
 

Departament Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie 

Inwestycji  i Rozwoju  
 

Prowadzi nabór na praktykantów: 

 

1) Wydział Portali Internetowych 

 

czas praktyk 1-3 miesiące (do ustalenia) 

 

wymagania szczegółowe - brak 

 

Zadania: 

 

- Obsługa stron internetowych poświęconych Funduszom Europejskim 2014-2020 

(FE 2014-2020) 

Zapoznanie się z architekturą Portalu Funduszy Europejskich i serwisów krajowych 

programów operacyjnych, z systemem obsługi redaktorskiej stron oraz 

zagadnieniami związanymi z projektowaniem serwisów i dostępnością stron dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

 

- Weryfikacja i aktualizacja informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania z 

Funduszy Europejskich 

Sprawdzanie poprawności ogłoszeń o naborach wniosków oraz aktualizacja 

informacji znajdujących się w Wyszukiwarce Dotacji w oparciu o dokumenty takie jak: 

harmonogram naborów wniosków czy Szczegółowy opis osi priorytetowych. 

 

Analiza użyteczności Wyszukiwarki Dotacji oraz pomoc w optymalizacji narzędzia. 

 

- Weryfikacja aktualności tekstów i materiałów znajdujących się na portalach FE 

2014-2020 

 

Pomoc w pracach redaktorskich na portalach FE 2014-2020 (umieszczanie, 

aktualizacja i weryfikacja treści, przygotowywanie projektów tekstów oraz materiałów 

do publikacji, a także weryfikacja wprowadzanych zmian w działaniu serwisów). 

 

- Weryfikacja i aktualizacja serwisu Mapa Dotacji UE 

 

Sprawdzanie opisów i materiałów multimedialnych przesyłanych przez Internautów 

oraz weryfikacja importu danych do bazy serwisu. 

 



- Pomoc w organizacji spotkań redaktorów portali, w szczególności szkoleń z obsługi 

stron 

 

 

 

2) Samodzielne Stanowiska do spraw Mediów Społecznościowych i Contentu w 

Internecie 

 

czas praktyk 1-3 miesiące (do ustalenia) 

 

wymagania szczegółowe - brak 

 

Zadania: 

 

- Pomoc w prowadzeniu serwisów społecznościowych poświęconych Funduszom 

Europejskim 

 

Zapoznanie się z zasadami działania profilu Fundusze Europejskie na Facebooku i 

Instagramie, kanału poświęconego Funduszom Europejskim na YouTube, profilu 

Programu Dostępność Plus na Facebooku oraz profilu Mechanizmu Finansowego 

EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na Facebooku. 

 

Proponowanie tematów i przygotowywanie projektów postów na Facebooku i 

Instagramie oraz pomoc w aktualizowaniu zawartości kanału Funduszy Europejskich 

na YouTube. 

 

- Analiza treści i sposobu działania administrowanych profili 

 

Analiza dotychczas zamieszczonych materiałów i treści (analiza postów w oparciu o 

takie kryteria jak: zasięg, liczba polubień) oraz propozycja ich optymalizacji, także w 

ramach prowadzonych kampanii informacyjno-promocyjnych. 

 

- Analiza nowych trendów w mediach społecznościowych w Polsce i na świecie. 

 

Analiza zmian i trendów w funkcjonowaniu mediów społecznościowych oraz 

proponowanie zmian i rozwoju administrowanych profili. 

 


