
 

  

     Warszawa,  1 grudnia 2016 r. 
Zestawienie zmian w Regulaminie konkursu planowanego do realizacji w ramach 

Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty pn. Tworzenie e-materiałów 
dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji 

kluczowych (konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16) 

 

Regulaminu konkursu – 
część, w której 

wprowadzono zmianę 

Rodzaj zmiany 

Słownik skrótów i pojęć do definicji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 dodano, 
że chodzi o Wytyczne z 19 września 2016 r. 

1.3 KWOTA 
PRZEZNACZONA NA 
KONKURS I 
PODSTAWOWE 
ZASADY UDZIELANIA 
DOFINANSOWANIA 

do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 – 2020 dodano, że chodzi 
o Wytyczne z 19 września 2016 r. 

1. INFORMACJE 
OGÓLNE 

zmieniono jeden z podanych numerów telefonów na 
22 34 74 815. 
 
wydłużono nabór wniosków, który prowadzony będzie w 
okresie od 31 października 2016 r. do 27 grudnia 2016 r. 
 

1.4 WSKAŹNIKI 
REALIZOWANE W 
RAMACH KONKURSU 

w podpunkcie b) zamieniono numery grup e-materiałów 
dydaktycznych, tak aby były zgodne z punktem 1.3 
regulaminu konkursu. 

2.4.1 STANDARD 
WYKONANIA E-
MATERIAŁÓW 
oraz 
2.4.5 HARMONOGRAM 

zamieniono numery grup e-materiałów dydaktycznych, 
tak aby były zgodne z punktem 1.3 regulaminu konkursu. 



 

 

2.5 DODATKOWE 
WYMAGANIA W 
ZAKRESIE STANDARDU 
ZAPLANOWANYCH 
DZIAŁAŃ W PROJEKCIE 

poprawiono omyłki pisarskie. 

3.2.2 KRYTERIA 
DOSTĘPU 
WERYFIKOWANE NA 
ETAPIE OCENY 
FORMALNEJ 

brzmienie kryterium nr 2 dostosowano do zapisów fiszki 
projektu tj. Projekt obejmuje opracowanie e-materiałów 
wyłącznie dla jednej z grup wymienionych w kryterium 
dostępu nr 10. Usunięto zapis „weryfikowanego na etapie 
oceny merytorycznej”. 

5.3 ZAKRES PROTESTU zastąpiono sformułowanie „niespełniającego wymogów 
formalnych wymienionych w pkt 1” na „niespełniającego 
wymogów formalnych wymienionych powyżej”. 

5.5 POZOSTAWIENIE 
PROTESTU BEZ 
ROZPATRZENIA 

wprowadzono zmianę „Informacja, o której mowa w ww. 
pkt. 1” na „Informacja, o której mowa w pkt. 5.6”.  

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  uzupełniono o załącznik nr 14 b stanowiący uzupełnienie 
załącznika nr 14 – Kryteria oceny spełnienia standardu 
merytoryczno-dydaktycznego e-materiałów do muzyki 
i plastyki (grupa 2); 
 
zaktualizowano załącznik nr 15; 
 
zaktualizowano załącznik nr 5 i 6 wpisując kryteria 
dostępu, które weryfikowane będą na poszczególnych 
etapach oceny, zgodnie z zapisami Regulaminu 
konkursu. 
 
dodano zaktualizowane przez IZ PO WER Zestawienie 
standardu i cen rynkowych stanowiące załącznik nr 12 
CZĘŚĆ I. 
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Zastępca Dyrektora 

Departament Funduszy Strukturalnych 

/ – podpisany cyfrowo/ 


