
Od pomysłu do przesłania oferty, 

czyli jak w 3 prostych krokach  

przygotować się do udziału w konkursie? 

 

1. Wybierz, jakie działanie planujesz. 

 

 Kluczem do sukcesu jest jasne określenie sytuacji, problemu, który chcemy 

zmienić/rozwiązać w wyniku planowanych działań. 

 

 Następny krok to określenie odbiorców projektu oraz wyznaczenie celu który 

zamierzamy osiągnąć w wyniku planowanych działań. 

 

 Bardzo ważne jest rozmieszczenie tych działań w czasie (ich harmonogram), 

aby określić, jak dużo czasu zajmie wykonanie zadań. 

 

 Musimy też precyzyjnie określić, jakie planujemy efekty oraz które działania 

wymagają poniesienia kosztów. 

 

 Analizujemy też przy których zadaniach potrzebna będzie pomoc specjalisty,  

a którymi mogą zająć się członkowie grupy/organizacji? 

 

 W opisie projektu z pewnością pomocny będzie Skrypt ABC tworzenia projektu 

dostępny na naszej stronie, gdzie szczegółowo opisywano zasady pracy przy 

każdym elemencie projektu. 

 

2. Zapoznaj się z Regulaminem. 

 

 Zakres projektów, jakie można zgłosić w konkursie jest bardzo szeroki, zależy 

przede wszystkim od kreatywności organizacji i grup. Należy jednak pamiętać, 

że w każdym konkursie zdarzają się ograniczenia formalne. 

 

 Regulamin stanowi fundament tworzenia projektu, musimy się z nim zapoznać. 

Nieprzestrzeganie jego warunków będzie oznaczało odrzucenie nawet 

najlepszej inicjatywy! 

 



 3. Wypełnij formularz oferty i prześlij go wraz z załącznikami. 

 

 Kiedy pomysł jest już gotowy, zadania i koszty przemyślane, a zespół gotowy do 

działania, czas wypełnić formularz oferty. 

 

 Warto uwzględnić odpowiedzi na wszystkie pytania pomocnicze, aby  

przedstawić wszystkie informacje potrzebne Komisji Oceniającej Projekty do 

wyboru najlepszej, najciekawszej inicjatywy. 

 

 Spójny i logiczny opis projektu z pewnością zwiększy szansę na otrzymanie 

mikrodotacji. 

 

 Przed złożeniem oferty warto raz jeszcze sprawdzić wszystko pod kątem 

wymogów Regulaminu np. 

 

 Czy na pewno mój projekt wpisuje się w zakres tematyczny konkursu? 

 Czy projekt na pewno dotyczy rozwoju działań na rzecz ekonomii 

społecznej? 

 Czy wartość dofinansowania nie przekracza limitu 5000 zł? 

 Czy zagwarantowano wkład własny w wysokości co najmniej 10%? 

  

 

Masz wątpliwości?  

Skontaktuj się z naszym doradcą! 

 


