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Spis treści

• Od pomysłu do projektu – jak z pomysłu  

stworzyć  projekt?

• Opisywanie projektu we wniosku aplikacyjnym. 

Czym wniosek różni się od projektu?

• Regulamin konkursu jako podstawa napisania 

dobrego wniosku o dofinansowanie.



Spis treści

• Jak stosować zasady horyzontalne i opisać je we 

wniosku aplikacyjnym

– zasada równości szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

– zasada równości szans kobiet i mężczyzn, 

– zasada zrównoważonego rozwoju



Spis treści

• Wypełnianie wniosku aplikacyjnego w generatorze 

dostępnym na stronie https://efs-fundusze.lodzkie.pl/

w oparciu o:

– instrukcję wypełniania wniosku 

– aktualnie obowiązujący regulamin do konkursu

w RPO WŁ 2014-2020

– kartę oceny formalnej

– kartę oceny merytorycznej

https://efs-fundusze.lodzkie.pl/


Spis treści

• Wypełnianie wniosku aplikacyjnego

w generatorze dostępnym na stronie https://efs-

fundusze.lodzkie.pl/ warsztaty praktyczne

– opis grupy docelowej, z uwzględnieniem 

uzasadnienia realizacji projektu,

– cel projektu,

– wskaźniki produktu i rezultatu,

https://efs-fundusze.lodzkie.pl/


Spis treści

• Wypełnianie wniosku aplikacyjnego

w generatorze dostępnym na stronie https://efs-

fundusze.lodzkie.pl/ warsztaty praktyczne

– opis zadań w projekcie,

– harmonogram realizacji projektu,

– potencjał i zarządzanie.

https://efs-fundusze.lodzkie.pl/


Spis treści

• Najczęściej popełniane błędy i propozycje 

zapisów we wniosku.

• Zagadnienia wspólne:

– Kwalifikowalność wydatków 

– Zamówienia

• Podsumowanie szkolenia



Opis Wskaźniki Źródła 

weryfikacji

Założenia 

i ryzyko

Cel główny

Cele 

szczegółowe

Rezultaty

Produkty

Działania Środki 

i nakłady

Koszty 

działań

Logika projektu



Cel projektu

CEL POWINIEN BYĆ:

• Specific (konkretny)

• Measurable (mierzalny)

• Acceptable (akceptowalny)

• Realistic (realistyczny)

• Timed (terminowy)

• SMART (ang.) - sprytny



Zasada CREAM

Wskaźniki określone w projekcie/programie

powinny spełniać warunki reguły CREAM, czyli:

• Precyzyjne (C – clear)

• Odpowiadające przedmiotowi pomiaru i jego

oceny (R – relevant)

• Ekonomiczne (E – economic)

• Adekwatne (A –adequate)

• Mierzalne (M – monitorable).



Wskaźniki dz. 10.1

Proszę podać źródła informacji i sposoby 

pomiaru:

REZULTATU

PRODUKTU



Grupy docelowe dz. 10.1



Analiza ryzyka

Zapobieganie – należy wskazać działania, jakie 

wnioskodawca podejmie w celu zmniejszenia 

prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji ryzyka.

Minimalizowanie – należy wskazać działania, jakie 

wnioskodawca podejmie, jeśli nie zdoła zapobiec 

sytuacji ryzyka i ono wystąpi; co zrobi, 

by zminimalizować jego skutki.  



Budżet zadaniowy

Budżet projektu przedstawiany jest w formie 

budżetu zadaniowego. Przedstawia się w nim 

koszty kwalifikowalne projektu w podziale na:

• koszty bezpośrednie

• koszty pośrednie



Kwoty ryczałtowe

Kwotą ryczałtową jest określona w umowie

o dofinansowanie kwota uzgodniona na etapie

zatwierdzania wniosku o dofinansowanie projektu

za wykonanie określonego w projekcie zadania lub

zadań.



Ocena projektów dz. 10.1

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU 

PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-

MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU oraz 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 



• Brak spójności pomiędzy częściami wniosku: opis 

barier – zadania – budżet

• Brak spójności pomiędzy opisem zadań

a harmonogramem Gantta,

• Narzędzia informacji i promocji niedopasowane 

do grupy docelowej,

Najczęściej popełniane błędy



• Dane nieaktualne i mało reprezentatywne,

• Podawanie jako potencjału kadrowego osób 

zaangażowanych na umowy zlecenia,

• Brak uzasadnień do budżetu,

• Źle wyliczony wkład własny,

• Brak wyliczenia pomocy de minimis/pomocy 

publicznej.

Najczęściej popełniane błędy



Źródła informacji 

• Dokumentacja konkursowa

• Opracowania własne



Dziękuję za uwagę

Michał Rutkowski

607 687791

michal.rutkowski@gruparegio.eu


