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Pani
Barbara Rudzińska-Mękal
Dyrektor
Ośrodka Rozwoju Edukacji

Szanowna Pani Dyrektor,

działając w imieniu Instytucji Pośredniczącej (IP), na mocy porozumienia zawartego 
w dniu 30 stycznia 2015 r., pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Ministrem 
Edukacji Narodowej, powierzającego Ministrowi Edukacji Narodowej realizację Działań 
2.10, 2.13, 2.14 i 2.15 w II Osi Priorytetowej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.), wzywam 
do złożenia do Instytucji Pośredniczącej wniosku o dofinasowanie projektu 
pozakonkursowego koncepcyjnego pt.: Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, 
tj. programów nauczania, scenariuszy lekcji i zajęć, wspierających proces 
kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych 
do poruszania się na rynku pracy w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu 
oświaty, w typie projektu Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji 
i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego oraz rewizja treści nauczania pod kątem: 
rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku 
pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania 
eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy 
zespołowej), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów w maksymalnym 
terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania, w celu dokonania wyboru 
projektu do dofinasowania, o którym mowa w art. 48 ust. 5 ustawy. Niemniej jednak 
biorąc pod uwagę zapisy rządowego Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności 
i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa 
2014-2020, uprzejmie proszę o dołożenie wszelkich starań w celu jak najszybszego 
złożenia przedmiotowego wniosku o dofinansowanie projektu.

Wniosek o dofinasowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego musi być zgodny 
z zapisami Rocznego Planu Działania PO WER 2014-2020, stanowiącego załącznik 
do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020, w którym został 
zidentyfikowany.



Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że wniosek o dofinansowanie ww. projektu 
przed skierowaniem do oceny musi uzyskać akceptację merytoryczną Departamentu 
Podręczników, Programów i Innowacji (DPPI) w MEN, który nadzorować będzie jego 
realizację pod względem merytorycznym. W związku z powyższym, załącznikiem do 
wniosku o dofinasowanie projektu pt.: Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, tj. 
programów nauczania, scenariuszy lekcji i zajęć, wspierających proces kształcenia 
ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się 
na rynku pracy musi być jego pisemna akceptacja przez DPPI w celu uzyskania 
potwierdzenia, że założenia projektu są zgodne z zapisami fiszki projektowej oraz 
z kierunkiem polityki państwa w obszarze objętym działaniami projektu. Przedmiotowa 
akceptacja powinna zawierać sumę kontrolną przedmiotowego wniosku.

Wniosek o dofinasowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego 
wraz z ww. załącznikiem powinien zostać złożony do Instytucji Pośredniczącej w formie 
elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). 
Ponadto proszę, aby przedmiotowa akceptacja DPPI została złożona również 
w oryginale w sekretariacie Departamentu Funduszy Strukturalnych MEN w formie 
elektronicznej lub papierowej.

Dla przedmiotowego projektu został założony nabór w SOWA pod numerem: 
POWR.02.10.00-IP.02-00-003/17.

Przewidywany termin dokonania ostatecznej oceny (ocena formalna, merytoryczna I i II 
stopnia) to dwa i pół miesiąca od złożenia poprawnego wniosku o dofinasowanie projektu 
w Instytucji Pośredniczącej.

W załączeniu przekazuję dokumenty, które należy obligatoryjnie uwzględnić przy 
sporządzaniu wniosku o dofinasowanie projektu (załączniki zostaną przekazane 
wyłącznie w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ore.edu.pl), tj.:

1. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wraz z listą sprawdzająca 
do wniosku o dofinansowanie;

2. Instrukcję użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA;

3. Ogólne kryteria wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz systematyka 
kryteriów obowiązujących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 stanowiące załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 
2014-2020;

4. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój;

5. Fiszkę projektu pt.: Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, tj. programów 
nauczania, scenariuszy lekcji i zajęć, wspierających proces kształcenia ogólnego 
w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku 
pracy z Rocznego Planu Działania na 2017 r.;

6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.;

7. Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER;
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8. Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach 
projektu pozakonkursowego Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, tj. programów 
nauczania, scenariuszy lekcji i zajęć, wspierających proces kształcenia ogólnego 
w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku 
pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (stanowiącego 
podstawę do oceny prawidłowości konstruowania budżetu projektu weryfikowanego 
przez Instytucję Pośredniczącą MEN).

Ponadto we wniosku o dofinasowanie projektu w części Uzasadnienie poszczególnych 
wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie proszę o zawarcie uzasadnień 
do wydatków wykazanych w budżecie projektu wraz ze wskazaniem numeru pozycji 
budżetowej. Opis powinien zawierać również informacje o zastosowanym sposobie 
oszacowania kosztów, a także kalkulacje kosztów, które umożliwią porównanie 
wskazanych stawek z zestawieniem standardu i cen rynkowych określonych przez IZ 
i IP MEN oraz cenami obowiązującymi na rynku.

Z poważaniem,

Do wiadomości:
Pani Alina Sarnecka, Dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, MEN.

Karol Bieniek
Zastępca Dyrektora

Departament Funduszy Strukturalnych


