
 

 

Załącznik nr 3 
do Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 
1, 9, 10 RPO WM 2014-2020. 
 

 

 

Specyficzne warunki dla projektów współfinansowanyc h z EFS 
 

 

I. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w tr ybie 
pozakonkursowym w ramach Działania 9.3 Wsparcie eko nomii 
społecznej  

 

Realizując projekt w ramach Działania 9.3 RPO WM, Beneficjent zobowiązany jest do stosowania 

specyficznych wymagań wskazanych w SZOOP RPO WM 2014–2020 oraz Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Wnioskodawca powinien zatem  

w szczególności zwrócić uwagę na przedstawione poniżej warunki wynikające z ww. dokumentów. 

 

 

Warunki realizacji  

wynikaj ące z SZOOP RPO WM 2014-2020, z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsi ęwzięć w obszarze wł ączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzyst aniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europej skiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020  

 

1. W ramach działań koordynacyjnych dotyczących ekonomii społecznej mogą być 

realizowane jedynie następujące działania: 

a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym 

w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla 

OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat 

podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych 

rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji na temat 

działalności OWES i wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie 

i synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie działań OWES 

nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego; 
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b) tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz 

włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym 

organizacje branżowe (sieci, klastry); 

c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej 

o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne 

uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu 

standardów usług; 

d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań 

podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii 

społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także 

współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, 

instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa) m.in. w celu upowszechniania idei ekonomii 

społecznej wśród uczniów i studentów oraz w celu zwiększenia liczby staży i praktyk 

w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach; 

e) budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie 

regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu 

nawiązania stałej współpracy; 

f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii 

społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów  

i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym 

(np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii 

społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu); 

g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, 

w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych 

planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, 

doradztwo), stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień 

publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej, 

h) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności 

publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie; 

i) zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu do spraw ekonomii społecznej, 

o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości 
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współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii 

społecznej w regionie; 

j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego 

wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej oraz analiza i koordynacja jego 

wdrażania, 

k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym 

oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach 

związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz 

innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, 

w ramach których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej. 

 

2. Łączny budżet na działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej (wkład 

UE i wkład krajowy) nie może przekroczyć kwoty 5 040 000 zł w całym okresie 

realizacji RPO WM, co oznacza, że średnio w całym okresie programowania roczna 

kwota na działania koordynacyjne wynosi nie więcej niż 720 000 zł. 

 

3. Wartość dofinansowania całkowitego nie może przekroczyć 85% wydatków 

kwalifikowalnych. 

 

4. Wartość wkładu własnego Beneficjenta nie może stanowić mniej niż 15 % wydatków 

kwalifikowalnych. 

 

5. Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych nie może w projekcie 

przekroczyć 10 % finansowania unijnego.  

 
6. Projekt powinien zakładać współpracę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej, z którymi wspólnie ustala plan 

i zasady współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw.  
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II. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w tr ybie 
pozakonkursowym w ramach Działania 10.1.4 Małopolsk a Chmura 
Edukacyjna  
 

III. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w tr ybie 
pozakonkursowym w ramach Działania 10.3   
 

 

Realizując projekt w ramach Działania 10.3 RPO WM na lata 2014-2020, Beneficjent zobowiązany 

jest do stosowania specyficznych wymagań wskazanych w SZOOP RPO WM 2014–2020 oraz 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Wnioskodawca powinien zatem  

w szczególności zwrócić uwagę na przedstawione poniżej warunki wynikające z ww. dokumentów. 

 

Warunki realizacji  

wynikaj ące z SZOOP RPO WM 2014-2020 

 

1. Wartość dofinansowania całkowitego nie może przekroczyć 90% wydatków 

kwalifikowanych - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. 

2. Wartość wkładu własnego beneficjenta nie może stanowić mniej niż 10 % wydatków 

kwalifikowanych - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. 

3. Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków – zgodnie z 

Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w  ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  

2014 - 2020. W ramach działania planuje się stosowanie systemu zaliczek. 

4. W przypadku projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną lub pomocą 

de minimis – wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 

obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia. 

5. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85% - w 

przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów 

objętych pomocą publiczną wartość dofinansowania całkowitego oraz wkładu 

własnego wynikać będą z odrębnych przepisów prawnych, obowiązujących na dzień 

udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dn. 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
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finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020. 

6. Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych nie może w projekcie 

przekroczyć 10% finansowania unijnego. 

7. Wsparcie w zakresie kompetencji zawodowych rozwijanych w formach 

pozaszkolnych realizowane będzie komplementarnie w ramach działania 10.2.4. 

 

Warunki realizacji  

z Wytycznych w zakresie realizacji przedsi ęwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 20 14-2020 

 

Wnioskodawca powinien  w szczególno ści zwróci ć uwagę na nast ępujące wymogi 

wynikaj ące z ww. Wytycznych : 

1. Celem interwencji EFS jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się 

przez całe życie, w tym poprawa kompetencji kluczowych tych osób w zakresie TIK  

i języków obcych tj. j. angielskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego. 

2. Środki finansowe dostępne w ramach RPO zostaną przeznaczone na wsparcie osób 

dorosłych w wieku 18 lat i więcej, zwanych dalej „uczestnikami projektów”. 

3. Środki EFS zostaną przeznaczone na wsparcie osób wykazujących największą lukę 

kompetencyjną w zakresie TIK i języków obcych oraz posiadających największe 

potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m.in. do osób o niskich kwalifikacjach i osób 

w wieku 50 lat i więcej.  

4. Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO obejmuje szkolenia lub inne formy 

podnoszenia kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji cyfrowych  

i językowych, a także innych kompetencji, dla których możliwe jest uzyskanie 

kwalifikacji potwierdzonych ogólnie uznanym certyfikatem. Wsparcie w ramach 

projektu skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane 

nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w 

powyższym zakresie. 

5. Dzięki wsparciu EFS szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji, w tym 

cyfrowych i językowych, zakończą się programem formalnej oceny i certyfikacji 

kompetencji osiągniętych przez uczestników projektów.  
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6. W przypadku kompetencji językowych zakres wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia 

kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez 

uczestników projektów określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z 

Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). 

7. Szkolenia językowe będą realizowane zgodnie z zakresem określonym w tab.1 

dotyczącym stawek jednostkowych na szkolenia językowe określonym w Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Poza stawkami jednostkowymi 

istnieje możliwość sfinansowania wyłącznie kosztów związanych z zakupem 

podręcznika, przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego i wydaniem zewnętrznego 

certyfikatu. 

8. W przypadku kompetencji cyfrowych zakres wsparcia obejmuje szkolenia lub inne 

formy podnoszenia kompetencji kończące się uzyskaniem przez uczestników 

projektów certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych 

kompetencji cyfrowych, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie 

projektu etapami, o których mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 oraz zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji 

informatycznych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

realizowanych w ramach projektów w PI 10(iii) opisanych poniżej w tab. 2.  

9. Beneficjenci opracują kryteria oceny oraz przeprowadzenia weryfikacji osiągnięcia 

przez uczestników projektów efektów uczenia zdefiniowanych w standardzie 

wymagań, o którym mowa w pkt. 8. 

10. Beneficjenci utrwalą i będą przechowywać wyniki walidacji przeprowadzonej w 

ramach projektu na potrzeby kontroli i późniejszej ewaluacji przez okres 

przechowywania dokumentacji konkursowej.  
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Tabela 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stawki jednostkowe na szkolenia j ęzykowe obowi ązujące w ramach projektów w PI 10(iii) 
 
1. Stawki jednostkowe mają zastosowanie do szkoleń językowych realizowanych na terenie poszczególnych 

województw w ramach projektów współfinansowanych w ramach EFS, prowadzących do uzyskania kompetencji 
potwierdzonych certyfikatem, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Stawki dotyczą 
szkoleń z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. 

2. Stawka jednostkowa dotyczy: 
− 60 godzin lekcyjnych szkolenia (45 minut), przy czym jednorazowe zajęcia nie mogą trwać więcej niż 4 

godziny lekcyjne dziennie, a po 2 godzinach szkoleniowych wymagana jest co najmniej 15 minutowa przerwa, 
− 1 osoby przy liczebności grupy nie przekraczającej 12 osób, 
− usługi szkoleniowej w pełnym zakresie kosztów tj. obejmującej w szczególności koszt organizacji szkolenia, 

koszt zakwalifikowania uczestnika projektu do odpowiedniej grupy, koszt wykładowcy w zakresie 
przygotowania się do zajęć, ich prowadzenia i weryfikacji prac domowych opracowywanych przez 
uczestników projektu, wyposażonej sali (w tym udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami dostosowanych 
do typu niepełnosprawności w przypadku obejmowania wsparciem osób z niepełnosprawnościami), 
materiałów szkoleniowych, w tym również dostosowanych do specjalnych potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, wody dla uczestników szkolenia, cyklicznych egzaminów wewnętrznych i testów, z 
wyjątkiem kosztów pośrednich rozliczanych w projekcie oraz kosztów podręczników, zakupionych na potrzeby 
realizacji usługi szkoleniowej. Stawka nie obejmuje wydatków na zakup środków trwałych oraz nie obejmuje 
cross-financingu. 

3. Zestawienie stawek jednostkowych obowiązujących w województwie małopolskim: 
 

Obszar  
obowi ązywa

nia 
 

język angielski  język niemiecki  język francuski  
 

 kurs dla osób 
pełnosprawnych 
 

kurs dla osób z 
niepełnospraw
nościami 
 

kurs dla osób 
pełnosprawnych 
 

kurs dla osób z 
niepełnosprawn
ościami 
 

kurs dla osób 
pełnosprawnych 
 

kurs dla osób 
z 
niepełnospra
wnościami 
 

Małopolskie  557,95 zł 575,21 zł 566,58 zł 584,93 zł 538,52 zł 549,31 zł 
 

 
4. Beneficjent powinien udokumentować wykonanie liczby usług objętych stawką jednostkową, 

które wykazuje we wniosku o płatność. 
5. Minimalny wymagany poziom obecności uczestników na szkoleniach wynosi 80%. 
6. Dokumenty potwierdzające wykonanie usługi są określone w umowie o dofinansowanie projektu. Dokumentem 

potwierdzającym wykonanie usługi szkolenia językowego może być np. zaświadczenie o ukończeniu kursu lub 
dokument potwierdzający zdobycie przez uczestnika projektu określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z 
Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) wydany przez beneficjenta w procesie walidacji. 

7. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przeprowadza aktualizację stawek każdego roku w ostatnim 
kwartale danego roku, pod warunkiem, że współczynnik indeksacji przekroczy 5%. Minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego zamieszcza na stronach 
internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: 
- http://www.mir.gov.pl, 
- http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
komunikat o wysokości stawek po indeksacji. Stawki w wysokości wynikającej z indeksacji mają zastosowanie 
wyłącznie do umów o dofinansowanie projektu zawartych na podstawie naborów ogłoszonych po dniu wydania 
ww. komunikatu. 

 
Mechanizm indeksacji stawek jednostkowych szkoleń językowych opiera się na dwóch zakresach danych: 
 
- poziom inflacji bazowej po wyłączeniu cen administrowanych (określany przez Narodowy 

Bank Polski), 
- poziom cen w gospodarce narodowej – wskaźnik cen w ramach edukacyjnych usług 

konsumpcyjnych dla danego województwa (określany przez Główny Urząd Statystyczny). 
 
Za punkt startowy, będący wyznacznikiem rozpoczęcia okresu monitorowania poziomu współczynników  
służących indeksacji, uznaje się okres II kwartału roku, w którym przeprowadzono ostatnią indeksację (dane 
pochodzące z następnych okresów porównywane będą do wielkości za ten okres). 
 
Mechanizm indeksacji jest dokonywany w oparciu o współczynnik będący wynikiem następującego wzoru: 
 
Wi =(Pib + PCE) 
 2 
przy czym: 
Wi – Współczynnik indeksacji 
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  Tabela 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obszar  INFORMACJA  

 
Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

1.1 Przegl ądanie, szukanie i filtrowanie informacji  
Identyfikacja, lokalizacja, wyszukiwania, zapisywanie, organizacja informacji cyfrowej - w 
zależności od istotności i potrzeb. 

 
 
 
 
 
 
 

Poziom 
Znajomo ści 

 

 
Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany  
(B) 
 

Zaawansowany (C) 

Umie wyszukiwać 
informacje online, 
korzystając z wyszukiwarek  
internetowych, wie, że  
różne wyszukiwarki mogą 
generować różne wyniki. 
 

Umie przeglądać informacje 
w Internecie i wyszukiwać 
informacje online, umie 
wyrazić swoje potrzeby 
informacyjne, umie 
selekcjonować właściwe 
informacje pośród wyników 
wyszukiwania. 
 

Umie korzystać z szerokiego 
zakresu  strategii podczas 
przeglądania i wyszukiwania 
informacji online, umie 
selekcjonować i śledzić 
otrzymywane informacje, wie kogo 
obserwować w elektronicznych 
platformach wymiany informacji 
(na przykład na mikroblogach). 

Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

1.2 Ocena informacji  
Gromadzenie, przetwarzanie, rozumienie i krytyczna ocena informacji. 

 
 
 
 
 
 
 

Poziom 
Znajomo ści 

 
Podstawowy (A) 

 

Średniozaawansowany  
(B) 

 Zaawansowany (C) 

Wie, że nie wszystkie  
informacje w Internecie  
są wiarygodne. 
 

Umie porównać różne 
źródła informacji. 
 

Jest krytyczny wobec informacji, 
umie sprawdzić i ocenić jej 
ważność i wiarygodność. 
 

Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji  
Zapisywanie i przechowywanie informacji w celu łatwiejszego wyszukiwania i organizowania 
informacji i danych.  

 
 
 
 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany  
(B) 

 Zaawansowany (C) 

Wie, jak zapisać pliki  Wie, jak zapisać, Umie stosować różne  

 Standard wymaga ń dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach p rojektów w PI 10(iii)  

Standard wymagań został przygotowany na podstawie analizy dotychczasowych ram kompetencji cyfrowych, 
przeprowadzonej w ramach unijnego projektu DIGCOMP, która umożliwiła przygotowanie ramy kompetencji 
informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework). Rama ta obejmuje 5 obszarów i 21 kompetencji, 
wskazanych poniżej. 
 

Obszar  
 

Nazwa kompetencji  

Tworzenie treści  

 

3.1 Tworzenie treści  
3.2 Integracja i przetwarzanie treści  
3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji  
3.4 Programowanie  

Bezpieczeństwo  

 

4.1 Narzędzia służące ochronie  
4.2 Ochrona danych osobowych  
4.3 Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z 
korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych  
4.4 Ochrona środowiska  

Rozwiązywanie 
problemów  

 

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych  
5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów  
5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii  
5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych  
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Poziom 
Znajomo ści 

 

i treści (na przykład  
teksty, zdjęcia, muzykę, 
pliki wideo i strony 
internetowe). Wie, jak 
wrócić do zapisanych 
plików i treści. 
 

przechowywać i tagować  
pliki, treści i informacje, ma  
swoje strategie 
przechowywania plików  
i treści. Wie, jak  
organizować zapisane pliki  
i treści oraz jak nimi  
zarządzać. 

metody i narzędzia  
organizowania plików,  
treści i informacji, umie  
zastosować strategie  
pobierania treści, które  
zostały zapisane również przez 
inne osoby. 
 

 
Obszar  KOMUNIKACJA  

 
Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

2.1 Komunikacja z w ykorzystaniem narz ędzi cyfrowych i aplikacji  
Interakcja przez różne aplikacje i urządzenia cyfrowe, rozumienie jak przebiega  komunikacja w 
środowisku cyfrowym, umiejętność wyboru właściwych narzędzi  
komunikacji elektronicznej, poruszanie się między różnymi formatami komunikacji elektronicznej, 
dostosowywanie strategii komunikacji do potrzeb odbiorców. 

 
 
 
 
 
 
 

Poziom 
Znajomo ści 

 

Podstawowy (A)  
 

Średniozaawansowany  
(B) Zaawansowany (C) 

Umie kontaktować się  
z innymi osobami za 
pośrednictwem  narzędzi 
komunikacji elektronicznej 
(telefony komórkowe, VoIP,  
czat, poczta elektroniczna). 
 

Umie korzystać z kilku  
narzędzi komunikacji  
elektronicznej, aby 
kontaktować się z innymi  
osobami, stosując bardziej  
zaawansowane funkcje  
tych narzędzi. 
 

Angażuje się w korzystanie z 
szerokiego zakresu narzędzi 
komunikacji  
elektronicznej (poczta  
elektroniczna, czat, blogi, 
mikroblogi, komunikatory), umie 
zastosować narzędzia  
komunikacji elektronicznej,  
dostosowując je do celu  
działania, umie dostosować 
narzędzia komunikacji do potrzeb 
odbiorców, umie 
odbierać różne rodzaje  
komunikatów. 

Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

2.2 Dzielenie si ę informacjami i zasobami  
Dzielenie się z innymi informacjami i zasobami, aktywna postawa wobec dzielenia się wiedzą, 
materiałami, zasobami i występowania jako pośrednik, umiejętność cytowania i włączania 
nowych informacji do posiadanego zasobu wiedzy. 

 
 
 
 
 
 
 

Poziom 
Znajomo ści 

 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany  
(B) 

 Zaawansowany (C) 

Umie dzielić się plikami  
i treściami z innymi osobami 
za pośrednictwem prostych 
narzędzi (poczta 
elektroniczna, przesyłanie 
załączników). 
 

Umie uczestniczyć w 
networkingu i komunikacji 
sieciowej, przekazując 
wiedzę, treści i informacje. 
 

Umie aktywnie dzielić się  
informacją, treściami  
i zasobami z innymi  osobami w 
komunikacji  
sieciowej, pracy zdalnej  
i na platformach  dedykowanych 
współpracy online. 

Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

2.3 Aktywno ść obywatelska online  
Uczestniczenie w życiu obywatelskim przez zaangażowanie online, poszukiwanie okoliczności 
sprzyjających rozwijaniu i wzmacnianiu kompetencji cyfrowych, świadomość możliwości 
wykorzystania technologii do aktywności  obywatelskiej. 

 
 
 
 
 
 
 

Poziom 
Znajomo ści 

 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany  
(B) 

 Zaawansowany (C) 

Wie, że można 
wykorzystywać TIK  
w dostępie do usług  
publicznych, i z niektórych 
pasywnie korzysta. 
 

Aktywnie korzysta z 
podstawowych 
funkcjonalności usług online 
(urząd, szpital, bankowość, 
usługi e- governance). 
 

Aktywnie uczestniczy w 
przestrzeniach online, wie, jak się 
zaangażować w działalność 
obywatelską  online, umie 
korzystać z wielu różnych 
serwisów. 
 
 

Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

2.4 Współpraca z wykorzystaniem narz ędzi cyfrowych  
Wykorzystanie TIK i mediów do pracy zespołowej, wspólnego tworzenia wiedzy,  
treści i zasobów. 

 
 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany 
(B) Zaawansowany (C) 
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Poziom 
Znajomo ści 

 

 
Umie współpracować  
z innymi osobami,  
korzystając  z 
ograniczonych  
możliwości TIK  (na 
przykład poczta  
elektroniczna). 

Umie tworzyć i zmieniać 
wyniki pracy zespołowej,  
korzystając z prostych  
narzędzi pracy online. 
. 
 

Często korzysta z narzędzi 
współpracy  cyfrowej, czuje się 
pewnie w tym obszarze,  
wspierając w ten sposób  wspólny 
proces tworzenia zasobów, treści i 
wiedzy. 
 

Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

2.5 Netykieta  
Świadomość i znajomość norm obowiązujących w interakcjach online, świadomość różnic 
kulturowych, umiejętność ochrony siebie i innych osób przed zagrożeniami mogącymi wynikać z 
komunikacji w sieci, umiejętność wypracowania strategii radzenia sobie z niewłaściwymi 
zachowaniami w komunikacji online. 

 
 
 
 
 
 
 

Poziom 
Znajomo ści 

 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany  
(B) 

 Zaawansowany (C) 

Zna podstawowe normy 
obowiązujące  w kontaktach 
z innymi online. 
 

Zna zasady etykiety i umie 
je zastosować we własnych 
zachowaniach. 
. 
 

Umie zastosować różne  
aspekty netykiety w rozmaitych 
przestrzeniach  
komunikacyjnych online,  
ma wypracowane strategie 
radzenia sobie z niewłaściwymi 
zachowaniami w komunikacji 
online. 

Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

2.6 Zarządzanie to żsamością cyfrow ą 
Tworzenie i kształtowanie tożsamości cyfrowej (jednej lub kilku) oraz zarządzania nią, 
umiejętność ochrony własnej reputacji, umiejętność zarządzania danymi dostępnymi przez różne 
kąta i aplikacje. 

 
 
 
 
 
 
 

Poziom 
Znajomo ści 

 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany  
(B) 

 Zaawansowany (C) 

Wie, jakie są zalety  
i zagrożenia związane  
z tożsamością cyfrową. 
 

Umie kształtować własną 
tożsamość wirtualną  
i śledzić swoje ślady w 
sieci. 
. 
 

Umie zarządzać kilkoma  
tożsamościami wirtualnymi w 
zależności od okoliczności i celu, 
umie śledzić informacje online 
pochodzące z różnych serwisów, 
jakie powstają podczas interakcji z 
innymi osobami, wie jak dbać o 
swój wizerunek w sieci. 
 

 
Obszar  TWORZENIE TREŚCI 
Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

3.1 Tworzenie tre ści  
Tworzenie treści w różnych formatach, w tym multimedialnych, edytowanie i poprawianie treści 
stworzonych samodzielnie lub przez innych, twórcze wyrażanie siebie przez media i technologie 
cyfrowe. 

 
 
 
 
 
 
 

Poziom 
Znajomo ści 

 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawans owany  
(B) 

 Zaawansowany (C) 

Umie tworzyć proste treści 
cyfrowe (na przykład tekst, 
tabela, obrazy, nagrania 
audio). 
 

Umie tworzyć treści cyfrowe 
w różnych  formatach, w 
tym multimedialne (na 
przykład tekst, tabela, 
obrazy, nagrania audio). 
 

Umie tworzyć treści cyfrowe w 
różnych formatach, na różnych 
platformach i w różnych 
środowiskach, umie wykorzystać 
różnorodne  narzędzia cyfrowe, 
aby tworzyć oryginalne treści 
cyfrowe. 

Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

3.2 Integracja i przetwarzanie tre ści  
Zmienianie, przewarzanie i łączenie istniejących treści w celu stworzenia nowego, oryginalnego i 
relewantnego przekazu. 

 
 
 
 
 
 
 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany  
(B) 

 Zaawansowany (C) 

Umie wprowadzać  
podstawowe zmiany do  
treści stworzonych  przez 
innych. 

Umie edytować, 
przetwarzać i modyfikować  
treści stworzone przez  
siebie lub przez innych. 

Umie łączyć istniejące  
treści, aby tworzyć nowe  
przekazy. 
 



11 

 

Poziom  
Znajomo ści 

  

Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji  
Rozumienie, jakie jest zastosowanie prawa autorskiego i licencji do informacji i treści. 

 
 
 
 
 
 
 

Poziom 
Znajomo ści 

 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany  
(B) 

 Zaawansowany (C) 

Wie, że jakaś część treści, z 
których korzysta, może być  
objęta prawem autorskim. 
 

Posiada podstawową  
wiedzę na temat praw  
autorskich i własności  
intelektualnej, umie 
zastosować wybrane 
licencje do tworzonych  
treści. 

Wie, w jaki sposób różne  
rodzaje licencji wpływają  
na informacje i zasoby,  
których używa 
i które tworzy. 
 

Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

3.4 Programowanie  
Wprowadzanie ustawień, programowanie zmian, programowanie aplikacji, tworzenie 
oprogramowania, programowanie urządzeń, rozumienie zasad programowania, rozumienie, co 
kryje się pod pojęciem programowania. 

 
 
 
 
 
 
 

Poziom 
Znajomo ści 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany  
(B) 

 Zaawansowany (C) 

Umie zmieniać proste  
funkcje oprogramowania  
i aplikacji (ustawienia 
podstawowe). 

Umie wprowadzić pewne  
zmiany do oprogramowania 
i aplikacji (ustawieni 
a zaawansowane 
podstawowe zmiany w 
programach). 

Umie wprowadzać  
zmiany w (otwartym)  
oprogramowaniu,  
zmieniać, modyfikować,  
podstawowe). 
 

 
Obszar  BEZPIECZEŃSTWO 
Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

4.1 Narzędzia słu żące ochronie  
Ochrona własnych urządzeń, świadomość zagrożeń i niebezpieczeństw online,  
znajomość ustawień bezpieczeństwa. 

 
 
 
 
 
 
 

Poziom 
Znajomo ści 

 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany  
(B) 

 Zaawansowany (C) 

Umie wdrożyć podstawowe 
czynności, aby chronić  
swoje urządzenie (na 
przykład używać 
oprogramowania  
antywirusowego,  
stosować hasła). 

Wie, jak chronić swoje  
urządzenia cyfrowe,  
rozwija znane sposoby  
dbania o bezpieczeństwo. 
 

Często rozwija znane sposoby 
dbania  
o bezpieczeństwo, umie  
się zachować, gdy urządzenie jest 
w jakiś  
sposób zagrożone. 

Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

4.2 Ochrona danych osobowych  
Rozumienie warunków świadczenia usług, aktywna ochrona danych osobowych, szanowanie 
danych osobowych innych osób, ochrona przed oszustwami,  
zagrożeniami i przemocą online. 

 
 
 
 
 
 
 

Poziom 
Znajomo ści 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany  
(B) 

 Zaawansowany (C) 

Wie, że może 
dzielić się tylko pewnymi  
informacjami osobowymi 
(swoimi lub innych osób) w 
środowisku sieciowym. 

Umie zadbać o ochronę  
swoją i innych osób,  
rozumie ogólne zasady 
ochrony danych osobowych 
i ma podstawowe 
rozeznanie, w jaki sposób 
dane są zbierane i 
wykorzystywane. 
 

Często zmienia domyślne 
ustawienia prywatności online, aby 
podnieść poziom ochrony, ma 
szeroką wiedzę i odpowiednie 
zrozumienie spraw związanych z 
prywatnością w sieci, wie, jak jego 
dane są gromadzone i 
wykorzystywane. 

Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

4.3 Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed  zagro żeniami wynikaj ącymi z 
korzystania z technologii informacyjno – Komunikacy jnych. 
Unikanie zagrożeń zdrowia wynikających z korzystania z TIK – w wymiarze zdrowia zarówno 
fizycznego, jak i psychicznego. 

 
 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany 
(B) Zaawansowany (C) 
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Poziom 
Znajomo ści 

 

 
Wie, jak unikać 
cyberprzemocy, wie, że 
nowe technologie mogą 
negatywnie wpłynąć na 
zdrowie, jeśli są używane  
niewłaściwie. 
 

Wie, jak chronić siebie  
i innych przed 
cyberprzemocą, rozumie 
ryzyka dla zdrowia 
wynikające z korzystania  
z TIK (od ergonomii do 
uzależnienia od 
technologii). 

Wie, jak właściwie  
korzystać z TIK, aby  
unikać zagrożeń dla  
zdrowia, wie, jak  
zachować równowagę  
między światem online  
i offline. 
 
 

Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

4.4 Ochrona środowiska  
Świadomość wpływu TIK na środowisko naturalne. 

 
 
 
 
 
 
 

Poziom 
Znajomo ści 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany  
(B) 

 Zaawansowany (C) 

Stara się oszczędzać  
energię. 
 

Rozumie pozytywne  
i negatywne skutki  
korzystania z TIK dla  
środowiska naturalnego. 
 
 

Jest poinformowany na  
temat wpływu TIK na  
życie codzienne,  
konsumpcję i środowisko  
naturalne. 

 
Obszar  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych  
Identyfikowanie problemów technicznych i ich rozwiązywanie (od drobnych problemów po 
złożone trudności). 

 
 
 
 
 
 
 

Poziom 
Znajomo ści 

 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany  
(B) 

 Zaawansowany (C) 

Umie poprosić o wsparcie 
techniczne, kiedy TIK nie 
działają zgodnie z 
oczekiwaniami albo  
kiedy korzysta z nowych 
programów, urządzeń lub 
aplikacji. 

Umie rozwiązywać proste  
problemy, gdy TIK nie  
działają zgodnie z 
oczekiwaniami. 

Umie rozwiązywać  
złożone problemy  
wynikające z wykorzystywania 
technologii informacyjno 
- Komunikacyjnych. 

Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narz ędzi niezb ędnych do rozwi ązywania problemów . 
Ocena własnych potrzeb w zakresie zasobów, narzędzi i rozwoju kompetencji, umiejętność 
dopasowania potrzeb i możliwych rozwiązań, dostosowanie narzędzi do indywidualnych potrzeb, 
krytyczna ocena możliwych rozwiązań i narzędzi cyfrowych. 

 
 
 
 
 
 
 

Poziom 
Znajomo ści 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany  
(B) 

 Zaawansowany (C) 

Umie korzystać z TIK  
przy rozwiązywaniu  
problemów w ograniczonym  
zakresie, umie wybrać  
narzędzia cyfrowe do  
wykonywania rutynowych 
zadań. 

Rozumie ograniczenia TIK,  
umie rozwiązywać 
nietypowe problemy,  
korzystając z możliwości  
TIK, umie wybrać 
odpowiednie narzędzie  
w zależności od celu i  
ocenić skutki jego 
wykorzystania. 

Umie podejmować świadome 
decyzje o wyborze narzędzi, 
urządzeń, aplikacji, 
oprogramowania przy  
realizacji nowych zadań,  
jest świadom rozwoju  
TIK, rozumie, jak działają TIK, 
krytycznie ocenia zastosowanie 
poszczególnych narzędzi do 
osiągania różnych celów i 
realizacji rozmaitych zadań. 

Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

5.3 Innowacyjno ść i twórcze wykorzystywanie technologii  
Innowacyjne podejście do TIK, aktywne uczestniczenie we wspólnym tworzeniu nowych 
technologii i multimediów, wyrażanie siebie z wykorzystaniem mediów cyfrowych, tworzenie 
wiedzy i rozwiązywanie problemów przy wsparciu technologii informacyjno - Komunikacyjnych. 

 
 
 
 
 
 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany  
(B) 

 Zaawansowany (C) 

Wie, że TIK mogą być  
twórczo używane, i umie 
je tak wykorzystywać w 

Umie twórczo  
wykorzystywać TIK  
w rozwiązywaniu  

Umie rozwiązywać  
problemy koncepcyjne,  
korzystając z technologii  
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Poziom 

Znajomo ści 
 

pewnym zakresie. 
 

problemów, współpracuje 
przy tworzeniu 
innowacyjnych i 
kreatywnych rozwiązań,  
ale nie przyjmuje roli lidera. 
 

i narzędzi cyfrowych,  
uczestniczy w tworzeniu  
wiedzy za pośrednictwem TIK, 
może brać udział w działaniach 
innowacyjnych i aktywnie 
współpracować z innymi przy 
tworzeniu  
innowacyjnych i kreatywnych 
rozwiązań. 

Nazwa  
kompetencji i  
jej opis 
 

5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyf rowych  
Rozumienie, które obszary własnych kompetencji wymagają rozwinięcia, jej opis 
wspieranie innych osób w rozwijaniu ich kompetencji, bycie na bieżąco z rozwojem technologii 
informacyjno - komunikacyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 

Poziom 
Znajomo ści 

Podstawowy (A) 
 

Średniozaawansowany  
(B) 

 Zaawansowany (C) 

Ma podstawową wiedzę, 
ale zdaje sobie  sprawę z 
moich ograniczeń w 
zakresie korzystania z 
technologii informacyjno 
- komunikacyjnych. 

Wie, jak się uczyć nowych  
zastosowań technologii  
informacyjno - 
komunikacyjnych. 
 
 

Często podnosi swoje  
kompetencje cyfrowe. 
 

 

 
IV. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla przykładowych 

towarów i usług w projektach pozakonkursowych 
 

1. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek nie stanowi katalogu zamkniętego  

i może być rozszerzany o inne pozycje.  

2. Stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi, co oznacza, że ich wysokość 

założona w budżecie projektu podlega indywidualnej ocenie i nie jest automatycznie 

akceptowana przez osoby weryfikujące.  

3. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza, że dany rodzaj wydatku będzie 

akceptowany w każdym projekcie – przy ocenie niezbędności wydatku będzie brana 

pod uwagę m.in. specyfika projektu. 

 

Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek  
dla przykładowych towarów i usług w projektach poza konkursowych  

Lp. Kategoria wydatków Jednostka 
miary 

Maksymalna stawka 
brutto [zł] 

1. 

Przerwa kawowa  
(wydatek kwalifikowalny, o ile forma wsparcia, 
w ramach której ma być świadczona przerwa 
kawowa dla tej samej grupy osób w danym dniu 
trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne, tj. 4 x 45 
minut) 

osoba 15,00 

2. 

Lunch/obiad/kolacja  
(w przypadku lunch/ obiadu wydatek 
kwalifikowalny, o 
ile wsparcie dla tej samej grupy osób w danym 

osoba 35,00 
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dniu trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych, tj.  
6 x 45 minut, w przypadku kolacji wydatek 
kwalifikowalny, o ile finansowana jest usługa 
noclegowa) 

3. 

Nocleg w kraju* 
wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie (np. 
szkolenie, spotkanie) dla tej samej grupy osób 
trwa co najmniej 2 dni, a uczestnik posiada 
miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż 
miejsce, w którym świadczone jest wsparcie; 
obejmuje nocleg, co do zasady w pokojach 2-
osobowych (nocleg w pokojach 1-osobowych jest 
kwalifikowalny tylko w uzasadnionych 
przypadkach) 

osoba 

Hotel o max. 
standardzie 3*:  

360 PLN/1 nocleg za 
2 osoby w pokoju2-

osobowym, 250 
PLN/1 nocleg za 1 

osobę w pokoju 
1-osobowym 

hotel o niższym 
standardzie niż 3* 

oraz pensjonat, 
motel itd.: 

260 PLN/1 nocleg 
za 2 osoby w pokoju 

2-osobowym 
120 PLN/1 nocleg 

za 1 osobę 
w pokoju 1-osobowym 

4. 

Zwrot kosztów dojazdu  
wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za 
środki transportu publicznego szynowego lub 
kołowego (a w przypadku podróży 
międzynarodowych także transportu lotniczego) 
zgodnie z cennikiem biletów II klasy 
obowiązującym na danym obszarze, także w 
przypadku korzystania ze środków transportu 
prywatnego (w szczególności samochodem lub 
taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie 
poniesionego do ww. wysokości 

osoba/km 

Cena uzależniona 
od cenników 
operatorów 

komunikacji publicznej 

5. 

Wynajem sali wykładowej   
(10 – 15 osób)  

 60 minut 42,00 zł  (cena 
uwzględnia 
wyposażenie sali w 
projektor 
multimedialny wraz z 
ekranem, flipchart lub 
tablicę sucho 
ścieralną, dostęp do 
internetu ) 

6. 

Sala komputerowa   
(10 stanowisk komputerowych) 

60 minut  45,00 zł (cena 
uwzględnia 
wyposażenie sali w 
projektor 
multimedialny wraz z 
ekranem, flipchart lub 
tablicę sucho 
ścieralną, dostęp do 
internetu ) 

Sale szkoleniowe  – w przypadku sal będących w dyspozycji wnioskodawcy/beneficjenta, koszt 
eksploatacji jest kwalifikowany w oparciu o przedstawioną metodologię wyliczenia ponoszonych 
kosztów. W przypadku wynajmu sal szkolnych ich koszt musi być zgodny z uchwałą JST lub 
innym dokumentem regulującym powyższą kwestię (jeżeli dotyczy). Zaleca się aby szkolenia 
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odbywały się w budynkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo 
(podjazdy, windy, toalety). 

7. 
Komputer (wraz z systemem operacyjnym MS 
Windows)  

sztuka  1454,00 zł  

8. Monitor do komputera  sztuka  358,00 zł  

9. 

Laptop (wraz z systemem operacyjnym MS 
Windows, pakiet biurowy ; minimalna specyfikacja 
techniczna: Procesor 1,5 GHZ, 4 GB RAM, 500 
GB HDD, przekątna wyświetlacza 15,6)  

sztuka  2600,00 zł 

10. Tablica interaktywna ( bez projektora)  sztuka  2862,00 zł  

11. Projektor  sztuka  2900,00 zł 

12. Drukarka  sztuka 470,00 zł  

13. Flipchart/tablica suchościeralna sztuka 341,00 zł 

14. Biurko sztuka 340,00  zł   

15. Krzesło obrotowe  sztuka 146,00  zł  

16. Szafa na dokumenty sztuka 533,00 zł  

 


