
Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 
Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe 

życie 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 

szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty 

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całożyciowego doradztwa 

edukacyjno-zawodowego 

Priorytet 

inwestycyjny 

PI 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, 

nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie 

umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w 

tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji 

Lp. konkursu  
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II  III X IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      X      

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (PLN) 
15 295 000,00 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE X 

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach 

konkursu 

Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla 

wszystkich grup wiekowych (danych o zawodach i kwalifikacjach, filmów zawodoznawczych, 

statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów wzbogacających warsztat 

pracy doradców zawodowych oraz zasobów możliwych do wykorzystania bezpośrednio przez 

uczniów, ich rodziców i innych dorosłych użytkowników systemu). 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 



WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba opracowanych i funkcjonujących modelowych 

rozwiązań w zakresie przygotowywania informacji 

zawodoznawczych 

1 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba zawodów, dla których przygotowano informacje 

edukacyjno - zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
115 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny bądź niepubliczny dysponujący personelem posiadającym 

praktyczne doświadczenie w tworzeniu/administracji systemem CMS zbudowanym na JOOMLA oraz 

znajomość obsługi PHP i zaawansowaną znajomość HTML. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu wyłonienie podmiotu 

dysponującego personelem posiadającym 

doświadczenie  

w tworzeniu/administracji systemami w oparciu  

o które zbudowany jest portal ORE  dotyczący  

doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Poprzez wspomniane doświadczenie 

personelu realizującego projekt rozumie się 

zrealizowanie (w formie pracy w zespołach/na 

stanowiskach merytorycznych) co najmniej 3 

projektów polegających na zaprojektowaniu i 

wykonaniu stron internetowych/portali 

internetowych, zrealizowanie co najmniej 3 

projektów polegających na administracji 

systemem CMS zbudowanym na Joomla, oraz 

zrealizowanie co najmniej 3 projektów 

polegających na modernizacji/przebudowie 

stron internetowych zbudowanych na Joomla w 

ciągu ostatnich 3 lat.  

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 

2. Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu 

materiałów/narzędzi zawodoznawczych. W konkursie zostanie wyłoniony jeden beneficjent. 



Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu wyłonienie jednego, 

najwyżej ocenionego projektu. Wybrany 

podmiot, dysponuje personelem, który posiada 

stosowne doświadczenie  

w opracowywaniu charakterystyk zawodowych, 

w tym materiałów i narzędzi zawierających 

informację o zawodach (ujętych w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego lub 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby 

rynku pracy), czynnościach zawodowych oraz 

możliwościach zdobycia określonego zawodu  

i umiejętnościach koniecznych do jego 

wykonywania. 

Poprzez doświadczenie rozumie się 

opracowanie w ciągu ostatnich 2 lat 

materiałów/narzędzi zawodoznawczych dla co 

najmniej 50 zawodów. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 

3. Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Wskazany w kryterium osiemnastomiesięczny 

termin na realizację projektu jest okresem 

niezbędnym dla opracowania i ewentualnej 

korekty wypracowanych produktów. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 

4. Beneficjent wypracuje uniwersalną koncepcję informacji zawodoznawczej na przykładzie dwóch zawodów: 

fryzjer oraz technik usług fryzjerskich, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Koncepcja 

informacji musi stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. 

Uzasadnienie: 

Uniwersalność koncepcji weryfikowana będzie 

na podstawie przykładowego opisu zawartości 

informacji zawodoznawczej opracowanej na 

przykładzie zawodów fryzjer oraz technik 

usług fryzjerskich. Koncepcja informacji musi 

zawierać szczegółowy opis zawartości 

informacji zawodoznawczej. 

Przez informację zawodoznawczą dla zawodu 

rozumie się charakterystykę zawodu wraz z 

towarzyszącą jej obudową w postaci danych 

zawodoznawczych, filmów zawodoznawczych, 

statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, 

narzędzi i materiałów wzbogacających 

warsztat pracy doradców zawodowych oraz 

zasobów możliwych do wykorzystania 

bezpośrednio przez uczniów, ich rodziców 

innych dorosłych użytkowników narzędzia 

informatycznego. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 

5. Koncepcja, o której mowa w kryterium nr 4 musi zawierać różne warianty informacji, które będą  

dostosowane do potrzeb poszczególnych grup wiekowych odbiorców 

Uzasadnienie: 

Kryterium to ma na celu zapewnienie, że 

opracowane materiały będą możliwe do 

wykorzystania przez jak najszerszą grupę 

odbiorców, w tym dzieci, młodzież oraz osoby 

dorosłe. 

Poprzez różne warianty informacji rozumie się 

stworzenie trzech wariantów informacji 

zawodoznawczych odpowiednio dla: dzieci w 

edukacji wczesnoszkolnej (fryzjer), uczniów 

czterech ostatnich klas szkoły podstawowej 

(fryzjer i technik usług fryzjerskich) oraz 

młodzieży i dorosłych (fryzjer i technik usług 

fryzjerskich).  

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 



6. Opracowana informacja zawodoznawcza musi uwzględniać przepisy prawa oświatowego. 

Uzasadnienie: 

Informacja ta, aby mogła zostać wykorzystana 

przez uczniów, ich rodziców i innych dorosłych 

użytkowników narzędzia informatycznego, musi 

być zgodna z przepisami prawa oświatowego 

obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 

7. Na podstawie koncepcji stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu beneficjent przygotuje 

przykładową informację zawodoznawczą wraz z obudową multimedialną określoną w regulaminie konkursu 

dla zawodów fryzjer i technik fryzjerstwa ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego opartą na 

zatwierdzonej koncepcji. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu weryfikację 

przygotowanego materiału w celu sprawdzenia 

czy informacja zawodoznawcza zawiera 

wszystkie treści niezbędne dla potencjalnych 

odbiorców, czy zostały one opisane w sposób 

wyczerpujący oraz czy treści w niej zawarte 

dostosowano do potrzeb poszczególnych grup 

odbiorców. Właściwie przygotowana 

przykładowa informacja zawodoznawcza 

będzie podstawą do dalszych prac 

Beneficjenta w projekcie. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 

8. Po opracowaniu przykładowej informacji zawodoznawczej, o której mowa w kryterium nr 4, beneficjent 

przekaże ją do weryfikacji i akceptacji ekspertom ds. kształcenia zawodowego wyłonionym przez IP.  

W przypadku ewentualnych uwag ekspertów beneficjent zobowiązany będzie do zmodyfikowania 

opracowanego materiału, zgodnie z zaleceniami ekspertów.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu weryfikację poprawności 

opracowanego materiału oraz wskazanie 

zapisów wymagających ewentualnej korekty. 
 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 

9. Po zatwierdzeniu przykładowej informacji zawodoznawczej przez ekspertów Beneficjent przygotuje 

pozostałe informacje zawodoznawcze dla zawodów określonych w regulaminie konkursu zgodnie 

z zaakceptowanym wzorem. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej 

jakości produktów konkursu oraz usprawnienie 

działań Beneficjenta, jak i końcowego odbioru 

opracowanych informacji zawodoznawczych 

przez zespół ekspertów. Szczegółowe zasady 

przekazywania informacji zawodoznawczych 

do akceptacji określone zostaną w regulaminie 

konkursu. 

W przypadku niezatwierdzenia przez 

ekspertów przykładowej informacji 

zawodoznawczej, zostanie on wezwany do 

skorygowania/uzupełnienia informacji w 

oparciu o uwagi ekspertów w terminie 

wskazanym przez IP. Bez zatwierdzenia 

przykładowej informacji Beneficjent nie będzie 

mógł kontynuować prac projektowych. 

Zaakceptowanie dobrych jakościowo 

przykładowych materiałów umożliwi 

beneficjentowi kontynuowanie prac nad 

opracowaniem materiałów dla pozostałych 

zawodów. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 

10. Wszystkie informacje zawodoznawcze opracowane zostaną zgodnie ze standardami i rozwiązaniami 

informatycznymi zastosowanymi w projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji „E-podręczniki do kształcenia 

ogólnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki  oraz na portalu ORE dotyczącym doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Standardy i rozwiązania będą stanowić załącznik do regulaminu konkursu. 



Uzasadnienie: 

Kryterium na celu zapewnienie, iż materiał 

zostanie przygotowany zgodnie z 

wymaganiami technicznymi portalu ORE, na 

którym docelowo zostaną zamieszczone. 

Standardy i rozwiązania informatyczne 

określone zostały w następujących 

dokumentach: 

1) Wymagania techniczne dla materiałów 

audiowizualnych wprowadzonych do 

Repozytorium Treści platformy epodreczniki.pl 

2) Dokumentacja techniczna dla zew. 

dostawców/ programistów Wieloformatowych 

Obiektów Multimedialnych i Interaktywnych 

(WOMI). 

Kryterium ma na celu zapewnienie jakości 

technicznej i technologicznej opracowanych 

materiałów tak, by korzystanie z zasobów 

możliwe było na różnych urządzeniach 

końcowych użytkowników. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 

11. Beneficjent w ramach projektu wypracuje całościową koncepcję narzędzia informatycznego stanowiącego 

zaplecze informacyjne na potrzeby pracodawców i szkolnictwa zawodowego. Wypracowana koncepcja 

powinna uwzględniać moduły/funkcjonalności, które zostaną szczegółowo opisane w regulaminie konkursu. 

Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę, iż pracodawcy nie 

posiadają dostatecznych informacji o 

zawodach i kwalifikacjach kształconych  

w szkołach, a szkołom brakuje informacji  

o możliwościach realizowania przez uczniów 

nowoczesnej praktycznej nauki zawodu  

w rzeczywistych warunkach pracy, wskazane 

jest stworzenie kompleksowego narzędzia 

informatycznego w celu dostarczania 

szczegółowych informacji o zapotrzebowaniu 

pracodawców na zawody i umiejętności oraz  

o miejscach realizacji praktycznej nauki 

zawodu. Zgromadzone w jednym miejscu  

i odpowiednio przygotowane informacje będą 

wykorzystywane przez szkoły do 

organizowania praktycznej nauki zawodu. 

System informacyjny umożliwi szkołom 

dotarcie do odpowiednich pracodawców. 

Uaktualnianie na bieżąco informacji 

zamieszczanych na portalu stanowi przewagę 

tej formy dostępności nad innymi formami 

komunikacji. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 

12. Beneficjent uwzględni w koncepcji narzędzia rozwiązania umożliwiające zamieszczenie na portalu informacji 

zawodoznawczych dla 230 zawodów. 

Uzasadnienie: 

Na podstawie zawartości informacji 

zawodoznawczych określonych w kryterium nr 

9, Beneficjent uwzględni w koncepcji 

narzędzia informatycznego możliwość 

zamieszczenia na portalu informacji 

zawodoznawczych dla 230 zawodów. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 

13. Beneficjent uwzględni w koncepcji narzędzia informatycznego rozwiązania umożliwiające pracodawcom 

zamieszczanie na portalu informacji o zapotrzebowaniu na pracowników w branżach wskazanych 

w regulaminie konkursu, z uwzględnieniem podziału administracyjnego kraju na województwa i powiaty. 



Uzasadnienie: 

Koncepcja narzędzia informatycznego musi 

zawierać informacje o wolnych miejscach 

pracy oferowanych przez pracodawców  

w poszczególnych branżach/zawodach, celem 

umożliwienia odbiorcom końcowym dostępu 

do kompleksowej informacji o 

zapotrzebowaniu na pracowników w danym 

regionie. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 

14. Beneficjent uwzględni w koncepcji narzędzia informatycznego możliwość zamieszczania przez 

pracodawców informacji o oferowanych przez nich miejscach realizacji praktycznej nauki zawodu.  

Uzasadnienie: 

Koncepcja narzędzia informatycznego będzie 

zawierała informacje o dostępnych miejscach 

odbywania praktycznej nauki zawodu 

oferowanych przez pracodawców, celem 

umożliwienia uczniom dostępu do 

kompleksowej informacji o miejscach 

odbywania praktycznej nauki zawodu  

w wybranym przez nich zawodzie. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 

15. Informacje zawodoznawcze oraz narzędzie informatyczne 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-zasoby będą spełniały 

standardy WCAG 2.0., w szczególności wymogi określone w § 19 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 12 

kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych. 

Uzasadnienie: 

Wszystkie opracowane materiały zostaną 

opracowane zgodnie ze standardami dla 

dostępności treści internetowych (WCAG 2.0). 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 

16. Po opracowaniu koncepcji narzędzia informatycznego, o której mowa w kryterium nr 11, beneficjent 

przekaże ją do weryfikacji i akceptacji ekspertom ds. kształcenia zawodowego wyłonionym przez IP.  

W przypadku ewentualnych uwag ekspertów beneficjent zobowiązany będzie do zmodyfikowania 

opracowanego materiału, zgodnie z zaleceniami ekspertów. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej 

jakości narzędzia informatycznego oraz 

usprawnienie działań Beneficjenta, jak  

i końcowego odbioru opracowanej koncepcji. 

Szczegółowe zasady przekazywania koncepcji 

do akceptacji określone zostaną w regulaminie 

konkursu. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 

17. Beneficjent w ramach opracowywanej przez siebie koncepcji przedłoży również propozycję 

zaimplementowania zaproponowanego narzędzia na portalu ORE dotyczącym doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

Uzasadnienie: 

Propozycja  Beneficjenta będzie 

schematem/specyfikacją 

techniczną/propozycją zmian do istniejącego 

już portalu, zawierającą sugestie, co należy w 

nim zmienić, aby można było do niego 

zaimplementować opracowane informacje 

zawodoznawcze. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Beneficjent projektu zna i wykorzystuje w projekcie strukturę  

i funkcjonalności krajowych, europejskich i światowych portali 

informacyjnych poświęconych informacji edukacyjno-

zawodowej dla dzieci młodzieży i dorosłych  

WAGA 20 

Uzasadnienie: Wniosek o dofinansowanie projektu oraz Stosuje się do typu/typów 5 



załącznik do wniosku zawierający koncepcję 

informacji zawodoznawczej zawierać będzie 

informację na temat sposobów wykonywania w 

projekcie rozwiązań stosowanych w portalach 

informacyjnych poświęconych informacji 

edukacyjno-zawodowej dla dzieci młodzieży i 

dorosłych np. 

www.infoabsolvent.cz, 

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/,  

http://www.career.go.kr/cnet/front/main/main.do 

(nr) 

2. Beneficjent projektu posiada doświadczenie w tworzeniu 

multimediów oraz zarządzaniu bazami danych.  
WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie udziału w 

pracach na każdym etapie tworzenia 

materiałów osób posiadających doświadczenie 

w tworzeniu multimediów oraz zarządzaniu 

bazami danych. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
5 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Nie dotyczy 

 ELEMENTY KONKURSU 

1. Ocena formalna 

2. Ocena merytoryczna 

 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/
http://www.career.go.kr/cnet/front/main/main.do

