
NA OSTATNIEJ PROSTEJ,
CZYLI CO ROBIĆ, A CZEGO NIE ROBIĆ

WE WNIOSKU GRANTOWYM
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MAGDALENA KRASOWSKA-IGRAS 

(FRSI)

PROWADZI:
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Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 

jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein 

i Norwegię w ramach Funduszy EOG.



Konsorcjum realizujące Program



1. konkurs grantowy 

w ramach Programu:

https://aktywniobywatele-

regionalny.org.pl/konkurs-1/

Termin składania wniosków: 

do 17 maja, do godz. 12:00.



Katarzyna 
Bryczkowska

MAGDALENA 

KRASOWSKA-IGRAS

Koordynatorka projektów 

w FRSI.

W ramach Programu 

Aktywni Obywatele –

Fundusz Regionalny kieruje 

zespołem komunikacyjnym 

i odpowiada za działania 

edukacyjne skierowane 

do przedstawicielek 

i przedstawicieli sektora 

społecznego.
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Najczęściej popełniane błędy

Plan pracy nad wnioskiem

Złote zasady grantopisarstwa



ANKIETA

Na jakim etapie 

przygotowań 

do złożenia wniosku 

jesteś?



Część 1

Najczęściej 

popełniane 

błędy



Które z tych zdań 
nie jest prawidłowe?

• Piszę projekt. 

• Przygotowuję projekt. 

• Piszę wniosek. 

• Przygotowuję wniosek. 



Wniosek jest opisem naszego projektu, 
przygotowanym zgodnie ze wzorem narzuconym 
przez konkretnego operatora. 



A zatem: czym jest projekt?

• Cyklem działań, realizowanych 
w określonym czasie, które mają nas 
doprowadzić do osiągnięcia celu.

• Osiągnięcie celu wyznaczają rezultaty 
i wskaźniki. 

• Produkty i rezultaty projektu powinny być 
trwałe.



Od czego 
powinniśmy 
zacząć myślenie 
o projekcie?



Jak 
zdefiniujemy 
sukces 
projektu?



Mam taki 
wspaniały 
pomysł, napiszę 
projekt…



Projekt jest narzędziem,
które pozwala nam osiągnąć zmianę.



Projekt to nie nasze 
genialne pomysły, 
a działania, które mają 
doprowadzić 
do zmiany sytuacji 
w naszym środowisku / 
w środowisku naszych 
odbiorczyń 
i odbiorców.



Prawda czy fałsz?

Ogólne zrozumienie problemu wystarczy, 

ponieważ szczegóły możemy poznać 

w trakcie trwania projektu.



Prawda czy fałsz?

Nie ma sensu rozkładać problemu na 

czynniki pierwsze, ponieważ sytuacja zmieni 

się w trakcie realizacji projektu. 



Prawda czy fałsz?

Im bardziej będziemy analizować problem, 

tym mniej będziemy w stanie go rozwiązać. 



Prawda czy fałsz?

W ramach projektu staramy się wdrażać 

pomysły, które pomogą nam rozwiązać 

problemy.



Problemy,
wyzwania,
potrzeby 

powinny znaleźć bezpośrednie odzwierciedlenie

w przygotowywanych rozwiązaniach



Celem projektu 
jest zakup 
komputerów 
dla seniorów 
w naszej 
miejscowości.



CEL

• Cel pokazuje zmianę. 

• Zmiana jest procesem. 

• Cel powinien być realistyczny, 
osiągalny i niepodważalny. 



Rezultatem 
projektu jest 
realizacja cyklu 
szkoleń dla 
naszych 
odbiorców. 



PRODUKTY I REZULTATY

• Produkty: wszystkie policzalne dobra 
i usługi, które powstaną 
w ramach naszego projektu. 

• Rezultaty: wszystkie natychmiastowe 
i bezpośrednie korzyści, jakie 
beneficjenci odnieśli, uczestnicząc w 
projekcie.



TRWAŁOŚĆ PROJEKTU



Jak mam 
kontynuować 
działania 
w projekcie, 
skoro nie mam 
na nie funduszy?



TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Jak możemy zaprojektować działania, 
produkty i rezultaty, żeby one same 
bądź ich oddziaływanie pozostało po 
zakończeniu projektu?

Czy nawiązane relacje i partnerstwa 
przetrwają?



Jesteśmy młodą 
organizacją, 
ale mamy wspaniały 
zespół i ambitne plany.  

Zrealizujemy 
konferencję 
dla 1000 osób. 



ZDOLNOŚĆ I POTENCJAŁ 

ORGANIZACJI

• Wasze zasoby: ludzkie, materialne i 
niematerialne; 

• wiarygodność; 

• wizerunek.



LOGIKA PROJEKTU

WPŁYW

REZULTATY/PRODUKTY

\

DZIAŁANIA

ZASOBY



Co roku organizujemy 
festiwal dla lokalnych 
artystów, ale tym razem 
nie dostaliśmy dotacji 
z gminy. 

Sfinansujemy go 
z Programu AO!



CELE PROGRAMU 

I CELE OBSZARÓW

• Wasz projekt powinien jednoznacznie 
realizować cele wybranego obszaru, 
a przez to wpisywać się w cele całego 
Programu.

• Odbiorczynie i odbiorcy działań 
powinni zostać potraktowani 
priorytetowo. 



Podamy maksymalną 
liczbę uczestników, żeby 
zwiększyć swoją szansę 
na otrzymanie grantu. 

I tak nikt tego nie 
sprawdza…



WIARYGODNOŚĆ WSKAŹNIKÓW

• Warto zadbać o gromadzenie 
dokumentacji potwierdzającej 
realizację działań i wskaźników. 

• Wskaźniki powinny być oszacowane 
realistycznie. 

• Unikajmy myślenia życzeniowego 
i hurraoptymizmu. 



Wykorzystaliśmy możliwość 
wydania 50% grantu 
na zakup środków trwałych 
i za całą kwotę kupiliśmy 
komputery.

Wykorzystamy je 
w innym projekcie.



ROZSĄDNE GOSPODAROWANIE

• Koszty poniesione w ramach projektu 
powinny być konieczne 
do jego realizacji. 

• Sama infrastruktura / wyposażenie 
nie zmieni sytuacji naszych 
odbiorczyń i odbiorców. 



Uważamy, że uwiniemy 
się z projektem szybko –
już w 2021 planujemy 
realizację kilku wydarzeń.

Na koniec zostanie 
nam sporo czasu.



EFEKTYWNE PLANOWANIE

• Dobrze opracowany harmonogram 
powinien uwzględniać wszystkie 
etapy realizacji projektu, również 
przygotowanie i ewaluację. 

• Nawet najlepszy zespół nie poradzi 
sobie z kumulacją wielu zadań 
w ciągu kilku miesięcy. 



Dokooptujemy do naszego 
projektu jakiegoś partnera 
zagranicznego. 

Dostaniemy więcej 
punktów i pojedziemy 
do jakiegoś 
interesującego kraju



PRAWDZIWA WSPÓŁPRACA

• Partner powinien brać udział 
w opracowaniu projektu oraz 
uczestniczyć w jego realizacji. 

• Fasadowe partnerstwa, które nie 
wnoszą niczego do naszego projektu, 
mogą przynieść więcej szkód niż 
pożytku. 



PAMIĘTAJMY, ŻE:

Jeżeli nie mamy wiedzy eksperckiej ani 

doświadczenia w danym temacie – trudniej 

będzie nam napisać dobry wniosek 

i z sukcesem zrealizować projekt. 



PAMIĘTAJMY, ŻE:

Wszystkie pola we wniosku są ważne. 

Nie traktujmy żadnego z nich po 

macoszemu. Opisy organizacji i działań są 

istotne, ale ma też znaczenie uzasadnienie 

proponowanych kosztów. 



PAMIĘTAJMY, ŻE:

Prostota to piękna rzecz. Unikajmy 

nadmiernie złożonych, okrągłych zdań, 

z których nic nie wynika. Lepiej zwięźle 

i konkretnie, niż dużo nie na temat. 



PAMIĘTAJMY, ŻEBY:

Zachować równowagę między szczegółem 

a ogółem. Precyzyjne planowanie jest 

bardzo istotne, ale starajmy się nie składać 

obietnic „na wyrost”. 



PAMIĘTAJMY, ŻEBY:

Umiejętnie i przekonywająco przekazać to, 

co już udało Wam się osiągnąć, co robicie 

aktualnie i jakie macie plany na przyszłość.



Ludzie 
w centrum 
zainteresowania
sektora 
i Programu.



Część 2

Plan pracy 

nad 

wnioskiem



Wskazówka



Czytamy i analizujemy 
regulamin oraz 
pola do uzupełnienia
we wniosku. 



Sprawdzamy 
kryteria formalne
(lista wykluczeń).



Wynotowujemy 
z regulaminu i karty oceny 
eksperta
kluczowe założenia. 



Zbieramy pomysły 
w zespole, 
w odniesieniu 
do celów Programu 
i konkretnego obszaru.



Piszemy część 
merytoryczną, 
harmonogram, 
budżet (offline).



Prosimy osoby 
z zespołu 
o sprawdzenie.



Ostateczną wersję 
wklejamy do Generatora.
Rekomendujemy, żeby 
przed wysłaniem sczytać ją 
jeszcze w wydrukowanej 
wersji roboczej.



Część 3

Złote zasady

grantopisarstwa 





Zadbaj o to, by cele 
Grantodawcy znalazły 
odzwierciedlenie 
w przygotowywanym 
wniosku.



Pokaż osobom 
oceniającym, 
że jesteś 
ekspertką / 
ekspertem.



Nie ulegaj pokusie 
aplikowania za 
wszelką cenę. 



Zachowaj przyzwoite 
standardy 
stylistyczne. 



Unikaj 
kolokwializmów, 
infantylizmów 
i truizmów. 



Nie nudź!



Szukaj dziury w całym. 

Pisz, czytaj, analizuj...
Pisz, czytaj, analizuj…



Włącz w proces pisania 
„adwokatów diabła”, 
„wkładaj 
kij w mrowisko” itd.



Co we wniosku, 
to w ocenie. 

Nie pozostawiaj 
niedomówień 
i nieprecyzyjnych 
informacji.



Ekspert/ka 
też człowiek.



Twój wniosek to dzieło 
sztuki. 
Nawet Mozart 
potrzebował chwili, 
żeby je stworzyć. 



Wskazówka



Dziękuję!

Magdalena Krasowska-Igras

magdalena.krasowska@frsi.org.pl


