
Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr 
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Ogólne informacje dotyczące konkursu



Podstawowe informacje na temat konkursu
Numer konkursu:

POWR.02.10.00-IP.02-00-004/17 

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego 
służących rozwijaniu kompetencji kluczowych – abstrakty lekcji 

w języku angielskim
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Kwota alokacji przeznaczona na konkurs

Alokacja na konkurs wynosi: 9 647 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu jest równa wysokości alokacji
przeznaczonej na cały konkurs, w związku z tym do
dofinansowania zostanie wybrany jeden, najwyżej oceniony
projekt.

(kryterium nr 2 weryfikowane na etapie oceny formalnej)
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Kwota alokacji przeznaczona na konkurs

• Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu (ze
środków EFS i środków budżetu państwa) wynosi 100%.

• W ramach konkursu nie przewidziano możliwości wniesienia
wkładu własnego beneficjenta.
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Cel PO WER

Zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki
zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających
proces kształcenia ogólnego w zakresie nabywania
kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania
się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych,
języków obcych), wprowadzania nauczania
eksperymentalnego, kształcenia właściwych postaw
(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) i wdrażania
metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
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Cel konkursu

Celem konkursu jest opracowanie e-materiałów
dydaktycznych do kształcenia ogólnego – abstraktów
lekcji w języku angielskim z e-podręczników
przygotowanych w ramach PO KL na lata 2007-2013
(udostępnionych na platformie www.epodreczniki.pl)
do 10 przedmiotów: matematyki, informatyki, geografii,
fizyki, chemii, biologii, przyrody, języka polskiego,
historii, wiedzy o społeczeństwie. Powyższe e-materiały
mają służyć rozwijaniu kompetencji kluczowej –
porozumiewanie się w językach obcych, jak również
innych kompetencji kluczowych, wspieranych w ramach
PO WER.
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Podmioty uprawnione do ubiegania się o 
dofinansowanie projektu

W ramach konkursu, o dofinansowanie realizacji projektu mogą
ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP, tj.:

• Ministerstwo Edukacji Narodowej,

• Ośrodek Rozwoju Edukacji (w tym dawny Krajowy Ośrodek
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej włączony z dniem
1 lipca 2016 r. w strukturę organizacyjną Ośrodka Rozwoju
Edukacji),

• Instytut Badań Edukacyjnych,

• Centrum Informatyczne Edukacji,

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
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Podmioty uprawnione do ubiegania się o 
dofinansowanie projektu (c.d.)

• stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

• organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych,

• samorząd gospodarczy i zawodowy,

• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

• jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,

• przedsiębiorcy lub pracodawcy,

• placówki doskonalenia nauczycieli,

• szkoły wyższe.
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Podmioty uprawnione do ubiegania się o 
dofinansowanie projektu

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub
niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu
multimedialnych i interaktywnych e-podręczników lub
e-materiałów dydaktycznych, dostępnych dla uczniów
z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Doświadczenie
i kwalifikacje będą potwierdzone dokonaniami
z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach
(minimum 10 publikacji wskazanych w kryterium w ciągu
ostatnich 5 lat).

(kryterium nr 1 weryfikowane na etapie oceny
merytorycznej)
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Projekt realizowany w partnerstwie

Możliwość realizacji projektu w partnerstwie z innymi
podmiotami.

Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i
organizacyjnego partnera - może to być dowolna jednostka, o ile
została wybrana w sposób spełniający wymogi, o których mowa
w ww. art. 33 ustawy wdrożeniowej.

Sposób i tryb wyboru partnera musi być odpowiednio opisany
we wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń zawartych
w pkt. 4.5 Instrukcji (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu).
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Grupa docelowa

Zgodnie z zapisami SZOOP PO WER grupą docelową dla projektów
realizowanych w ramach Działania 2.10 PO WER jest szereg
wyszczególnionych podmiotów, z których najbardziej adekwatnym są
szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące, a także
pracownicy systemu oświaty. Taką informację należy wpisać we
wniosku o dofinansowanie.

Pośrednio e-materiały będą skierowane do nauczycieli i uczniów szkół
prowadzących kształcenie ogólne na wszystkich etapach
edukacyjnych.
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Wskaźnik produktu (określony w PO WER)
Liczba opracowanych w Programie e-Podręczników i
dydaktycznych e-materiałów towarzyszących - 2 130

Wartość wskaźnika produktu przypisana poszczególnym 10 obszarom
tematycznym

• abstrakty lekcji w języku angielskim z matematyki (co najmniej 500)

• abstrakty lekcji w języku angielskim z informatyki (co najmniej 160)

• abstrakty lekcji w języku angielskim z geografii (co najmniej 160)

• abstrakty lekcji w języku angielskim z fizyki (co najmniej 175)

• abstrakty lekcji w języku angielskim z chemii (co najmniej 175)

• abstrakty lekcji w języku angielskim z biologii (co najmniej 160)

12



Wskaźnik produktu (określony w PO WER)

• abstrakty lekcji w języku angielskim z przyrody (co najmniej 190)

• abstrakty lekcji w języku angielskim z języka polskiego (co najmniej 213)

• abstrakty lekcji w języku angielskim z historii (co najmniej 302)

• abstrakty lekcji w języku angielskim z wiedzy o społeczeństwie (co
najmniej 95)

Wskazany powyżej zakres merytoryczny e-materiałów dydaktycznych do
opracowania w ramach niniejszego konkursu ma na celu zapewnienie, że
będą one komplementarne do e-materiałów i e-podręczników
udostępnionych dotychczas na platformie www.epodreczniki.pl.
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Wskaźnik rezultatu (specyficzny dla konkursu)

Liczba przedmiotów, których nauczyciele uzyskali dostęp do
opracowanych e-podręczników i dydaktycznych emateriałów
towarzyszących – 10

10 przedmiotów: matematyka, informatyka, geografia, fizyka,
chemia, biologia, przyroda, język polski, historia, wiedza
o społeczeństwie

Za moment pomiaru wskaźnika uznaje się chwilę
zamieszczenia pierwszych po zakończeniu konsultacji i
zatwierdzeniu prototypów wersji e-materiałów dydaktycznych
na domenie publicznej – platformie www.epodreczniki.pl.

14



Wskaźniki kluczowe produktu (określone w 
WLWK 2014-2020 – EFS)

• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

• Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych.

• Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.

• Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno –
komunikacyjne.

Wyżej wymienione wskaźniki należy uwzględnić we wniosku nawet
jeśli nie dotyczą bezpośrednio działań przewidzianych do realizacji
w ramach projektu, wówczas należy przypisać im wartość „0”.
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Przyjmowanie wniosków

Termin naboru wniosków:

20 lipca 2017 r. do 17 sierpnia 2017 r.

Wnioski złożone przed dniem uruchomienia naboru
i po terminie zamknięcia konkursu będą odrzucane
na etapie oceny formalnej.
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Przyjmowanie wniosków

Wnioski należy złożyć:

• Wnioski w ramach konkursu należy złożyć na
obowiązującym formularzu (załącznik nr 1 do
regulaminu), wyłącznie w formie elektronicznej
za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków
Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl).

• Wnioski złożone w innej formie odrzucane będą na
etapie oceny formalnej.
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Dziękujemy za uwagę

Departament Funduszy Strukturalnych
Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25

tel. 022 34 74 881

fax. 022 34 74 883

www.efs.men.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl

19


