu oceny całkowicie lub cz ciowo w trybie niestacjonarnym. 

Projekty podlegające ocenie w ramach KOP i kwalifikujące si  do zarejestrowania w 
SL2014 są rejestrowane w SL2014, zgodnie z procedurami wewn trznymi IOK. 

4.3. Ocena merytoryczna 

Ocenie merytorycznej podlega każdy złożony w trakcie trwania naboru wniosek 
o dofinansowanie (o ile nie został wycofany przez wnioskodawc  albo pozostawiony 
bez rozpatrzenia zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej). 

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia: 

 ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1 („spełnia”/”nie spełnia”); 
 kryteria dost pu; 
 kryteria horyzontalne; 

 ogólne kryteria merytoryczne oceniane punktowo, 
 kryteria premiujące. 

W przypadku dokonywania w ramach KOP oceny merytorycznej nie wi cej niż 200 
projektów, ocena merytoryczna rozumiana jako podpisanie przez oceniających kart 
oceny merytorycznej wszystkich projektów ocenianych w ramach KOP jest 
dokonywana w terminie nie późniejszym niż 60 dni od dnia przekazania oceniającym 
wylosowanych projektów do oceny.   

Przy każdym kolejnym zwi kszeniu liczby projektów maksymalnie o 200 termin 

dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni (np. 
jeżeli w ramach KOP ocenianych jest od 201 do 400 projektów termin dokonania 
oceny merytorycznej wynosi nie wi cej niż 90 dni).  

Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 120 dni 
niezależnie od liczby projektów ocenianych w ramach KOP. 

Oceny merytoryczna dokonywana jest przy pomocy karty oceny merytorycznej 

wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (załącznik nr 
1). 

Projekt może być uzupełniany/poprawiany w części dotyczącej spełniania 
wszystkich ww. kategorii kryteriów (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy 
wdrożeniowej) poza kryteriami merytorycznymi weryfikowanymi w systemie 0-1 

oraz kryterium dostępu nr 6, które zgodnie z RPD nie może podlegać 
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uzupełnianiu lub poprawie (patrz podrozdział 4.3.2 regulaminu) oraz kryteriami 

premiującymi. 

Uzupełnienie/poprawa projektu w trybie art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub 
uzyskanie wyja nień w zakresie spełniania danego kryterium, odbywa si  na etapie 
negocjacji i nast puje tylko w odniesieniu do projektów, które spełniły warunki 
przystąpienia do tego etapu. Skierowanie projektu do poprawy/uzupełnienia/ 
wyja nień w cz ci dotyczącej spełniania danego kryterium oznacza skierowanie go 

do negocjacji w zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym. 

Ocena spełniania kryteriów merytorycznych ocenianych 0-1 polega na przypisaniu im 

warto ci logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego 
projektu. Rozbieżno ci w ocenie oceniających rozstrzyga Przewodniczący KOP. 

4.3.1. Ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1 

Kryterium nr 1 

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER 
jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach 

właściwego Działania/Poddziałania PO WER lub właściwego naboru o ile 
ustalono w nim kryterium dostępu zawężające listę podmiotów uprawnionych 
do ubiegania się o dofinansowanie. 

Kryterium weryfikowane na podstawie cz ci II wniosku o dofinansowanie oraz 

zapisów SZOOP dotyczących Działania 2.10 (pole Typ beneficjenta), a także 
informacji przedstawionych przez Wnioskodawc  potwierdzających spełnienie 
kryterium dost pu nr 1. 

Kryterium nr 2 

W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące: 

1. wyboru partnerów, o których mowa w art. 33 ust. 2-4a ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy);  

2. utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie wynikającym z art. 33 
ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile 

dotyczy) oraz zgodnym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER 
tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem 
realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/
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Kryterium weryfikowane na podstawie o wiadczenia zawartego we wniosku o 
dofinansowanie dotyczącego zarówno wnioskodawcy, jak i partnerów zawartego w 
cz ci VIII wniosku o dofinansowanie. 

Przed podpisaniem umowy IOK weryfikuje prawdziwo ć o wiadczeń wnioskodawcy i 
partnerów tzn. sprawdza prawidłowo ć spełnienia wymogów dotyczących 
partnerstwa. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wymagane jest również 
przekazanie kopii umowy partnerskiej do IOK (potwierdzonej za zgodno ć z 
oryginałem). 

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wnioskodawca jest zobowiązany do 
złożenia o wiadczenia o wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych (o ile dotyczy), którego wzór stanowi załącznik nr 10 do regulaminu. 

Kryterium nr 3 

Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w 
danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok 
obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
2018 poz. 395, z późń. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i 
zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od średnich rocznych 
wydatków w ocenianym projekcie. 

Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych (jsfp), w tym 

projektów partnerskich w których jsfp występują jako wnioskodawca (lider) - 
kryterium obrotu nie jest wówczas badane. 

W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów 
publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym 

przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację 
projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego 
wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o 
dofinansowanie. W przypadku partnerstwa kilku podmiotów badany jest łączny 
obrót wszystkich podmiotów wchodzących w skład partnerstwa nie będących 
jsfp. 

Kryterium weryfikowane na podstawie przedstawionych przez wnioskodawc  
informacji (podanych w formie kwoty) potwierdzających potencjał finansowy jego i 

ewentualnych partnerów (o ile budżet projektu uwzgl dnia wydatki partnera) 
odnosząc go do redniorocznych wydatków w projekcie. 

Ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontek cie planowanych 
redniorocznych wydatków w projekcie (zgodnie z budżetem projektu). Polega ona 

na porównaniu redniorocznego poziomu wydatków z rocznymi obrotami 
wnioskodawcy albo – w przypadku projektów partnerskich – z rocznymi łącznymi 
obrotami wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzgl dnia wydatki 
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partnera) za poprzedni zatwierdzony rok obrotowy lub ostatni zamkni ty i 
zatwierdzony rok kalendarzowy.  

Informacje dotyczące potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) należy 
wpisać w cz ci 4.3 wniosku o dofinansowanie (patrz Instrukcja wypełniania wniosku 

dost pna w SOWA w zakładce Pomoc). 

Kryterium nr 4 

Z wnioskodawcami lub partnerem/partnerami (o ile dotyczy) nie rozwiązano w 
trybie natychmiastowym umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze 

środków PO WER z przyczyn leżących po jego stronie. Kryterium nie dotyczy 
jednostek sektora finansów publicznych (jsfp). 

Za przyczyny leżące po stronie wnioskodawcy lub partnera/partnerów, w 
efekcie których doszło do rozwiązania umowy uznaje się następujące sytuacje: 

1. wnioskodawca/partner dopuścił się poważnych nieprawidłowości 
finansowych, w szczególności wykorzystał przekazane środku na cel inny 
niż określony w projekcie lub niezgodnie z umową, 

2. wnioskodawca/partner złożył lub posłużył się fałszywym oświadczeniem lub 
podrobionymi, przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami 
w celu uzyskania dofinansowania w ramach umowy, w tym uznania za 

kwalifikowalne wydatków ponoszonych w ramach projektu, 
3. wnioskodawca/partner ze swojej winy nie rozpoczął realizacji projektu w 

ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu 
realizacji projektu. 

Kryterium b dzie analizowane na podstawie: 

 o wiadczenia w formularzu wniosku o dofinansowanie, że nie doszło do 
rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy o dofinansowanie projektu 
realizowanego ze rodków PO WER z przyczyn leżących po stronie podmiotu 
reprezentowanego przez wnioskodawc /partnera oraz 

 wykazu umów rozwiązanych w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po 

stronie beneficjenta. 

Kryterium nr 5 

Koszty bezpośrednie projektu nie są rozliczane w całości kwotami 
ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta.  

Kryterium jest weryfikowane wyłącznie na etapie przyjmowania projektu do 
dofinansowania. 

Kryterium b dzie weryfikowane na podstawie pkt. 4.2 Kwoty ryczałtowe oraz cz ci 
V Budżet projektu wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z RPD w ramach konkursu nie 

przewiduje si  projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi (poniżej 100 000 euro). 

https://sowa.efs.gov.pl/Pomoc
https://www.sowa.efs.gov.pl/Pomoc
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Jeżeli oceniający uzna, że projekt nie spełnia któregokolwiek z ww. kryteriów 
merytorycznych weryfikowanych w systemie 0-1, odpowiednio odnotowuje ten fakt 

na karcie oceny merytorycznej, uzasadnia decyzj  o uznaniu danego kryterium za 
niespełnione oraz wskazuje, że projekt powinien zostać odrzucony i nie podlegać 
dalszej ocenie. W takim przypadku IOK przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy 
pisemną informacj  o zakończeniu oceny projektu oraz negatywnej ocenie projektu 
wraz z pouczeniem o możliwo ci wniesienia protestu. 

Projekt spełniający wszystkie kryteria merytoryczne weryfikowane w trybie 0-1 jest 

dopuszczony do weryfikacji kryteriów dost pu. 

4.3.2. Kryteria dostępu 

Poza ogólnymi kryteriami merytorycznymi ocenianymi w systemie 0-1 wła ciwymi dla 
PO WER, IOK na etapie oceny merytorycznej ocenia również spełnienie wybranych 
kryteriów dost pu z RPD. Dla przedmiotowego konkursu są to nast pujące kryteria: 

Kryterium nr 1 

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający 
doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych 
materiałów, z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży lub dorosłych 
użytkowników w celach edukacyjno-szkoleniowych, w tym dostępnych dla 
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności spełniających standard WCAG 
2.0 lub WCAG 2.1.  

Doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych 
materiałów będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat (minimum 10 

multimedialnych i interaktywnych materiałów, w tym minimum jeden materiał 
dostępny dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniający 
standard WCAG 2.0 lub WCAG 2.1). 

 

Kryterium b dzie weryfikowane na podstawie o wiadczenia projektodawcy, linku do 

utworzonych materiałów oraz weryfikacji wymienionych we wniosku o 
dofinansowanie multimedialnych i interaktywnych materiałów stworzonych przez 
Wnioskodawc . 
Jako multimedialne i interaktywne materiały rozumie si  na potrzeby konkursu 
zasoby stanowiące połączenie różnych form przekazu informacji (np. tekstu, 
dźwi ku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji.  
Kryterium ma na celu zapewnienie realizacji projektu przez podmioty posiadające 
do wiadczenie w tworzeniu multimediów. W przypadku realizacji projektów 
partnerskich, wymóg do wiadczenia uznaje si  za spełniony w sytuacji, gdy 
którykolwiek z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa go spełnia. Niemniej 



 

 

 

41 

 

 

jednak do wiadczenia nie można łączyć, co oznacza, że w projekcie musi 
uczestniczyć co najmniej jeden podmiot, który spełnia kryterium w cało ci.  
E-materiały, które powstaną w projektach konkursowych muszą spełniać najwyższe 
standardy jako ci zarówno pod wzgl dem merytorycznym, dydaktycznym, 
technologicznym, jak i dost pno ci dla uczniów z różnymi rodzajami 
niepełnosprawno ci (standard WCAG 2.1). 
 

IOK przewiduje możliwość uzupełniania lub poprawiania na podstawie art. 45 

ust. 3 ustawy wdrożeniowej tre ci wniosku o dofinansowanie w cz ci dotyczącej 
spełniania kryterium nr 1. Do ewentualnej zmiany b dzie można skierować wniosek, 
w którym konieczne jest doprecyzowanie i/lub rozszerzenie zapisów 

dotyczących doświadczenia wnioskodawcy i/lub wytworzonych materiałów. 

Kryterium nr 2 

Wnioskodawca zagwarantuje, że powstające e-materiały dydaktyczne do nauki 
języków obcych nowożytnych będą służyły rozwijaniu kompetencji 
skutecznego porozumiewania się w języku obcym nowożytnym w mowie i 
piśmie oraz realizacji celów ogólnych i szczegółowych określonych w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla każdego etapu 
edukacyjnego, w tym rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych (określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 
przez całe życie) oraz będą zgodne ze standardami: merytoryczno-

dydaktycznym, funkcjonalnym, dostępności, i techniczno - graficznym, etc., 

stanowiącymi załączniki do regulaminu konkursu.  

Ponadto wypracowane e-materiały będą zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa oświatowego.   

E-materiały dydaktyczne służyć mają rozwijaniu kompetencji skutecznego 
porozumiewania si  w j zyku obcym nowożytnym w mowie i pi mie oraz realizacji 
celów ogólnych i szczegółowych okre lonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla każdego etapu edukacyjnego, w tym rozwijaniu kompetencji 
kluczowych i umiej tno ci uniwersalnych (okre lonych w Zaleceniach Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w 

procesie uczenia si  przez całe życie). 

Beneficjent konkursowy zobowiązany jest do stworzenia nowych e-materiałów 
zgodnie z Koncepcją e-materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych 
nowożytnych, która stanowi załącznik nr 11 do regulaminu konkursu, gdzie zostały 
okre lone ogólne wymagania do e-materiałów oraz zgodnie z: 
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- Standardem funkcjonalnym dla nowych e-materiałów dydaktycznych do nauki 

języków obcych nowożytnych, stanowiącym załącznik nr 13 do regulaminu konkursu. 

- Standardem i kryteriami oceny spełnienia standardu dostępności WCAG e-

materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych nowożytnych, stanowiącym 
załącznik nr 14 do regulaminu konkursu.  

- Standardem merytoryczno-dydaktycznym dla nowych e-materiałów dydaktycznych 
do nauki języków obcych nowożytnych, stanowiącym załącznik nr 15 do regulaminu 

konkursu. 

- Standardem techniczno-graficznym dla e-materiałów dydaktycznych do nauki 

języków obcych nowożytnych, stanowiącym załącznik nr 16 do regulaminu konkursu. 

Opracowane e-materiały muszą być również zgodne z  

- Wykazem e-materiałów dydaktycznych do nauki języka obcego nauczanego 
jako język pierwszy, stanowiącym załącznik nr 17 

- Wykazem e-materiałów dydaktycznych do nauki języka obcego, nauczanego 
jako drugi, stanowiącym załącznik nr 18 

Eksperci z projektu pozakonkursowego ORE b dą weryfikować powstające w trakcie 
realizacji projektów konkursowych e-materiały dydaktyczne pod kątem spełnienia 
ww. standardów. E-materiały zostaną udost pnione na publicznej Zintegrowanej 
Platformie Edukacyjnej pod adresem www.epodreczniki.pl tylko w przypadku 

spełniania ww. standardów.  

Spełnienie kryteriów b dzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

IOK przewiduje możliwość uzupełniania lub poprawiania na podstawie art. 45 

ust. 3 ustawy wdrożeniowej tre ci wniosku o dofinansowanie w cz ci dotyczącej 
spełniania kryterium dost pu nr 2. Do ewentualnej zmiany b dzie można skierować 
wniosek, w którym konieczne jest uzupełnienie i/lub doprecyzowanie zbyt 
ogólnych zapisów potwierdzających zgodność e-materiałów dydaktycznych ze 

standardami merytoryczno-dydaktycznym, funkcjonalnym, dostępności, i 
techniczno-graficznym oraz potwierdzających, że będą służyły rozwijaniu 

kompetencji skutecznego porozumiewania się w języku obcym nowożytnym w 
mowie i piśmie oraz realizacji celów ogólnych i szczegółowych określonych w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla każdego etapu 
edukacyjnego, w tym rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych. Należy zaznaczyć, iż informacja potwierdzająca zgodno ć e-

materiałów dydaktycznych ze standardami merytoryczno-dydaktycznym, 

funkcjonalnym, dost pno ci, i techniczno-graficznym oraz informacja potwierdzająca, 
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że powstające e-materiały b dą służyły rozwijaniu kompetencji kluczowych i 
umiej tno ci uniwersalnych niezb dnych na rynku pracy musi znaleźć si  w tre ci 
pierwotnego wniosku o dofinansowanie. Korekta wniosku nie może polegać na 

dopisaniu w tre ci informacji potwierdzającej zgodno ć e-materiałów dydaktycznych 
ze standardami merytoryczno-dydaktycznym, funkcjonalnym, dost pno ci, i 
techniczno-graficznym oraz informacji, że powstające e-materiały b dą służyły 
rozwijaniu kompetencji skutecznego porozumiewania si  w j zyku obcym 
nowożytnym w mowie i pi mie oraz realizacji celów ogólnych i szczegółowych 
okre lonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla każdego etapu 
edukacyjnego, w tym rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiej tno ci 
uniwersalnych. 

Kryterium nr 3 

Do dofinansowania zostanie wybranych sześć, najwyżej ocenionych projektów, 
po jednym w ramach każdego z poniższych obszarów:  

Obszar I: Język angielski I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz 

szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i 

rozszerzonym). 

Maksymalna wartość projektu: 11 933 900,00 zł. 

Obszar II: Język niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz 

szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i 

rozszerzonym). 

Maksymalna wartość projektu: 11 933 900,00 zł. 

Obszar III: Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum). 

Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł. 

 

Obszar IV: Język włoski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum).  

Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł. 

Obszar V: Język hiszpański II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum) 

Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł. 
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Obszar VI: Język rosyjski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum). 

Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł. 

Pojedynczy projekt obejmuje opracowanie e-materiałów wyłącznie dla jednego 
z powyższych obszarów. 

Kryterium ma na celu wyłonienie sze ciu, najwyżej ocenionych projektów, po jednym 
dla każdego z obszarów wymienionych w tre ci kryterium.  

W przypadku uzyskania przez wi cej niż jeden projekt takiej samej liczby punktów w 
ramach danego obszaru, Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK), kierując si  zasadą 
równego traktowania wnioskodawców, ustaliła reguły pozwalające na wyłonienie 
wniosku o dofinansowanie, który uzyska dofinansowanie. Zasady te zostały 
okre lone w rozdziale 4.4 regulaminu. 

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta (na etapie realizacji 

projektu), IP PO WER może wyrazić zgod  na zwi kszenie warto ci projektu. 

IOK przewiduje możliwość uzupełniania lub poprawiania na podstawie art. 45 

ust. 3 ustawy wdrożeniowej tre ci wniosku o dofinansowanie w cz ci dotyczącej 
spełniania kryterium dost pu nr 3. Do ewentualnej zmiany b dzie można skierować 
wniosek, w którym konieczne jest poprawienie ewentualnych omyłek. 

Kryterium nr 4 

Wnioskodawca zagwarantuje utworzenie minimalnej, określonej poniżej liczby 
e-materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz uczniów do wspierania 
nauczania stacjonarnego; wykorzystania w trybie nauki zdalnej, w tym w pracy 

samodzielnej ucznia, w zakresie nauki języków: angielski i niemiecki, 
nauczanych jako języki pierwsze (wiodące) w trakcie całego procesu 
kształcenia (poziomy od A1 do B2+/C1- w zakresie rozumienia wypowiedzi, wg 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ); oraz w 

zakresie języków: francuski, rosyjski, hiszpański i włoski, nauczanych jako 
języki drugie od klasy VII szkoły podstawowej do końca III etapu edukacyjnego 
(poziomy od A1 do A2+według ESOKJ), rozwijających kompetencje 
skutecznego porozumiewania się w języku obcym nowożytnym jak też 
kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów, zgodnie z 
poniższym podziałem na obszary.  

Obszar I: Język angielski I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz 

szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i 

rozszerzonym). 

Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 937, w tym 545 do szkoły 
podstawowej i 392 do szkoły ponadpodstawowej. 
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Obszar II: Język niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz 

szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym). 

Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 937, w tym 545 do szkoły 
podstawowej i 392 do szkoły ponadpodstawowej. 

Obszar III: Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum). 

Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły 
podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej. 

Obszar IV: Język włoski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum). 

Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły 
podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej. 

Obszar V: Język hiszpański II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum). 

Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły 
podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej. 

Obszar VI: Język rosyjski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła 
ponadpodstawowa: liceum/technikum). 

Łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły 
podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej. 

Łącznie w ramach wszystkich projektów planuje się opracowanie minimum 3 
474 e-materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych. 

Tematy e-materiałów powinny być zgodne z podstawą programową kształcenia 
ogólnego do nauczania języków obcych nowożytnych w zakresie: język 
angielski i niemiecki, nauczane jako języki pierwsze (wiodące) w trakcie całego 
procesu kształcenia (poziomy od A1 do B2+/C1- w zakresie rozumienia 

wypowiedzi, wg ESOKJ) oraz języki: francuski, rosyjski, hiszpański i włoski, 
nauczane jako języki drugie od klasy VII szkoły podstawowej do końca III etapu 
edukacyjnego (poziomy A1 do A2+według ESOKJ). 

E-materiałem dydaktycznym jest otwarty i łatwo dost pny materiał dydaktyczny on-

line, udost pniony na publicznych, otwartych platformach edukacyjnych; 
umożliwiający realizacj  nadrz dnego celu podstawy programowej kształcenia 
ogólnego – rozwijanie kompetencji skutecznego porozumiewania si  w j zyku obcym 
nowożytnym: j zyk angielski i niemiecki, nauczane jako j zyki pierwsze (wiodące) w 
trakcie całego procesu kształcenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym 
(poziomy od A1 do B2+/C1 - w zakresie rozumienia wypowiedzi wg ESOKJ) oraz 

j zyk: francuski, rosyjski, hiszpański i włoski, nauczane jako j zyki drugie od klasy VII 
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szkoły podstawowej do końca III etapu edukacyjnego (poziomy A1 do A2+, wg 
ESOKJ). E-materiał zawiera zestaw materiałów dydaktycznych umożliwiających 
realizacj  pełnej 45-minutowej godziny nauczania obejmujący: scenariusz lekcji, 
minimum 2 różne zasoby multimedialne, z których przynajmniej jeden jest jednym z 
zalecanych bazowych multimediów okre lonych w standardach stanowiących 
załączniki do regulaminu konkursu dla danego j zyka obcego nowożytnego. W 

zależno ci od etapu edukacyjnego, j zyka nauczanego jako 1 lub 2 oraz poziomu 
podstawowego lub rozszerzonego e-materiał opracowany powinien być w 
odniesieniu do zakresów tematycznych wyszczególnionych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania j zyków: angielski i 
niemiecki, nauczane jako j zyki pierwsze (wiodące) w trakcie całego procesu 
kształcenia na poziomie podstawowym i rozszerzonym (poziomy od A1 do B2+/C1, 

wg ESOKJ ); oraz j zyki: francuski, rosyjski, hiszpański i włoski, nauczane jako j zyki 
drugie od klasy VII szkoły podstawowej do końca III etapu edukacyjnego (poziomy 
A1 do A2+według ESOKJ) i umożliwia rozwijanie kompetencji j zykowej (4 
sprawno ci j zykowe, struktury leksykalno-gramatyczne, wymowa, wiedza o kulturze 

danego obszaru j zykowego), kompetencji kluczowych oraz umiej tno ci 
uniwersalnych (okre lonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia si  przez 
całe życie). 

E-materiał dydaktyczny stanowi integralną cało ć, spójną pod wzgl dem zawarto ci 
merytorycznej oraz współczesnej dydaktyki nauczania j zyka obcego. 

Szczegółowe wymagania w zakresie struktury poszczególnych e-materiałów zostały 
okre lone w Standardach merytoryczno-dydaktycznych dla e-materiałów 
dydaktycznych do nauki języków obcych nowożytnych stanowiących załączniki nr 15 

do regulaminu konkursu.  

Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, IP PO 

WER może odstąpić od stosowania zapisów okre lonych w tre ci kryterium. 

IOK przewiduje możliwość uzupełniania lub poprawiania na podstawie art. 45 

ust. 3 ustawy wdrożeniowej tre ci wniosku o dofinansowanie w cz ci dotyczącej 
spełniania kryterium nr 4. Do ewentualnej zmiany b dzie można skierować wniosek, 
w którym konieczne jest doprecyzowanie i/lub rozszerzenie zapisów. 

Kryterium nr 5 

Wnioskodawca gwarantuje, że wszystkie treści i multimedia wytworzone w 
projekcie zostaną opublikowane na licencji Creative Commons Uznanie 
Autorstwa lub innej, kompatybilnej wolnej licencji. W przypadku dzieł 
źródłowych literatury i sztuki XX i XXI w., do których majątkowe prawa 
autorskie nie wygasły, a autorzy i spadkobiercy nie godzą się na uwolnienie, 
Beneficjent udostępni je na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 
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1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z 

późn. zm.) w tym w ramach wyjątku edukacyjnego (zgodnie z art. 27 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

Otwarto ć zasobów to warunek dofinansowania projektu ze rodków Unii 
Europejskiej w PO WER.  

Celem jest zapewnienie równego dost pu do zasobów wypracowanych w ramach 

interwencji wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym uczniom, nauczycielom w 

taki sposób, aby zasoby dydaktyczne mogły być wykorzystywane bez żadnych 
ograniczeń i przystosowywane do indywidualnych potrzeb osób uczących si  i 
nauczających. 

W przypadku dzieł sztuki i dzieł literackich, które mają niemożliwą do zastąpienia 
warto ć artystyczną i/ lub edukacyjną, do których majątkowe prawa autorskie nie 
wygasły, a autorzy i spadkobiercy nie godzą si  na uwolnienie, udost pnienie nastąpi 
na zasadach okre lonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych do 
celów edukacyjnych. 

Wnioskodawca zobowiązuje si  do okre lenia, jakie licencje zostaną zastosowane w 
projekcie. Na koniec realizacji projektu Wnioskodawca przedstawi list  licencji dla 

pozyskanych utworów. 

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do nauki j zyków obcych ma poszerzać 
Otwarte Zasoby Edukacyjne, wzbogacać o warto ciowe dzieła dost pne na wolnych 
licencjach. Kryterium ma na celu zapewnienie zainteresowanym osobom dost pu do 

wypracowanych e-materiałów dydaktycznych bez ograniczeń, a także w sposób 
bezpłatny. W tym celu wszystkie e-materiały zostaną zamieszczone na platformie 
dedykowanej cyfrowym e-materiałom edukacyjnym, tj. na Zintegrowanej Platformie 
Edukacyjnej pod adresem – www.epodreczniki.pl. 

IOK przewiduje możliwość uzupełniania lub poprawiania na podstawie art. 45 

ust. 3 ustawy wdrożeniowej tre ci wniosku o dofinansowanie w cz ci dotyczącej 
spełniania kryterium nr 5. Do ewentualnej zmiany b dzie można skierować wniosek, 
w którym konieczne jest doprecyzowanie i/lub rozszerzenie zapisów. 

Kryterium nr 6 

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 20 miesięcy. 

Celem interwencji jest udost pnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych i 

otwartych e-materiałów dydaktycznych w możliwie najkrótszym terminie oraz 
zwi kszenie możliwo ci wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

nauczaniu j zyków obcych w kształceniu ogólnym oraz w zindywidualizowanym 
podej ciu do pracy z uczniem.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji projektu, na wniosek 
Beneficjenta i za zgodą IOK b dzie istniała możliwo ć wydłużenia okresu realizacji 

http://www.epodreczniki.pl/
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projektu poza limit okre lony w kryterium, jeżeli w ocenie IOK taka zmiana przyczyni 

si  do osiągni cia założeń projektu i umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym 
przez IOK terminie. 

IOK nie przewiduje możliwości uzupełniania lub poprawiania na podstawie art. 

45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej tre ci wniosku o dofinansowanie w cz ci dotyczącej 
spełniania kryterium nr 6. 

Kryterium nr 7 

Wnioskodawca zapewni utworzenie zespołu gwarantującego sprawny przebieg 
prac nad opracowaniem e-materiałów dydaktycznych. 

Zespół musi być złożony z autorów, metodyków, redaktorów, korektorów, 
grafików komputerowych, fotoedytorów, informatyków, specjalistów w zakresie 
WCAG, a także tworzenia e-materiałów w sposób uniwersalny uwzględniający 
potrzeby uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, specjalistów ds. 
obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego. Członkowie zespołu będą 
również odpowiedzialni za korektę językową i stylistyczną oraz dostosowanie 
przygotowanych narzędzi do standardów WCAG 2.1.  

Członkowie zespołu muszą być jednocześnie twórcami narzędzi i pracować 
nad ich utworzeniem aż do momentu ostatecznego ich zatwierdzenia przez 

ekspertów Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

Projektowane e-materiały to bardzo obszerne zbiory tre ci i multimediów, 
wymagające zaangażowania dużych zespołów, aby sprostać wysokim wymaganiom 
merytorycznym i zapewnić wysoką jako ć audiowizualną i techniczną.  

Dodatkowo e-materiały muszą zawierać adekwatne do typu e-materiału 
dostosowania merytoryczne do potrzeb osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawno ci oraz być zgodne ze standardem WCAG 2.1. 

Kryterium b dzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie, 
gdzie do osób zaangażowanych lub planowanych do zaangażowania zostaną 
przypisane odpowiednie wymagane kwalifikacje. 

Osoby realizujące zadania w projekcie konkursowym powinny posiadać 
do wiadczenie w opracowaniu merytorycznych i dydaktycznych materiałów 
publikowanych na platformach edukacyjnych oraz/ lub podr czników, znajomo ć 
nowoczesnych technik stosowanych w e-podr cznikach oraz metodyki e-learningu. 

W zespole muszą też znaleźć si  osoby ze znajomo cią podstawy programowej 
kształcenia ogólnego oraz znajomo cią podstaw dydaktyki i metodyki nauczania, w 
szczególno ci w zakresie nauczania j zyków obcych. 

Wymagania kwalifikacyjne stanowią załącznik nr 19 do regulaminu konkursu. 
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IOK przewiduje możliwość uzupełniania lub poprawiania na podstawie art. 45 

ust. 3 ustawy wdrożeniowej tre ci wniosku o dofinansowanie w cz ci dotyczącej 
spełniania kryterium nr 7. Do ewentualnej zmiany b dzie można skierować wniosek, 
w którym konieczne jest doprecyzowanie i/lub wyjaśnienie opisu kompetencji 

zespołu w projekcie. 

Kryterium nr 8 

E-materiały będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, o której 
mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

E-materiały będą spełniały standardy WCAG 2.1., w szczególności wymogi 
określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696) oraz ustawie z dnia 4 

kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). 

 

Spełnienie kryterium b dzie weryfikowane na podstawie o wiadczenia beneficjenta o 

spełnieniu przez e-materiały standardu WCAG 2.1 oraz ich zgodno ci z Wytycznymi 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 

oraz w zgodno ci z o mioma zasadami uniwersalnego projektowania opisanymi w 
rozdziale 3 punkt 7. 

Tworzenie e-materiałów uwzgl dniających zróżnicowane potrzeby uczniów  jest 
jednym z zadań projektu, stanowi szans  na pełniejszy dost p do edukacji bez 
wzgl du na trudno ci i ograniczenia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawno ci. 
Działania te pozwolą również zwi kszyć integracj  uczniów w zróżnicowanym 
zespole klasowym, umożliwiając im korzystanie z tych samych materiałów 
dostosowanych do różnych potrzeb i możliwo ci. Spełnienie kryterium b dzie 
weryfikowane na podstawie o wiadczenia beneficjenta o spełnieniu przez e-materiały 
standardu WCAG 2.1. 

E-materiały, które powstaną w konkursie muszą spełniać standardy jako ci 
dotyczące zarówno wzgl dów merytorycznych, dydaktycznych, technologicznych, jak 

i dost pno ci dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawno ci (wytyczne 

standardu WCAG 2.1 AA).  

Opracowane e-materiały b dą weryfikowane po ich powstaniu pod kątem spełnienia 
zaleceń zawartych w wyżej wspomnianych wytycznych przez ekspertów 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
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dokonujących odbioru powstałych produktów, w ramach projektu pozakonkursowego 
ORE pod kątem spełnienia zaleceń zawartych w wyżej wspomnianych wytycznych i 
na podstawie Standardu i kryteriów oceny spełnienia standardu dostępności WCAG 

e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego (załącznik nr 14 do regulaminu 
konkursu). W przypadku stwierdzenia niezgodno ci z zaleceniami, Wnioskodawca 
zobowiązany b dzie do dokonania korekt wynikających z uwag ekspertów.   

Standard WCAG 2.1 dotyczy dost pno ci materiałów dla osób z 

niepełnosprawno ciami i jest zbiorem zasad, jakimi należy si  kierować, opracowując 
materiały multimedialne, tak aby efekt był maksymalnie dost pny dla osób z 
dysfunkcjami.  

Koncepcja uniwersalnego projektowania, okre lona została w Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Koncepcja uniwersalnego projektowania to projektowanie produktów w taki sposób, 
by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie najwi kszym stopniu, bez potrzeby 
adaptacji lub specjalistycznego projektowania. 

IOK przewiduje możliwość uzupełniania lub poprawiania na podstawie art. 45 

ust. 3 ustawy wdrożeniowej tre ci wniosku o dofinansowanie w cz ci dotyczącej 
spełniania kryterium nr 8. Do ewentualnej zmiany b dzie można skierować wniosek, 
w którym konieczne jest doprecyzowanie i/lub rozszerzenie zapisów. 

Kryterium nr 9 

Po opracowaniu e-materiałów dla danego obszaru, Wnioskodawca przekaże je 
do weryfikacji i akceptacji ekspertom dokonującym odbioru powstałych 
produktów w ramach projektu pozakonkursowego ORE. W przypadku 

ewentualnych uwag ekspertów ORE, Beneficjent zobowiązany będzie do 
zmodyfikowania opracowanego materiału, zgodnie z zaleceniami ekspertów 
przekazanymi na etapie realizacji projektu.  

Harmonogram przekazywania produktów do weryfikacji oraz do akceptacji i 
odbioru został opisany w regulaminie konkursu. 

Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jako ci produktów konkursu oraz 
usprawnienie działań Beneficjenta, jak i końcowego odbioru opracowanych 
produktów. 

Celem okre lonych procedur, zasad i terminów jest maksymalne usprawnienie prac 

związanych z przekazywaniem e-materiałów do ORE. Dzi ki temu, ograniczone 

zostanie ryzyko związane ze skumulowaniem działań polegających na przekazywaniu 
wszystkich e-materiałów dopiero na zakończenie realizacji danego projektu.  

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
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E-materiały muszą być przekazywane w okre lonych partiach, co oznacza, że 
Beneficjent zobowiązany b dzie do przekazania okre lonej warto ci procentowej e-

materiałów dla każdego obszaru: 

- minimum 10% e-materiałów z każdego obszaru do końca 4 miesiąca od 
rozpocz cia realizacji projektu; 

- kolejne 30% e-materiałów z każdego obszaru do końca 10 miesiąca od rozpocz cia 
realizacji projektu; 

- kolejne 30% e-materiałów z każdego obszaru do końca 14 miesiąca od rozpocz cia 
realizacji projektu; 

- kolejne 30% e-materiałów z każdego obszaru do końca 18  miesiąca od 

rozpocz cia realizacji projektu. 

Szczegółowe procedury współpracy beneficjentów konkursowych z ekspertami 

projektu pozakonkursowego koncepcyjnego zostały opisane w załączniku nr 12 do 

regulaminu konkursu pn.:  Procedury współpracy beneficjentów konkursowych z 
ekspertami projektu pozakonkursowego pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych 
do kształcenia ogólnego – etap III” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 
w Warszawie. IOK przewiduje możliwość uzupełniania lub poprawiania na 

podstawie art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej tre ci wniosku o dofinansowanie w 
cz ci dotyczącej spełniania kryterium nr 9. Do ewentualnej zmiany b dzie można 
skierować wniosek, w którym konieczne jest doprecyzowanie i/lub rozszerzenie 

zapisów. 

 

Kryterium nr 10 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia zatwierdzonych (zgodnie z 
treścią kryterium dostępu nr 9) e-materiałów na Zintegrowanej Platformie 
Edukacyjnej dostępnej pod adresem www.epodreczniki.pl. Utworzone 
materiały będą zgodne ze standardami merytoryczno-dydaktycznym, 

funkcjonalnym, dostępności i techniczno-graficznym, które będą stanowiły 
załączniki do regulaminu konkursu. 

Procedura zamieszczania opracowanych tre ci okre lona została w załączniku nr 20 
do regulaminu konkursu Procedura zamieszczania zestawów narzędzi edukacyjnych 
na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej dla beneficjentów konkursowych. 

Jeżeli oceniający uzna, że projekt nie spełnia któregokolwiek z kryteriów dost pu, 
odpowiednio odnotowuje ten fakt na karcie oceny merytorycznej, uzasadnia decyzj  
o uznaniu danego kryterium dost pu za niespełnione i wskazuje że projekt powinien 
zostać odrzucony i nie podlegać dalszej ocenie. 
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Jeżeli oceniający uzna, że projekt spełnia kryteria dost pu lub skieruje projekt do 
negocjacji w zakresie kryterium dost pu nr 1,  2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i/lub 10 dokonuje 

oceny spełnienia kryteriów horyzontalnych. 

4.3.3. Ogólne kryteria horyzontalne 

Ogólne kryteria horyzontalne mają charakter przekrojowy i zatwierdzane są przez 
KM POWER w toku realizacji PO WER w związku z konieczno cią zapewnienia 
realizacji strategicznych celów na poziomie całego PO WER. 

Spełnienie każdego z kryteriów horyzontalnych jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Kryterium nr 1 

W trakcie oceny nie stwierdzono niezgodności z prawodawstwem krajowym w 

zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. 

Kryterium nr 2 

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o 
standard minimum. 

Kryterium nr 3 

Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przez pozytywny wpływ 
należy rozumieć zapewnienie dostępności do oferowanego w projekcie 
wsparcia dla wszystkich jego uczestników oraz zapewnienie dostępności 
wszystkich produktów projektu (które nie zostały uznane za neutralne) dla 
wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, 
stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Kryterium nr 4 

Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Kryterium nr 2 w zakresie zgodno ci z zasadą równo ci szans kobiet i m żczyzn w 
oparciu o standard minimum oceniane jest na podstawie kryteriów standardu 
minimum okre lonych w karcie oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 1 do 

regulaminu konkursu. 

Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za 
kryteria standardu minimum okre lone w karcie oceny merytorycznej. 

http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
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IOK przewiduje możliwość uzupełniania lub poprawiania na podstawie art. 45 

ust. 3 ustawy wdrożeniowej tre ci wniosku o dofinansowanie w cz ci dotyczącej 
spełniania kryteriów horyzontalnych. Do ewentualnej zmiany b dzie można 
skierować wniosek, w którym konieczne jest uzupełnienie i/lub doprecyzowanie 

zbyt ogólnych zapisów. 

Jeżeli oceniający uzna, że projekt nie spełnia któregokolwiek z kryteriów 
horyzontalnych, odpowiednio odnotowuje ten fakt na karcie oceny merytorycznej, 

uzasadnia decyzj  o uznaniu danego kryterium horyzontalnego za niespełnione i 
wskazuje, że projekt powinien zostać odrzucony i nie podlegać dalszej ocenie. 

Jeżeli oceniający uzna, że projekt spełnia kryteria horyzontalne lub skieruje projekt 
do negocjacji w zakresie kryteriów horyzontalnych (w przewidzianym w regulaminie 
zakresie), dokonuje oceny spełnienia przez projekt wszystkich ogólnych kryteriów 
merytorycznych ocenianych punktowo, przyznając punkty w poszczególnych 
kategoriach oceny. 

4.3.4. Kryteria merytoryczne oceniane punktowo 

Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą tre ci wniosku, wiarygodno ci i zdolno ci 
wnioskodawcy do podj cia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w 
ramach PO WER. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. 
odnoszą si  do wszystkich projektów realizowanych w ramach PO WER. 

Ocena spełniania kryteriów merytorycznych dokonywana jest w ramach skali 
punktowej od 0 do 100 punktów oraz niezależnie przez dwóch członków KOP 

wybranych w drodze losowania. 

Spełnienie przez projekt kryteriów merytorycznych w minimalnym zakresie oznacza 

uzyskanie od każdego z obydwu oceniających co najmniej 60% punktów za 
spełnianie poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej, dla których 
ustalono minimalny próg punktowy. 

W kryterium dotyczącym prawidłowo ci budżetu projektu nie ustalono progu 
minimalnej liczby punktów wymaganych do uzyskania pozytywnej oceny kryterium. 
Przyznanie warto ci 0 pkt nie wyklucza możliwo ci skierowania projektu do etapu 
negocjacji. 

Za spełnianie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych ocenianych punktowo 

oceniający może przyznać maksymalnie 100 punktów. Ocena w każdej cz ci 
wniosku o dofinansowanie jest przedstawiana w postaci liczb całkowitych (bez cz ci 
ułamkowych). 

Kryteria merytoryczne oceniane w ramach skali punktowej od 0 do 100 z 

przypisanymi maksymalnymi oraz minimalnymi wagami punktowymi: 
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Lp. Nazwa kryterium Liczba 

pkt. 

Max/Min 

1. Adekwatno ć doboru grupy docelowej do wła ciwego celu 
szczegółowego PO WER oraz jako ć diagnozy specyfiki tej 

grupy, w tym opis: 

 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), 
którzy zostaną obj ci wsparciem; 

 potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontek cie 
wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu; 

 barier, na które napotykają uczestnicy projektu; 

 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym 
kryteriów rekrutacji. 

20/12 

2. Trafno ć doboru i spójno ć zadań przewidzianych do realizacji 

w ramach projektu w tym: 

 uzasadnienie potrzeby realizacji zadań; 

 planowany sposób realizacji zadań; 

 uzasadnienie wyboru partnerów do realizacji 
poszczególnych zadań (o ile dotyczy);  

 adekwatno ć doboru wskaźników specyficznych dla 
danego projektu (okre lonych samodzielnie przez 
wnioskodawc ) (o ile dotyczy),  

 warto ci wskaźników realizacji wła ciwego celu 
szczegółowego PO WER i wskaźników specyficznych 
dla danego projektu okre lonych we wniosku o 
dofinansowanie (o ile dotyczy), które zostaną osiągni te  
w ramach zadań; 

 sposób pomiaru wskaźników realizacji wła ciwego celu 

szczegółowego PO WER (nie dotyczy projektów 
pozakonkursowych PUP) i wskaźników specyficznych 
dla danego projektu okre lonych we wniosku  
o dofinansowanie (o ile dotyczy); 

 sposób, w jaki zostanie zachowana trwało ć rezultatów 
projektu (o ile dotyczy); 

20/12 
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oraz trafno ć doboru wskaźników dla rozliczenia kwot 
ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o 
ile dotyczy). 

3. Stopień zaangażowania potencjału wnioskodawcy i partnerów 
(o ile dotyczy), tj.: 

 potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy) planowanego do wykorzystania w ramach 

projektu (kluczowych osób, które zostaną 
zaangażowane do realizacji projektu oraz ich 
planowanej funkcji w projekcie); 

- potencjału technicznego, w tym sprz towego i 
warunków lokalowych wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy) planowanego do wykorzystania  

w ramach projektu; 

 

10/6 

4. Adekwatno ć potencjału społecznego wnioskodawcy i 

partnerów (o ile dotyczy)  

1) w obszarze wsparcia projektu; 

2) na rzecz grupy docelowej, do której skierowany 
b dzie projekt oraz  

3) na okre lonym terytorium, którego b dzie dotyczyć 
realizacja projektu 

do zakresu realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego 

do wiadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) jest 

adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzgl dnieniem 
dotychczasowej działalno ci wnioskodawcy  
i partnerów (o ile dotyczy). 

15/9 

5. Sposób zarządzania projektem w kontek cie zakresu zadań 
w projekcie. 

5/3 

6. Prawidłowo ć budżetu projektu, w tym:  

a) zgodno ć wydatków z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalno ci wydatków w ramach EFRR, EFS i FS 
na lata 2014-2020, w szczególno ci niezb dno ć 
wydatków do osiągania celów projektu, 

b) zgodno ć z SzOOP w zakresie wymaganego poziomu 
cross-financingu, wkładu własnego oraz pomocy 
publicznej, 

15/0 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
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c) zgodno ć ze stawkami jednostkowymi (o ile dotyczy) 
oraz standardem i cenami rynkowymi okre lonymi w 
regulaminie konkursu lub wezwaniu do złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu pozakonkursowego, 

d) w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy) - wykazanie 

uzasadnienia racjonalno ci i niezb dno ci każdego 
wydatku w budżecie projektu. 

 

7. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontek cie 
wła ciwego celu szczegółowego PO WER.    

15/9 

 

W przypadku przyznania za spełnianie danego kryterium merytorycznego mniejszej 
niż maksymalna liczby punktów oceniający uzasadnia ocen . 

Oceniający może również sformułować uwagi do oceny danego kryterium 
merytorycznego. W takim przypadku, uwagi te powinny zostać także zawarte w 
dalszej cz ci karty oceny merytorycznej zawierającej zakres negocjacji, o ile projekt 
spełnia warunki pozwalające na skierowanie do etapu negocjacji. Uwagi te powinny 
zostać podzielone na priorytetowe (takie których uwzgl dnienie jest konieczne aby 
projekt mógł być przyj ty do dofinansowania) i dodatkowe (które służą polepszeniu 
jako ci projektu, ale nie są niezb dne do uwzgl dnienia w celu poprawnej realizacji 
projektu). 

W sytuacji, gdy wniosek od oceniającego uzyskał co najmniej 60% punktów za 
spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych ocenianych punktowo, dla których 
ustalono minimalny próg punktowy oraz oceniający stwierdził, że co najmniej jedno z 
kryteriów dost pu dla których przewidziano możliwo ć uzupełnienia, tj. kryterium nr 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i/lub 10, kryterium horyzontalne lub merytoryczne wymaga 

korekty/wyja nień oceniający kieruje projekt do kolejnego etapu oceny - negocjacji, 

odpowiednio odnotowując ten fakt na karcie oceny merytorycznej. 

Kierując projekt do negocjacji oceniający podaje w karcie oceny merytorycznej 

zakres negocjacji wraz z uzasadnieniem poprzez zaproponowanie: 

- zmniejszenia warto ci projektu w związku ze zidentyfikowaniem wydatków 
niekwalifikowalnych lub zb dnych z punktu widzenia realizacji projektu; 

- zmian dotyczących zakresu merytorycznego projektu; 

- zakresu informacji wymaganych od wnioskodawcy wyja niających tre ć wniosku. 
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4.3.5. Kryteria premiujące 

Oceniający dokonuje sprawdzenia spełnienia przez projekt wszystkich kryteriów 
premiujących, o ile przyznał wnioskowi co najmniej 60% punktów w poszczególnych 
kryteriach oceny merytorycznej, dla których ustalono minimalny próg punktowy. 

Ocena spełniania kryterium premiującego jest dokonywana poprzez przyznanie 0 
punktów, je li projekt nie spełnia danego kryterium albo zdefiniowanej z góry liczby 
punktów równej wadze punktowej okre lonej we wła ciwym RPD, je li projekt spełnia 
kryterium. Możliwe jest spełnianie przez projekt tylko niektórych kryteriów 
premiujących. 

Jeżeli oceniający uzna, że projekt nie spełnia któregokolwiek z kryteriów 
premiujących, odpowiednio odnotowuje ten fakt na karcie oceny merytorycznej i 
uzasadnia decyzj  o uznaniu danego kryterium premiującego za niespełnione. 

Za spełnienie kryteriów premiujących wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 25 

punktów. 

Kryterium nr 1 

Wnioskodawca zapewni, że w skład zespołu opracowującego e-materiały będą 
wchodzili pedagodzy specjalni, tj. tyflopedagog lub surdopedagog lub 

oligofrenopedagog. 

WAGA 15 pkt. 

Kryterium ma zapewnić udział specjalistów dysponujących wiedzą z zakresu 
metodyki pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ich udział w 
pracach zespołu pozwoli zapewnić dost pno ć j zykową opracowanych e-

materiałów wszystkim uczniów, umożliwi przygotowanie interaktywnych ćwiczeń 
dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i możliwo ci, aby każdy uczeń 
do wiadczył sukcesu. Pedagog specjalny (tj. tyflopedagog lub surdopedagog lub 
oligofrenopedagog) b dzie także wsparciem w planowaniu wykorzystania elementów 
graficznych pod wzgl dem ich dost pno ci i  rozmieszczenia w e-materiale w sposób 
w pełni zapewniający wysoką warto ć edukacyjną dla każdego ucznia.       

Kryterium b dzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

 

Kryterium nr 2 

Wnioskodawca zatrudni w ramach projektu na umowę o pracę w wymiarze co 
najmniej 0,5 etatu osobę z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
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dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

WAGA 10 pkt 

Kryterium ma zapewnić udział osób z niepełnosprawno ciami w realizacji projektu 
(spełnienie kryterium weryfikowane jest przez IOK na podstawie posiadanych 
danych). 

 

4.4. Analiza kart oceny i obliczanie liczby przyznanych punktów 

Wypełnione karty oceny przekazywane są niezwłocznie przewodniczącemu KOP 
albo innej osobie upoważnionej przez przewodniczącego KOP.  

Po otrzymaniu kart oceny przewodniczący KOP albo inna osoba upoważniona przez 
przewodniczącego KOP dokonuje weryfikacji kart pod wzgl dem formalnym, a także 
sprawdza, czy wystąpiły rozbieżno ci w ocenie dokonanej przez oceniających w 
zakresie spełniania kryteriów dost pu, kryteriów horyzontalnych lub kryteriów 
premiujących oraz czy projekty skierowane zostały do negocjacji.  

W przypadku wystąpienia rozbieżno ci w ocenie przewodniczący KOP rozstrzyga je 
albo podejmuje decyzj  o innym sposobie ich rozstrzygni cia. Decyzja jest 

dokumentowana w protokole z prac KOP i przekazywana do wiadomo ci 
oceniających. 

Po zakończeniu oceny merytorycznej (je li projekt nie został skierowany do etapu 
negocjacji) lub przeprowadzeniu negocjacji (o ile dotyczy) Przewodniczący KOP albo 
osoba przez niego upoważniona oblicza rednią arytmetyczną punktów przyznanych 
za ogólne kryteria merytoryczne oceniane punktowo. Wynik podawany jest z 

dokładno cią do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna możliwa do uzyskania 
rednia liczba punktów za spełnianie kryteriów merytorycznych ocenianych punktowo 

wynosi 100. 

Sposób ustalania wyników oceny merytorycznej 
 Ocena Sposób ustalenia wyniku 

1. je li wniosek uzyskał od obu 
oceniających co najmniej 60% 
punktów za spełnienie poszczególnych 
kryteriów oceny merytorycznej 
punktowej, dla których ustalono 
minimalny próg punktowy oraz różnica 
w ogólnej liczbie przyznanych przez 

wynik jest sumą redniej 
arytmetycznej punktów, które 
wniosek uzyskał za spełnienie 
ogólnych kryteriów 
merytorycznych punktowych 

od obu oceniających oraz 

premii punktowej przyznanej 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
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nich punktów jest mniejsza niż 30 
punktów 

projektowi za spełnianie 
kryteriów premiujących;  

2. je li wniosek uzyskał od obu 
oceniających mniej niż 51 punktów w 

zakresie spełniania kryteriów oceny 
merytorycznej punktowej, dla których 
ustalono minimalny próg punktowy 

wynik jest rednią 
arytmetyczną punktów ogółem  
z dwóch ocen wniosku za 
spełnienie wszystkich 
ogólnych kryteriów 
merytorycznych ocenianych 

punktowo (z uwzgl dnieniem 
liczby punktów za spełnienie 
kryterium prawidłowo ci 
budżetu) 

3. je li wniosek od każdego z 

oceniających uzyskał co najmniej 60% 
punktów za spełnienie poszczególnych 
kryteriów oceny merytorycznej 

punktowej, dla których ustalono 
minimalny próg punktowy oraz został 
skierowany do negocjacji tylko przez 

jednego oceniającego  

ostateczną decyzj  o 
skierowaniu lub 

nieskierowaniu projektu do 

negocjacji podejmuje 

przewodniczący KOP; 

4. je li wniosek od jednego z 
oceniających uzyskał co najmniej 60% 
punktów za spełnienie poszczególnych 
kryteriów oceny merytorycznej 
punktowej, dla których ustalono 
minimalny próg punktowy i został 
przez niego rekomendowany do 

dofinansowania, a drugi oceniający 
przyznał mniej niż 60% punktów w co 
najmniej jednym punkcie oceny i nie 

został przez niego rekomendowany do 
dofinansowania 

wniosek jest kierowany do 

trzeciej oceny; jest ona 

przeprowadzana przed 

skierowaniem projektu do 

ewentualnych negocjacji; 

trzeci oceniający jest 

wybierany w drodze 

losowania; 

5. je li wniosek od każdego z obydwu 

oceniających uzyskał co najmniej 60% 
punktów za spełnienie poszczególnych 
kryteriów oceny merytorycznej 

punktowej, dla których ustalono 
minimalny próg punktowy i różnica w 
liczbie przyznanych przez nich 

punktów wynosi co najmniej 30 
punktów 

j.w 
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W przypadku dokonywania oceny wniosku przez trzeciego oceniającego ostateczną 
i wiążącą ocen  projektu stanowi:  

 w przypadku pkt. 4, suma redniej arytmetycznej punktów ogółem za 
spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych z oceny trzeciego oceniającego 
oraz z tej oceny jednego z dwóch oceniających, która jest zbieżna z oceną 
trzeciego oceniającego, co do decyzji w sprawie rekomendowania wniosku do 

dofinansowania oraz premii punktowej przyznanej projektowi za spełnianie 
kryteriów premiujących, o ile wniosek od trzeciego oceniającego uzyskał co 
najmniej 60% punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny 
merytorycznej, dla których ustalono minimum punktowe i rekomendacj  do 
dofinansowania lub skierowania do negocjacji.  

W przypadku negatywnej oceny dokonanej przez trzeciego oceniającego, projekt nie 
jest rekomendowany do dofinansowania 

 w przypadku pkt. 5, suma redniej arytmetycznej punktów ogółem za 
spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych z oceny trzeciego oceniającego 
oraz  tej z ocen jednego z dwóch oceniających, która jest liczbowo bliższa 
ocenie trzeciego oceniającego pod warunkiem że ocena trzeciego 
oceniającego nie jest negatywna3 oraz premii punktowej przyznanej projektowi 

za spełnianie kryteriów premiujących, o ile wniosek od trzeciego oceniającego 
i oceniającego, którego ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego 
oceniającego, uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach 
oceny merytorycznej. 

Jeżeli różnice mi dzy liczbą punktów przyznanych przez trzeciego oceniającego a 
liczbami punktów przyznanymi przez każdego z dwóch oceniających są jednakowe, 
ostateczną i wiążącą ocen  projektu stanowi suma: 

a) redniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów 
merytorycznych ocenianych punktowo z oceny trzeciego oceniającego oraz z 
oceny tego z dwóch oceniających, który przyznał wnioskowi wi kszą liczb  
punktów oraz  

b) premii punktowej przyznanej projektowi za spełnianie kryteriów premiujących, 
o ile wniosek od trzeciego oceniającego oraz tego z dwóch oceniających, 
który przyznał wnioskowi wi kszą liczb  punktów, uzyskał co najmniej 60% 
punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej. 

W przypadku różnicy w ocenie spełniania przez projekt kryteriów premiujących 
mi dzy trzecim oceniającym a:  

                                                           
3 Jeśli o e a trze iego o e iają ego jest egatyw a w zakresie speł ia ia jed ego kryteriu  lu  kilku kryteriów 
dla który h ustalo o próg pu ktowy  o e a trze iego o e iają ego w ty  zakresie w wy ra y /y h kryteria h  

ie jest ra a pod uwagę - wiążą e pozostają dwie pierwot e pozytyw e o e y projektu. 
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a) oceniającym, którego ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego 
oceniającego albo  

b) tym z dwóch oceniających, który przyznał wnioskowi wi kszą liczb  punktów  

przewodniczący KOP rozstrzyga, która z ocen spełniania przez projekt kryteriów 
premiujących jest prawidłowa lub wskazuje inny sposób rozstrzygni cia różnicy w 
ocenie. Decyzja przewodniczącego KOP jest przekazywana do wiadomo ci 
oceniających. 

Po ustaleniu ostatecznego wyniku oceny projektu w zakresie kryteriów 
merytorycznych ocenianych punktowo, projekt może być: 

a) rekomendowany do dofinansowania (osiągni cie wymaganego wyniku 
punktowego w zakresie kryteriów dla których ustalono minimalny próg 
punktowy oraz brak skierowania do negocjacji);  

b) skierowany do etapu negocjacji, je li w zakresie kryteriów dost pu (je li 
dotyczy), horyzontalnych lub merytorycznych punktowych oceniający / 
przewodniczący KOP stwierdzili taką konieczno ć;  

c) oceniony negatywnie. 

W przypadku wystąpienia w konkursie projektów rekomendowanych do 
dofinasowania bez negocjacji IOK podejmuje decyzj  co do sposobu rozstrzygni cia 
konkursu i przekazuje wnioskodawcom pisemną informacj  o zakończeniu oceny 
projektu oraz o pozytywnej ocenie projektu, i skierowaniu go do dofinansowania: 

a) po zakończeniu etapu oceny merytorycznej (w przypadku 
rozstrzygni cia konkursu cz ciowo) lub  

b) po zakończeniu etapu negocjacji (w przypadku rozstrzygni cia 
konkursu w cało ci po etapie negocjacji). 

Informacja ta zawiera całą tre ć wypełnionych kart oceny merytorycznej albo kopie 
wypełnionych kart oceny w postaci załączników. 

W przypadku uzyskania przez wi cej niż jeden projekt takiej samej liczby punktów w 

ramach danego obszaru  IOK, kierując si  zasadą równego traktowania 

wnioskodawców, ustala nast pujące reguły pozwalające na wyłonienie wniosku 
o dofinasowanie, który uzyska dofinansowanie: 

1. Wybór projektu, który otrzymał, zgodnie z Kartą oceny merytorycznej wniosku 
o dofinansowanie, wi kszą liczb  punktów uzyskaną w kryterium: 

 nr 3.1 i 4.1 Trafno ć doboru i spójno ć zadań przewidzianych do realizacji w 
ramach projektu,  

 jeżeli różnice nie wyst pują, porównywane b dzie kryterium nr V 

Prawidłowo ć budżetu projektu,  
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 jeżeli różnice nie wyst pują, porównywane b dzie kryterium nr 4.3 Stopień 
zaangażowania potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy),  

 jeżeli różnice nie wyst pują, porównywane b dzie kryterium nr 4.4. 
Adekwatno ć potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy). 

Je li zastosowanie powyższej reguły okaże si  niewystarczające, zastosowanie ma 
reguła nr  2.  

2. Wybrany zostanie projekt bardziej racjonalny kosztowo.  

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatki ponoszone w 

ramach projektu muszą być racjonalne i efektywne. Racjonalno ć kosztowa projektu 
weryfikowana b dzie na podstawie analizy stosunku poniesionych nakładów do 
uzyskania najlepszych efektów. 

W przypadku odrzucenia wniosku z powodu niespełniania któregokolwiek z ogólnych 

kryteriów merytorycznych ocenianych punktowo IOK przekazuje niezwłocznie 
wnioskodawcy pisemną informacj  o zakończeniu oceny jego projektu oraz 
negatywnej ocenie projektu wraz ze zgodnym z art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej 
pouczeniem o możliwo ci wniesienia protestu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy 

wdrożeniowej. 

Pisemna informacja, o której mowa powyżej zawiera całą tre ć wypełnionych kart 
oceny merytorycznej albo kopie wypełnionych kart oceny w postaci załącznika, z 
zastrzeżeniem, że IOK, przekazując wnioskodawcy t  informacj , zachowuje zasad  
anonimowo ci osób dokonujących oceny. 

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej po etapie oceny merytorycznej IOK 

zamieszcza na swojej stronie internetowej list  projektów zakwalifikowanych do 

etapu negocjacji. 

4.5. Negocjacje 

W sytuacji gdy:  

 wniosek od oceniającego uzyskał co najmniej 60% punktów za spełnienie 

ogólnych kryteriów merytorycznych ocenianych punktowo, dla których 
ustalono minimalny próg punktowy oraz 

 oceniający stwierdził, że co najmniej jedno kryterium dost pu4, horyzontalne 

lub merytoryczne wymaga korekty / wyja nień  

oceniający kieruje projekt do kolejnego etapu oceny - negocjacji, odpowiednio 

odnotowując ten fakt w karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.  

                                                           
4 Z wyłą ze ie  kryteriu  dostępu r , które zgod ie z RPD ie oże podlegać uzupeł ia iu lu  poprawie. 

http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
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Negocjacje prowadzone są co do zasady do wyczerpania kwoty przeznaczonej na 
dofinansowanie projektów w konkursie lub rundzie konkursu poczynając od projektu, 
który uzyskał najlepszą ocen  w danym obszarze na etapie oceny merytorycznej i 

został skierowany do negocjacji. W przypadku niniejszego konkursu, IOK może 
podjąć decyzj , iż negocjacje b dą dotyczyły wi kszej liczby projektów, niż wynika to 
z kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu. 

Niezwłocznie po przekazaniu wszystkich kart oceny do przewodniczącego KOP albo 
innej osoby upoważnionej przez przewodniczącego KOP, IOK wysyła do 
wnioskodawców, których projekty skierowane zostały do negocjacji oraz umożliwią 
maksymalne wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w 
konkursie, pismo informujące o możliwo ci podj cia negocjacji w wyznaczonym 
przez IOK terminie. Niepodj cie negocjacji w wyznaczonym terminie oznacza 
negatywną ocen  kryterium kończącego negocjacje i brak możliwo ci przyznania 

dofinansowania.  

Pismo zawiera całą tre ć wypełnionych kart oceny albo kopie wypełnionych kart 
oceny w postaci załączników, z zastrzeżeniem, że IOK, przekazując wnioskodawcy 
t  informacj , zachowuje zasad  anonimowo ci osób dokonujących oceny. 

Rozpocz cie negocjacji poprzedzone jest publikacją listy projektów 
zakwalifikowanych do etapu negocjacji. 

Negocjacje obejmują wszystkie kwestie wskazane przez oceniających w 
wypełnionych przez nich kartach oceny oraz ewentualne dodatkowe kwestie 

wskazane przez przewodniczącego KOP. 

Negocjacje projektów są przeprowadzane przez pracowników IOK powołanych do 
składu KOP. Mogą to być pracownicy IOK powołani do składu KOP inni niż 
pracownicy IOK powołani do składu KOP, którzy dokonywali oceny danego projektu.  

Negocjacje projektów są przeprowadzane w formie pisemnej (w tym z 

wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji) lub ustnej (spotkanie obu 
stron negocjacji). 

Z przeprowadzonych negocjacji ustnych (i pisemnych, je li IOK zdecyduje w takim 
przypadku o sporządzeniu protokołu) sporządza si  podpisywany przez obie strony 
protokół ustaleń. Protokół zawiera opis przebiegu negocjacji umożliwiający jego 
późniejsze odtworzenie. 

Jeżeli w trakcie negocjacji:  

 do wniosku nie zostaną wprowadzone korekty wskazane przez oceniających 
w kartach oceny projektu lub przez przewodniczącego KOP lub inne zmiany 
wynikające z ustaleń dokonanych podczas negocjacji lub;  

 KOP nie uzyska od wnioskodawcy informacji i wyja nień dotyczących 
okre lonych zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach 

oceny projektu lub przewodniczącego KOP lub; 



 

 

 

64 

 

 

 do wniosku zostały wprowadzone inne zmiany nie wynikające z kart oceny 
merytorycznej lub uwag przewodniczącego KOP lub ustaleń wynikających z 
procesu negocjacji  

negocjacje kończą si  z wynikiem negatywnym.  

Weryfikacji spełniania przez projekt warunków określonych w procesie 
negocjacji (spełnienie/ niespełnienie powyższych elementów) oraz podjęcia 
negocjacji w wyznaczonym terminie służy kryterium oceny. Weryfikacja 

kryterium jest dokonywana przez jednego członka KOP i musi zostać odpowiednio 
udokumentowana.  

W załączniku nr 2 do regulaminu konkursu zamieszczono przykładowy wzór karty 
weryfikacji kryterium kończącego negocjacje, który może być stosowany odr bnie lub 
jako element protokołu z negocjacji.    

Przebieg negocjacji opisywany jest w protokole z prac KOP. 

4.6. Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu  

Po przeprowadzeniu analizy kart oceny i obliczeniu liczby przyznanych projektom 

punktów zgodnie z podrozdziałem 4.4 IOK podejmuje decyzj  o sposobie 
rozstrzygni cia konkursu:    

a) cz ciowo – w uzasadnionych przypadkach w szczególno ci, gdy w konkursie 
wyst pują projekty przyj te do dofinasowania bez negocjacji, IOK może 
podjąć decyzj  o cz ciowym rozstrzygni ciu konkursu tj. poprzez 

sporządzenie i zatwierdzenie kilku list, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy 

wdrożeniowej – np. jednej dotyczącej projektów ocenianych na etapie oceny 
merytorycznej, drugiej dotyczącej projektów ocenianych na etapie negocjacji 
lub kilku list dotyczących projektów po etapie negocjacji. Wówczas IOK jako 
pierwszą sporządza i zatwierdza list , o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy 

wdrożeniowej zawierającą projekty ocenione negatywnie na etapie oceny 
merytorycznej oraz projekty ocenione pozytywnie i nie skierowane do etapu 

negocjacji. Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej IOK publikuje także 
list  o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. Nast pnie po 
zakończeniu negocjacji (wszystkich bądź kilku projektów) IOK sporządza list  
zgodną z art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej zawierającą projekty ocenione 
negatywnie i pozytywnie po etapie negocjacji, i publikuje odpowiednio list , o 
której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.    

b) cało ciowo – tj. po rozstrzygni ciu konkursu łącznie dla wszystkich projektów 
po zakończeniu procesu negocjacji.  

KOP przygotowuje list  projektów, które podlegały ocenie w ramach konkursu/rundy 

konkursu uszeregowanych w kolejno ci malejącej liczby uzyskanych punktów. O 
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kolejno ci projektów na li cie decyduje liczba punktów przyznana danemu 
projektowi. Lista projektów wskazuje, które projekty: 

a) zostały ocenione pozytywnie oraz zostały wybrane do dofinansowania; 

b) zostały ocenione negatywnie w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej 
i nie zostały wybrane do dofinansowania. 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej projekt może zostać wybrany do 
dofinansowania, jeżeli uzyskał wymaganą liczb  punktów tj. od każdego z 
oceniających, którego ocena brana jest pod uwag , uzyskał co najmniej 60% 

punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej punktowej oraz liczba 
uzyskanych punktów pozwala na jego dofinansowanie w ramach alokacji dost pnej 
na konkurs.  

Zatwierdzenie przez IOK listy/list, o której/ych mowa powyżej kończy ocen  tych 
projektów, których ocena nie została zakończona wcze niej z powodu niespełniania 
co najmniej jednego z: kryteriów  merytorycznych 0-1, dost pu (o ile dotyczy) albo 
kryteriów horyzontalnych.  

Po zakończeniu oceny projektów IOK przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy 

pisemną informacj  o zakończeniu oceny jego projektu oraz pozytywnej ocenie 
projektu oraz wybraniu go do dofinansowania albo negatywnej ocenie projektu i 

niewybraniu go do dofinansowania wraz ze zgodnym z art. 45 ust. 5 ustawy 

wdrożeniowej pouczeniem o możliwo ci wniesienia protestu, o którym mowa w art. 
53 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.  

W przypadku gdy projekt został odrzucony na etapie negocjacji, po zakończeniu 
negocjacji IOK przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy pisemną informacj  o 
zakończeniu oceny jego projektu, negatywnej ocenie projektu i niewybraniu go do 

dofinansowania wraz ze zgodnym z art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej pouczeniem 

o możliwo ci wniesienia protestu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy 

wdrożeniowej.  

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy wdrożeniowej po rozstrzygni ciu rundy konkursu IOK 
zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu list  projektów, które 
uzyskały wymaganą liczb  punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do 
dofinansowania 

W przypadku konkursu otwartego po rozstrzygni ciu wszystkich rund konkursu IOK 
zamieszcza na stronie internetowej oraz na portalu zbiorczą list  wszystkich 
projektów, które uzyskały wymaganą liczb  punktów w ramach konkursu, z 
wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. 

W przypadku konkursu otwartego lub konkursu rozstrzyganego cz ciami, umowy o 
dofinansowanie projektu zawierane są sukcesywnie po zakończeniu każdej rundy 
konkursu lub po rozstrzygni ciu danej cz ci konkursu. 
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5. Procedura odwoławcza 

5.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy procedury odwoławczej 

W przypadku negatywnej oceny projektu dokonanej w trybie konkursowym, 

wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego 
sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów. 

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej negatywną oceną jest ocena w 
zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której: 

a) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów 
wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do 

dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny; 

b) projekt uzyskał wymaganą liczb  punktów lub spełnił kryteria wyboru 
projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 
konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. 

Zgodnie z art. 55 pkt. 2 ustawy wdrożeniowej oraz tre cią zawartych porozumień w 
sprawie realizacji PO WER instytucją, która rozpatruje protest jest IP PO WER – 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, pełniące także funkcj  IOK. 

IOK dokonuje rozpatrzenia protestu na podstawie art. 57 ustawy wdrożeniowej, w 

terminie i zakresie opisanym w tym przepisie oraz kolejnych przepisach ustawy 

wdrożeniowej. 

Do procedury odwoławczej nie stosuje si  przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. - Kodeks post powania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących 
wyłączenia pracowników, dor czeń i sposobu obliczania terminów. 

Zgodnie z art. 65 procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z 
wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania 

5.2. Protest 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy wdrożeniowej celem wniesienia protestu jest 

ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru 
projektów. 

Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a wi c zarówno oceny 
merytorycznej, jak i etapu negocjacji a także sposobu dokonania oceny (w zakresie 
ewentualnych naruszeń proceduralnych). 

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy wdrożeniowej w przypadku, gdy kwota 

przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie 
projektu do dofinansowania, okoliczno ć ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki 
wniesienia protestu. 
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5.3. Sposób złożenia protestu 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójno ci finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818) zwanej dalej „ustawą” wnioskodawcy 

od wyników oceny negatywnej przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach 

okre lonych w ustawie. 

Protest należy złożyć w formie pisemnej (lecz nie za po rednictwem faksu) do 

Instytucji Organizującej Konkurs tj. 

Departament Funduszy Strukturalnych 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 

w terminie 14 dni od dnia dor czenia niniejszej informacji. 

W związku z obecną sytuacją związaną ze stanem epidemii, IOK zastrzega sobie 

możliwo ć wysyłania informacji o wyniku oceny za po rednictwem Systemu Obsługi 
Wniosków Aplikacyjnych. Termin 14 dni na złożenie protestu liczony jest od dnia 
nast pnego od dnia odebrania informacji o wyniku oceny w SOWA. Zgodnie z art. 18 

ust. 1 pkt 1 specustawy funduszowej w przypadku gdy na skutek wystąpienia 
COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub 
poprawienie w nim oczywistych omyłek w terminach o których mowa w art. 54 ust. 1 
lub 3 ustawy wdrożeniowej, wła ciwa instytucja może, na uzasadniony wniosek 

wnioskodawcy, przedłużyć termin odpowiednio na wniesienie protestu, jego 
uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek jednak nie dłużej niż o 30 
dni. 

W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie 

pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w 
postaci elektronicznej za po rednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub 
Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych. 

5.4. Zakres protestu 

Protest zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy wdrożeniowej jest wnoszony do IOK, która 
dokonywała oceny wniosku o dofinansowanie projektu, w terminie 14 dni od 
dor czenia informacji o negatywnym wyniku oceny, o której mowa w art. 45 ust. 5 

ustawy wdrożeniowej. Protest powinien spełniać wymogi formalne okre lone w art. 

54 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, zgodnie z którym protest musi zawierać: 

a) oznaczenie instytucji wła ciwej do rozpatrzenia protestu, 

b) oznaczenie wnioskodawcy, 

c) numer wniosku o dofinansowanie projektu, 
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d) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca si  
nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, 

e) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie 
przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie 
miały miejsce, wraz z uzasadnieniem; 

f) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, 

z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu po wiadczającego 
umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy. 

Zgodnie z art. 54 ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej, w przypadku wniesienia protestu 

niespełniającego wymogów formalnych wymienionych w powyższym akapicie lub 

zawierającego oczywiste omyłki, IP PO WER wzywa wnioskodawc  do jego 
uzupełnienia lub poprawienia w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, 
pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. W przypadku gdy na skutek 

wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest uzupełnienie protestu w ww. 

terminie, IOK na wniosek wnioskodawcy może przedłużyć ww. termin jednak nie 

dłużej niż o 30 dni. 

Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłączenie w odniesieniu do wymogów 
formalnych okre lonych w ppkt. a-c i f. 

Wezwanie, o którym mowa, wstrzymuje bieg terminu na rozpatrzenie protestu, o 
którym mowa w art. 57 ustawy wdrożeniowej, tj. 21 dni licząc od dnia otrzymania 
protestu. 

Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie bł dne 
pouczenie, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, lub jego brak. 

5.5. Rozpatrzenie protestu 

Protest podlega rozpatrzeniu przez Instytucj  Po redniczącą dla Działań 2.10, 2.11, 
2.13, 2.14 i 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w 

terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia jego otrzymania. 

W uzasadnionych przypadkach, w szczególno ci gdy w trakcie rozpatrywania 
protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia 
protestu może być przedłużony, o czym wła ciwa instytucja informuje na pi mie 
wnioskodawc . Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od 

dnia jego otrzymania. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 specustawy funduszowej w przypadku gdy na skutek 

wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest rozpatrzenie protestu w ww. 
terminach, terminy te mogą zostać przedłużone jednak nie dłużej niż o 30 dni. 

Pisma dotyczące procedury odwoławczej nadawane są na adres korespondencyjny 
zawarty w pkt. 2.6 wniosku o dofinansowanie projektu oraz za po rednictwem 
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modułu korespondencji SOWA. W przypadku zmiany niniejszego adresu 

wnioskodawca powinien poinformować o tym fakcie IP PO WER - zastosowanie ma 

art. 41 kpa. W zakresie dor czeń stosowane są przepisy rozdziału 8 kpa. 

Podczas rozpatrywania protestu sprawdzana jest zgodno ć złożonego wniosku 
o dofinansowanie projektu tylko z tym kryterium lub kryteriami oceny, które zostały 
wskazane w prote cie lub/oraz w zakresie zarzutów dotyczących sposobu dokonania 
oceny, podniesionych przez wnioskodawc . 

W wyniku rozpatrzenia protestu IP PO WER zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy 

wdrożeniowej może: 

a) uwzgl dnić protest - w przypadku uwzgl dnienia protestu IP PO WER 
kieruje projekt do wła ciwego etapu oceny albo umieszcza go na li cie 
projektów wybranych do dofinansowania. 

b) nie uwzgl dnić protestu - w przypadku nieuwzgl dnienia protestu IP PO 
WER informuje o możliwo ci wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego. 

IP PO WER informuje wnioskodawc  na pi mie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. 
Informacja ta zawiera w szczególno ci: 

a) tre ć rozstrzygni cia polegającego na uwzgl dnieniu albo 
nieuwzgl dnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem; 

b) w przypadku nieuwzgl dnienia protestu – pouczenie o możliwo ci 
wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach okre lonych w 
art. 61 ustawy wdrożeniowej. 

5.6. Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia 

Protest pozostawia si  bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o 

którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, został wniesiony: 

a) po terminie, 

b) przez podmiot wykluczony z możliwo ci otrzymania dofinansowania, 

c) bez spełnienia wymogów okre lonych w art. 54 ust. 2 pkt. 4 ustawy 

wdrożeniowej, tj. protest, który nie zawiera wskazania kryteriów wyboru 
projektów, z których oceną wnioskodawca si  nie zgadza, wraz z 
uzasadnieniem; 

d) w przypadku wyczerpania kwoty na dofinansowanie projektu w ramach 

działania, o której mowa w art. 66 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.  

Informacja, o której mowa powyżej zawiera pouczenie o możliwo ci wniesienia skargi 
do sądu administracyjnego na zasadach okre lonych w art. 61 ustawy wdrożeniowej. 
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5.7. Skarga do sądu administracyjnego 

Prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego przysługuje wnioskodawcy 
w przypadkach okre lonych z art. 61 ustawy wdrożeniowej. Skarga wnoszona jest 

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania odpowiedniej informacji 

o nieuwzgl dnieniu protestu lub pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia. Do skargi 
należy dołączyć kompletną dokumentacj  w sprawie, obejmującą wniosek o 
dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych 

rodków odwoławczych oraz informacj  o wyniku procedury odwoławczej. Skarga 
podlega wpisowi stałemu. 

Sąd rozpoznaje skarg  w terminie 30 dni od dnia wniesienia. 

Nie podlega rozpatrzeniu skarga: 

a) wniesiona po terminie; 

b) niekompletna; 

c) wniesiona bez uiszczenia opłaty sądowej w terminie. 

1. W wyniku rozpatrzenia skargi sąd może: 

a) uwzgl dnić skarg  stwierdzając, że: 

- ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, 
przekazując jednocze nie spraw  do ponownego rozpatrzenia przez IP 
PO WER; 

- pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, 
przekazując spraw  do ponownego rozpatrzenia przez IP PO WER; 

b) oddalić skarg  w przypadku jej nieuwzgl dnienia; 

c) umorzyć post powanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe. 

Od wyroku sądu administracyjnego zgodnie z art. 62 ustawy wdrożeniowej 
przysługuje możliwo ć wniesienia skargi kasacyjnej (wraz z kompletną 
dokumentacją) do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez: 

a) wnioskodawc , 

b) IP PO WER 

w terminie 14 dni od dnia dor czenia rozstrzygni cia wojewódzkiego sądu 
administracyjnego. Skarga jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej 

wniesienia. 

Prawomocne rozstrzygni cie sądu administracyjnego polegające na oddaleniu 
skargi, odrzuceniu skargi albo pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia kończy 

procedur  odwoławczą oraz procedur  wyboru projektu. 
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Zgodnie z art. 65. ustawy wdrożeniowej procedura odwoławcza nie wstrzymuje 
zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do 
dofinansowania. 

W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie post powania w zakresie procedury 
odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów w ramach działania: 

a) wła ciwa instytucja, do której wpłynął protest, pozostawia go bez 
rozpatrzenia, informując o tym na pi mie wnioskodawc , pouczając 
jednocze nie o możliwo ci wniesienia skargi do sądu administracyjnego 
na zasadach okre lonych w art. 61 ustawy wdrożeniowej; 

b) sąd, uwzgl dniając skarg , stwierdza tylko, że ocena projektu została 
przeprowadzona w sposób naruszający prawo i nie przekazuje sprawy 

do ponownego rozpatrzenia. 

2. W zakresie nieuregulowanym do post powania przed sądami administracyjnymi 
stosuje si  odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 

post powaniu przed sądami administracyjnymi okre lone dla aktów lub 

czynno ci, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52–55, art. 61 § 
3–6, art. 115–122, art. 146, art. 150 i art.152 ustawy. 

6. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu 

6.1. Dokumenty niezbędne do podpisania umowy 

Po otrzymaniu przez wnioskodawc  pisma informującego o przyj ciu wniosku do 
realizacji lub zakończenia negocjacji prowadzonych z IOK, wnioskodawca na 

wezwanie MEN, w terminie okre lonym w pi mie, składa wszystkie wymagane 
dokumenty (załączniki) niezb dne do podpisania umowy.  

Wymagane dokumenty niezbędne do podpisania umowy to: 

 wypis z organu rejestrowego dotyczący wnioskodawcy lub kopia wypisu 

(po wiadczona za zgodno ć z oryginałem przez osob  upoważnioną 
do reprezentowania wnioskodawcy), o ile IOK nie ma możliwo ci ich 
samodzielnego ustalenia; 

 pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego si  o dofinansowanie 
(załącznik wymagany, gdy umowa b dzie podpisywana przez osob /y 
nieposiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy 
lub, gdy z innych dokumentów wynika, że uprawnionymi do podpisania umowy 
są co najmniej dwie osoby); 

 kopia umowy partnerskiej potwierdzona za zgodno ć z oryginałem spełniającą 
wymagania okre lone w art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej (dotyczy 
projektów realizowanych w partnerstwie); 
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 2 egzemplarze podpisanego przez osob  upoważnioną do reprezentowania 
wnioskodawcy (i przez partnerów, o ile dotyczy) wniosku o dofinansowanie o 

sumie kontrolnej tożsamej z wnioskiem przyj tym do realizacji; 

 2 egzemplarze o wiadczenia o kwalifikowalno ci podatku VAT – zgodnie ze 

wzorem załącznika nr 3 do wzoru umowy o dofinansowanie (załącznik nr 7 do 

regulaminu) o wiadczenia muszą zostać złożone przez wnioskodawc  i 
partnerów (je li dotyczy); 

 2 egzemplarze harmonogramu płatno ci – sporządzonego zgodnie ze wzorem 

załącznika nr 5 do wzoru umowy o dofinansowanie (załącznik nr 7 do 

regulaminu); 

 2 egzemplarze wypełnionego wniosku o nadanie dost pu dla osoby 
upoważnionej przez beneficjenta do obsługi SL2014, zgodnie z wzorem 
okre lonym w załączniku nr 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w 
zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 

elektronicznej na lata 2014-2020; 

 informacj  zawierającą dane dotyczące rachunku bankowego, na który b dą 
przekazywane transze dofinansowania, zawierającą: nazw  wła ciciela 
rachunku nazw  i adres banku oraz numer rachunku bankowego; 

 o wiadczenie wnioskodawcy o wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych (o ile dotyczy) - załącznik nr 10 do regulaminu. 

Dokumenty wymagające podpisów ze strony wnioskodawcy, powinny zostać 
podpisane przez osob /y upoważnione do podejmowania decyzji wiążących w 
imieniu wnioskodawcy.  

Jeżeli w terminie okre lonym w pi mie wzywającym do złożenia załączników 
wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie wnioskodawca nie złoży 
dokumentów niezb dnych dokumentów, IOK zastrzega sobie prawo do odstąpienia 
od zawarcia umowy o dofinansowanie. 

Jeżeli w terminie 2 miesi cy od daty rozstrzygni cia konkursu umowa o 
dofinansowanie nie zostanie zawarta z powodów innych niż czasowy brak rodków 
finansowych, IOK może odstąpić od jej zawarcia. 

6.2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 

Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy 
o dofinansowanie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 

grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem 
rodków europejskich (Dz.U. poz. 2367), jest składany przez wnioskodawc  weksel 

in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco. 

http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-warunkow-gromadzenia-i-przekazywania-danych-w-postaci-elektronicznej-na-lata-2014-2020/
http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-warunkow-gromadzenia-i-przekazywania-danych-w-postaci-elektronicznej-na-lata-2014-2020/
http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-warunkow-gromadzenia-i-przekazywania-danych-w-postaci-elektronicznej-na-lata-2014-2020/
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Zgodnie z §5 ww. rozporządzenia w przypadku zawarcia przez beneficjenta z daną 
instytucją kilku umów o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego 
finansowanego z udziałem rodków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowanych równocze nie, jeżeli łączna warto ć 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 okre lonej w § 5 ust. 
3 ww. rozporządzenia.  

Warto ć ustanowionej gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie może być niższa od 
wysoko ci najwyższej transzy wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu. 
Gwarancja powinna obowiązywać co najmniej 4 miesiące od zakończenia realizacji 
projektu. Powyższe wynika z terminów okre lonych w umowie dofinansowanie 
zgodnie którą beneficjent składa wniosek o płatno ć w terminie 30 dni od 
zakończenia okresu rozliczeniowego, a IP weryfikuje złożony wniosek o płatno ć w 
terminie maksymalnie 90 dni od daty złożenia jego pierwszej wersji. Okres 
obowiązywania gwarancji musi obejmować okres złożenia i weryfikacji końcowego 
wniosku o płatno ć. 

W przypadku, gdy Wniosek przewiduje trwało ć Projektu lub rezultatów, okres, na 
jaki ustanowione zostało zabezpieczenie powinien uwzgl dniać okres trwało ci 
okre lony we wniosku o dofinansowanie. Weksel in blanco wraz z wypełnioną 
deklaracją wystawcy weksla in blanco, bądź inny, wymieniony powyżej, rodzaj 
zabezpieczenia należy złożyć nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty 
podpisania umowy o dofinansowanie. Pierwsza transza dofinansowania jest 

przekazywana w wysoko ci okre lonej w pierwszym wniosku o płatno ć pod 
warunkiem wniesienia ww. zabezpieczenia. 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nieprzedłożenie zabezpieczenia 
prawidłowej realizacji umowy w wyznaczonym terminie skutkuje możliwo cią 
wypowiedzenia umowy o dofinansowanie z zachowaniem jednomiesi cznego okresu 

wypowiedzenia, po upływie którego nast puje jej rozwiązanie.  

Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy nast puje na wniosek 
wnioskodawcy po ostatecznym rozliczeniu umowy, tj. po zatwierdzeniu końcowego 
wniosku o płatno ć w projekcie oraz – je li dotyczy – zwrocie rodków 
niewykorzystanych przez wnioskodawc . W przypadku gdy Wniosek przewiduje 

trwało ć Projektu lub rezultatów zwrot dokumentu nast puje po zakończeniu okresu 
trwało ci projektu okre lonego we wniosku o dofinansowanie. 
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W przypadku wszcz cia post powania administracyjnego w celu wydania decyzji o 
zwrocie rodków na podstawie przepisów o finansach publicznych lub post powania 
sądowo-administracyjnego w wyniku zaskarżenia takiej decyzji, lub w przypadku 
prowadzenia egzekucji administracyjnej zwrot dokumentu stanowiącego 
zabezpieczenie umowy może nastąpić po zakończeniu post powania i, je li takie 
było jego ustalenie, odzyskaniu rodków. 

Koszt zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy jako koszt po redni stanowi 
wydatek kwalifikowalny w projekcie. 

6.3. Płatności 

Dofinansowanie jest wypłacane w formie zaliczki w wysoko ci okre lonej w 
harmonogramie płatno ci stanowiącym załącznik nr 5 do wzoru umowy o 

dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 (załącznik nr 7 do regulaminu). W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów 
poniesionych przez beneficjenta lub partnerów. 

Wnioskodawca sporządza harmonogram płatno ci w porozumieniu z IP PO WER i 

przekazuje za po rednictwem systemu teleinformatycznego SL2014. 

Harmonogram płatno ci może podlegać aktualizacji. Aktualizacja ta jest skuteczna, 
pod warunkiem akceptacji przez IP PO WER i nie wymaga formy aneksu do umowy. 

IP PO WER akceptuje lub odrzuca zmian  harmonogramu płatno ci w SL2014 w 
terminie 10 dni roboczych od jej otrzymania. 

Transze dofinansowania są przekazywane na wyodr bniony dla projektu rachunek 
bankowy wnioskodawcy, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca oraz partnerzy nie mogą przeznaczać otrzymanych transz 

dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem, w szczególno ci na 
tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalno ci. 

Wnioskodawca przekazuje odpowiednią cz ć dofinansowania na pokrycie 

wydatków partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie. Wszystkie płatno ci 
dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy, pomi dzy wnioskodawcą a 
partnerem bądź pomi dzy partnerami, powinny być dokonywane za po rednictwem 
rachunku bankowego wyodr bnionego na potrzeby realizacji projektu. 

Pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysoko ci i terminie 
okre lonym w pierwszym wniosku o płatno ć, pod warunkiem wniesienia 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.  

Kolejne transze dofinansowania są przekazywane po zatwierdzeniu wniosku o 

płatno ć, w którym beneficjent o wiadczył, że wydatkował co najmniej 70% łącznej 
kwoty otrzymanych transz dofinansowania. Beneficjent o wiadcza w drugim i 
kolejnych wnioskach o płatno ć o kwocie poniesionych w ramach projektu wydatków 
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bezpo rednich i po rednich w związku z realizacją kwot ryczałtowych oraz informuje 
o przebiegu post pu rzeczowego Projektu. 

Transze dofinansowania są przekazywane: 

a) w zakresie rodków stanowiących dofinansowanie z EFS w terminie 

płatno ci, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatno ci w ramach programów 
finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz przekazywania 
informacji dotyczących tych płatno ci (Dz.U. z 2016 r. poz. 75 z późn. zm.), 
przy czym IP PO WER zobowiązuje si  do przekazania Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatno ci w terminie do 5 dni roboczych 

od dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatno ć rozliczającego 

ostatnią transz  dofinansowania; 
b) w zakresie rodków stanowiących dofinansowanie ze rodków krajowych 

w terminie płatno ci, o którym mowa w pkt. a. 

IP PO WER może zawiesić wypłat  transzy dofinansowania, w przypadku gdy: 

a) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją Projektu 
doszło do powstania poważnych nieprawidłowo ci, w szczególno ci 
oszustwa,  

b) post p rzeczowy projektu odbiega od harmonogramu realizacji projektu 
okre lonego we wniosku w stopniu zagrażającym osiągni ciu wskaźników, 

c) beneficjent dysponuje rodkami niezb dnymi do realizacji Projektu w 

kolejnym okresie rozliczeniowym. 

IP PO WER informuje wnioskodawc , z wykorzystaniem SL2014 lub pisemnie, jeżeli 
z powodów technicznych nie b dzie to możliwe za po rednictwem SL2014, o 
zawieszeniu biegu terminu wypłaty transzy dofinansowania i jego przyczynach. 

Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia cało ci otrzymanego dofinansowania 

w końcowym wniosku o płatno ć.  

Postanowienia końcowe 

Regulamin konkursu może ulegać zmianom w trakcie trwania konkursu. Do czasu 
rozstrzygni cia konkursu regulamin nie może być zmieniany w sposób skutkujący 
nierównym traktowaniem wnioskodawców, chyba że konieczno ć jego zmiany 
wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

W przypadku zmiany regulaminu IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz 

na portalu informacj  o zmianie regulaminu, aktualną tre ć regulaminu, uzasadnienie 
oraz termin, od którego zmiana obowiązuje. 

Konkurs może zostać anulowany m.in. w nast pujących przypadkach: 
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- niewyłonienie kandydatów na ekspertów lub ekspertów niezb dnych do oceny 
wniosków, 

- ogłoszenie aktów prawnych lub wytycznych horyzontalnych w istotny sposób 
sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.  
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