„Przyszłość w twoich rękach - czas epidemii nie musi być
czasem straconym”
Etapy przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu

1. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
1.1. Zapoznajcie się z informacjami dotyczącymi programu dostępnymi na stronie internetowej
www.fpmw.pl.
1.2. Zapoznajcie się z regulaminem programu i załącznikami.
1.3. Odpowiedzcie sobie na następujące pytania:
•

Czy w Waszej okolicy jest grupa młodych kobiet (minimum 5), którym w związku z
epidemią pogorszyły się warunki życia (one lub ich najbliżsi utracili dochody, pojawił się
strach o przyszłość, obniżony nastrój, wpadły w stagnację itd.)

•

Czy ta grupa młodych kobiet chciałaby wspólnie (ale zachowując dystans społeczny i
wszelkie wymagane środki bezpieczeństwa) stworzyć projekt, który wpłynąłby na nie
teraz oraz na ich przyszłość?

•

Co takiego wyjątkowego mogłyby zrobić młode osoby dla siebie i innych (czy np. lubią
szyć i chciałyby się w tej dziedzinie rozwijać, czy lubią gotować i swoim doświadczeniem
chętnie podzieliły by się z innymi tworząc filmiki lub książki kucharskie, czy mają
smykałkę do roślin i mogłyby przygotować kwietniki, bukiety czy inne ozdoby…)

1.4. Wspólnie z wybraną grupą osób (wykorzystując telefony i internet) ustalcie co chciałybyście
zrobić w ramach projektu.
1.5. Przygotujcie plan działania, harmonogram i ustalcie na co wykorzystacie dofinansowanie.
1.6. Zapoznajcie się z formularzem Wniosku.
1.7. Wypełnijcie formularz online. Pamiętajcie, że wniosek trzeba wypełnić za jednym razem,
więc zaczynając go wypełniać przygotujcie wszystkie potrzebne informacje.
1.8.

Po wysłaniu formularza otrzymacie na adres e-mail wskazany we Wniosku potwierdzenie
jego złożenia. Jeśli go nie otrzymacie skontaktujcie się z nami.

1.9.

Czekajcie na ogłoszenie wyników.

1.10. W przypadku otrzymania dofinansowania zostaniecie o tym poinformowani odrębnym
mailem, w którym będzie także informacja o kolejnych krokach, które należy podjąć, aby
zrealizować projekt.
2. REALIZACJA PROJEKTÓW
2.1. Po otrzymaniu informacji o możliwości realizacji projektu, zapoznajcie się ze wszystkimi
informacjami w nim zawartymi.
2.2. Prześlijcie nam mailem umowę z zobowiązaniem do podpisania jej po ustaniu epidemii.

2.3. Poczekajcie na ustaloną kwotę dofinansowania.
2.4. Przystąpcie do realizacji projektu.
2.5. Przygotujcie dokumentację zdjęciową realizowanego projektu.
2.6. Przygotujcie kopie faktur i rozliczenie budżetu.
2.7. Przygotujcie plan, w jaki sposób projekt będzie kontynuowany po ustaniu dofinansowania.
2.8. Prześlijcie nam sprawozdanie, na które składać się będzie:
●

prezentacja zdjęciowa/filmowa przedstawiająca realizację projektów przesłana za
pomocą np.: www.wetransfer.com

●

Rozliczenie budżetu (spis faktur i ich kopia)

●

Plan kontynuowania projektu.

