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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 
2.15 Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów i e-podręczników 

do kształcenia zawodowego 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty 

Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających 

proces kształcenia zawodowego 

Priorytet 

inwestycyjny 

10iv lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i 

rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej 

współpracy z pracodawcami 

Lp. konkursu  

Planowany kwartał 

ogłoszenia 

konkursu  

I X II  III  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) 

2 500 000 zł 

Alokacja na konkurs z podziałem na 25 branż ujętych w ramach 10 obszarów: 

1) A – administracyjno-usługowy (I) (275 000 PLN): 

- branża fryzjersko-kosmetyczna (50 000 PLN) 

- branża chemiczno-ceramiczno-szklarska (100 000 PLN) 

- branża poligraficzno-fotograficzna (50 000 PLN) 

- branża drzewno-meblarska (75 000 PLN) 

2) A – administracyjno-usługowy (II) (250 000 PLN): 

- branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa (125 000 PLN) 

- branża transportowo-spedycyjno-logistyczna (125 000 PLN) 

3) A – administracyjno-usługowy (III) (125 000 PLN): 

- branża skórzano-obuwnicza (75 000 PLN)  

- branża włókienniczo-odzieżowa (50 000 PLN) 

4) B – budowlany (350 000 PLN): 

- branża budowlana (200 000 PLN) 

- branża drogowa i inżynieryjno-instalacyjna (150 000 PLN) 

5) E – elektryczno-elektroniczny oraz S – artystyczny (300 000 PLN): 

- branża elektryczno-elektroniczna i energetyczna (175 000 PLN) 

- branża teleinformatyczna (50 000 PLN) 

- branża artystyczna (75 000 PLN) 



6) M – mechaniczny (325 000 PLN): 

- branża mechaniczna – mechanika precyzyjna (100 000 PLN) 

- branża mechaniczna – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych (175 000 

PLN) 

- branża motoryzacyjna (50 000 PLN) 

7) G – górniczo-hutniczy (175 000 PLN): 

- branża górniczo-wiertnicza (125 000 PLN) 

- branża hutniczo-odlewnicza (50 000 PLN) 

8) R – rolniczo-leśny (200 000 PLN): 

- branża leśno-ogrodnicza (75 000 PLN) 

- branża rolno-hodowlana (125 000 PLN) 

9) T – turystyczno-gastronomiczny (125 000 PLN): 

- branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (75 000 PLN) 

- branża spożywcza (50 000 PLN) 

10) Z – medyczno-społeczny (375 000 PLN): 

- branża ochrony zdrowia (250 000 PLN) 

- branża pomocy społecznej (50 000 PLN) 

- branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (75 000 PLN) 

11)  

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 

1. Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów do kształcenia zawodowego 

 

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 

1. Odsetek zawodów z klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego, których nauczyciele 

uzyskali dostęp do materiałów multimedialnych do 

nauczania PDG (Podejmowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej) 

  70% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 



1. Liczba opracowanych i upowszechnionych e-

zasobów do kształcenia zawodowego. 
25 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

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

materiałów/narzędzi wspierających kształcenie w zakresie Podejmowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej (PDG). Beneficjent w ostatnich pięciu latach opracował co najmniej dwa materiały do 

nauczania PDG w kształceniu zawodowym. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

wyłonienie podmiotów, 

które posiadają stosowne 

doświadczenie w tworzeniu 

materiałów dydaktycznych/ 

narzędzi wspomagających 

nauczanie Podejmowania i 

prowadzenia działalności 

gospodarczej (PDG) 

skierowanych do 

nauczycieli/uczniów szkół 

prowadzących kształcenie 

zawodowe.  Poprzez 

materiały/narzędzia 

wspierające nauczanie 

PDG rozumie się publikacje 

zwarte z zakresu PDG, 

publikacje dla nauczycieli 

PDG w wersji 

elektronicznej, materiały 

multimedialne z zakresu 

PDG. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Okres realizacji projektów nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Wskazany w kryterium 

termin 1 roku na realizację 

projektów jest okresem 

niezbędnym dla 

opracowania i ewentualnej 

korekty wypracowanych 

produktów, zapewniając 

przy tym optymalny czas na 

ich wykorzystanie po tym 

terminie w ramach działań 

przewidzianych w RPO. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

3. Beneficjent opracuje materiały multimedialne (e-zasób) z zakresu Podejmowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej (PDG) dla 1 z poniżej wskazanych 10 obszarów wyodrębnionych z klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego. Materiały te będą skierowane do nauczycieli PDG i uczniów szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe.  

1) A - administracyjno-usługowy (I)  

2) A - administracyjno-usługowy (II)  

3) A - administracyjno-usługowy (III)  

4) B - budowlany 

5) E – elektryczno-elektroniczny oraz S – artystyczny 

6) M – mechaniczny  

7) G -  górniczo-hutniczy 

8) R – rolniczo-leśny  

9) T – turystyczno-gastronomiczny  

10) Z – medyczno-społeczny. 

Dany projekt obejmuje wyłącznie 1 obszar. 



 

Istotnym problemem 

kształcenia zawodowego 

jest utrudniony dostęp,  

a w przypadku niektórych 

zawodów wręcz brak 

dostępu do odpowiednich 

materiałów dydaktycznych 

wspomagających 

nauczanie zawodu. 

Opracowanie  

e-zasobów dla PDG 

usprawni proces nauczania 

efektów kształcenia w 

zakresie Podejmowania i 

prowadzenia działalności 

gospodarczej, ujętych w 

podstawie programowej 

kształcenia w zawodach. 

Zawody ujęte w podstawie 

programowej kształcenia w 

zawodach, zostały 

podzielone na 25 branż, w 

taki sposób, aby w każdej z 

nich znalazły się zawody 

pokrewne, a tym samym 

odzwierciedlały jak najlepiej 

potrzeby danej branży. 

W każdym z 10 obszarów  

wyłoniony zostanie 

wyłącznie jeden najwyżej 

oceniony projekt. Pozwoli to 

uniknąć wielokrotnego 

sfinansowania tych samych 

e-zasobów w ramach danej 

branży. 

Podział wskazany w 

kryterium ma na celu 

zapewnienie opracowania w 

konkursie materiałów 

multimedialnych  

(e-zasobów) z zakresu PDG 

dla każdej z 25 branż i 

uniknięcie podwójnego 

finansowania. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

4. Maksymalna wartość projektu jest równa wysokości alokacji przeznaczonej na dany obszar: 

1) A - administracyjno-usługowy (I) (275 000 PLN) 

2) A - administracyjno-usługowy (II) (250 000 PLN) 

3) A - administracyjno-usługowy (III) (125 000 PLN) 

4) B - budowlany (350 000 PLN) 

5) E – elektryczno-elektroniczny oraz S – artystyczny (300 000 PLN) 

6) M – mechaniczny (325 000 PLN) 

7) G -  górniczo-hutniczy (175 000 PLN) 

8) R – rolniczo-leśny (200 000 PLN) 

9) T – turystyczno-gastronomiczny (125 000 PLN) 

10) Z – medyczno-społeczny (375 000 PLN). 

Dany projekt obejmuje wyłącznie jeden obszar. 

 
Kryterium ma na celu 

wyłonienie wyłącznie 
Stosuje się do typu/typów (nr) 1 



jednego projektu, najwyżej 

ocenionego w danej branży. 

Pozwoli to uniknąć 

wielokrotnego 

sfinansowania tych samych  

e-zasobów.  

5. Struktura każdego z materiałów multimedialnych (e-zasobów) opracowanego dla danej branży musi 

obejmować podział na moduły, określone w regulaminie konkursu, wchodzące w skład danej branży. 

 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie opracowania 

odpowiedniej liczby 

modułów  

w każdym e-zasobie. 

Podział 25 branż na moduły 

określony zostanie w 

regulaminie konkursu. 

W każdym module ujęte 

zostaną zawody o 

zbliżonych lub wspólnych 

umiejętnościach i 

kwalifikacjach. 

Każdy moduł zawierał 

będzie multimedialne 

materiały dźwiękowe, 

wizualne, interaktywne i 

tekstowe lub ich połączenia.  

Minimalna zawartość 

poszczególnych kategorii 

materiałów multimedialnych 

ujętych w danym module 

zostanie określona w 

regulaminie konkursu. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

6. Materiały multimedialne (e-zasób) opracowane w projekcie muszą być zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa oświatowego.  

 

Opracowane materiały 

muszą uwzględniać 

rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej  

dotyczące podstawy 

programowej kształcenia w 

zawodach oraz klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa 

zawodowego (wydane na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 

2a ustawy o systemie 

oświaty oraz na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy o 

systemie oświaty). 

Materiały te, aby mogły 

zostać wykorzystane przez 

szkoły, muszą być zgodne  

z obowiązującym prawem 

oświatowym.  

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

7. Beneficjent opracuje przykładowy scenariusz jednego modułu, o którym mowa w kryterium 5. Szczegółowy 

scenariusz musi stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
Poprawność materiałów 

weryfikowana będzie na 
Stosuje się do typu/typów (nr) 1 



podstawie przykładowego 

szczegółowego scenariusza 

stanowiącego załącznik 

wniosku o dofinansowanie 

projektu. Scenariusz musi 

zawierać szczegółowy opis 

zawartości danego modułu. 

8. Po opracowaniu w projekcie jednego z modułów, o których mowa w kryterium 5, przygotowanego na 

podstawie przykładowego scenariusza stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, 

Beneficjent przekaże opracowany moduł 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 oraz przygotowania pozostałych 

modułów zgodnie z zaakceptowanym wzorem. 

Brak spełnienia tego wymogu przez beneficjenta będzie skutkował rozwiązaniem umowy o dofinansowanie 

projektu. 

 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie wysokiej 

jakości produktów konkursu 

oraz usprawnienie działań 

Beneficjenta, jak i 

końcowego odbioru 

opracowanych  

e-zasobów przez zespół 

ekspertów. 

Szczegółowe zasady 

przekazywania modułu do 

akceptacji określone 

zostaną  

w regulaminie konkursu. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

9. Beneficjent zapewni materiały metodyczne (wraz z przykładowymi scenariuszami zajęć) dla nauczycieli 

korzystających z opracowanego przez niego e-zasobu z zakresu PDG w szkołach prowadzących kształcenie 

zawodowe. 

 

Kryterium zapewni wsparcie 

nauczycielom 

korzystającym  

z opracowanych e-zasobów 

na zajęciach z zakresu 

Podejmowania i 

prowadzenia działalności 

gospodarczej. Jako 

materiały metodyczne (wraz 

z przykładowymi 

scenariuszami zajęć) 

należy rozumieć 

przewodnik dla nauczyciela 

w wersji elektronicznej, 

zawierający scenariusze 

zajęć oraz testy 

sprawdzające. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

10. Wszystkie opracowane materiały (multimedialne i metodyczne) muszą uzyskać pozytywne recenzje 

dwóch niezależnych specjalistów: jednego właściwego dla danej branży i jednego z zakresu nauczania PDG 

w danej branży. W przypadku nieuzyskania dwóch pozytywnych recenzji Beneficjent zobowiązany jest do 

modyfikacji materiałów zgodnie z uwagami specjalistów. 

 

Kryterium ma na celu 

weryfikację poprawności 

opracowanych materiałów 

oraz wskazanie zapisów 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 



wymagających ewentualnej 

korekty. 

Specjaliści wyłaniani będą 

przez Beneficjentów, przy 

czym osoby te nie mogą 

być związane stosunkiem 

pracy  

z Beneficjentem jak również 

nie mogą być autorami 

opracowywanych przez 

Beneficjentów e-zasobów.  

Przez specjalistów 

właściwych dla danej 

branży należy rozumieć 

przedstawicieli otoczenia 

społeczno-gospodarczego 

szkół i placówek 

prowadzących kształcenie 

zawodowe w danej branży, 

określonego w regulaminie 

konkursu lub osoby 

wykonujące zawód 

należący do tej branży 

(posiadający co najmniej 

dwuletnie doświadczenie w 

danym zawodzie/danej 

branży). 

Przez specjalistów 

właściwych  dla nauczania 

PDG w danej branży należy 

rozumieć nauczycieli 

prowadzących zajęcia z 

zakresu Podejmowania i 

prowadzenia działalności 

gospodarczej w co najmniej 

jednym z zawodów 

należących do danej 

branży. 

11. Po opracowaniu w projekcie materiałów (multimedialnych i metodycznych) do PDG oraz uwzględnieniu 

wniosków płynących z recenzji, o których mowa w kryterium 10, Beneficjent zobowiązany jest poddać  

opracowane materiały przeglądowi, którego dokonają eksperci ds. kształcenia zawodowego wyłonieni przez 

IP. W przypadku ewentualnych uwag ekspertów Beneficjent zobowiązany jest do zmodyfikowania  

opracowanych materiałów zgodnie z zaleceniami ekspertów (walidacja produktu). 

Brak spełnienia tego wymogu przez beneficjenta będzie skutkował rozwiązaniem umowy o dofinansowanie 

projektu. 

 

Przeglądu dokonają 

eksperci ds. kształcenia 

zawodowego wyłonieni 

przez IP w odrębnym trybie. 

Beneficjenci są 

zobowiązani do 

umieszczenia we wniosku o 

dofinansowanie deklaracji 

poddania opracowanych 

materiałów przeglądowi 

(walidacji) oraz 

uwzględnienia wniosków 

płynących z przeglądu. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 



Jednocześnie Beneficjenci 

zobowiązują się do 

zaplanowania w 

harmonogramie projektu 

ww. działań. Przegląd 

trafności rozwiązań 

wszystkich materiałów dla 

PDG wypracowanych przez 

Beneficjenta w ramach 

projektu jest niezbędny dla 

zapewnienia wysokiej 

jakości oraz weryfikacji ich 

zgodności z prawem 

oświatowym. 

12. Wszystkie materiały multimedialne (e-zasoby) opracowane zostaną zgodnie ze standardami i 

rozwiązaniami informatycznymi zastosowanymi w projekcie „e-podręczniki do kształcenia ogólnego” 

(ORE).Standardy i rozwiązania będą stanowić załącznik do regulaminu konkursu. 

 

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) 1 

13. Beneficjent gwarantuje, że wszystkie materiały multimedialne i metodyczne wytworzone w projekcie 

zostaną opublikowane na licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innych, kompatybilnych 

wolnych licencjach. W przypadku utworów, do których majątkowe prawa autorskie nie wygasły, a autorzy i 

spadkobiercy nie godzą się na uwolnienie, beneficjent udostępni je na zasadach określonych w Ustawie dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) w tym w 

ramach wyjątku edukacyjnego 

 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie 

zainteresowanym osobom 

dostępu do wypracowanych 

e-zasobów bez ograniczeń, 

a także w sposób 

bezpłatny. W tym celu 

zasoby zostaną 

zamieszczone na platformie 

dedykowanej cyfrowym 

zasobom edukacyjnym. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 



14. Beneficjent zapewni na wszystkich etapach opracowywania e-zasobów udział osoby lub osób 

posiadających doświadczenie w technicznym opracowaniu zasobów cyfrowych, spełniających co najmniej 

standardy i rozwiązania informatyczne, o których mowa w kryterium 12 i 15. 

 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie udziału w 

pracach na każdym etapie 

tworzenia e-zasobów, 

osoby/osób, posiadających 

doświadczenie w tworzeniu 

zasobów cyfrowych, których 

poziom techniczny spełnia, 

co najmniej standardy i 

rozwiązania informatyczne, 

o których mowa w 

kryteriach nr 12 i 15. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

15. E-zasoby 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 materiały 

multimedialne (e-zasoby) 

zostaną opracowane 

zgodnie ze standardami dla 

dostępności treści 

internetowych (WCAG 2.0) 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

16. Beneficjent posiada doświadczenie w przygotowaniu e-zasobów edukacyjnych. 

Uzasadnienie: 

Spełnienie kryterium 

oznacza posiadanie 

doświadczenia w 

opracowaniu co najmniej 

pięciu materiałów 

multimedialnych (e-

zasobów) dla celów 

edukacyjnych lub jednej 

platformy e-learningowej 

wraz z materiałami 

dydaktycznymi do 

nauczania w szkołach i 

placówkach systemu 

oświaty, na studiach 

wyższych lub na różnego 

rodzaju kursach i 

szkoleniach. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1.     

    

 ELEMENTY KONKURSU 

1.  

2.  

 


