
„Młodzież w działaniu – SC Johnson z myślą o innych” 

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. Zapoznajcie się z umieszczoną na stronie przykładową wideoaplikacją. 

1.4. Odpowiedzcie sobie na następujące pytania: 

• Czy w Waszym, środowisku lokalnym jest grupa młodzieży 13+, która chciałaby 

przygotować i realizować jakiś projekt? 

• Wspólnie z młodzieżą ustalcie jaka idea i cel będą podstawą Waszego projektu? 

• Czy jest coś, co od dłuższego czasu chcielibyście zrobić, ale brakowało Wam na to 

funduszy? 

• Jakie pasje i zainteresowania będziecie mogli rozwijać dzięki dofinansowaniu? 

• Czy jest grupa osób, którą moglibyście zaangażować w wykonywanie projektu? 

1.5. Przedyskutujcie  pomysły na projekty i wybierzcie ten, który wydaje się Wam najbardziej 

wartościowy i możliwy do realizacji. 

1.6. Przygotujcie plan działania, harmonogram i ustalcie na co powinno zostać wykorzystane 

dofinansowanie. 

1.7. Zapoznajcie się z formularzem Wniosku. 

1.8. Przygotujcie wideoaplikację, która będzie reklamowała Wasz projekt oraz przedstawiała jego 

autorów. Pamiętajcie, że wideoaplikacja musi być przygotowane profesjonalnie, oglądając 

go Komisja musi wiedzieć, co w projekcie chcecie robić i dlaczego jest to ważne. 

Wideoaplikacja może być filmem, może zostać przygotowana jako pokaz zdjęć, może łączyć 

film i zdjęcia. Forma jest dowolna. 

1.9. Zapoznajcie się z instrukcją przesyłania plików na serwer http://www.wetransfer.com. 

1.10. Wypełnijcie formularz online. Pamiętajcie, że wniosek trzeba wypełnić za jednym razem, 

więc zaczynając go wypełniać przygotuj wszystkie potrzebne informacje. 

1.11. Po wysłaniu formularza otrzymacie na adres e-mail wskazany we Wniosku potwierdzenie 

jego złożenia. Jeśli go nie otrzymacie- skontaktuj się z nami. 

1.12. Czekajcie na ogłoszenie wyników. 

1.13. W przypadku otrzymania dofinansowania zostaniecie o tym poinformowany odrębnym 

mailem, w którym będzie także informacja o kolejnych krokach, które należy podjąć, aby 

realizować projekt. 

 

2. REALIZACJA PROJEKTÓW 

 

2.1. Po otrzymaniu informacji o możliwości realizacji projektu, zapoznajcie się ze wszystkimi 

informacjami w niej zawartymi. 

2.2. Prześlijcie nam wydrukowaną w dwóch kopiach i podpisaną Umowę oraz oryginał deklaracji 

Koordynatora. 

2.3. Poczekajcie na otrzymanie ustalonej kwoty dofinansowania. 

2.4. Rozpocznijcie realizację projektu, dokumentując jego poszczególne etapy. 

2.5. Po zakończeniu projektu przygotujcie film wideo, który zaprezentuje przebieg jego realizacji. 

2.6. Przygotujcie kopie faktur i rozliczenie budżetu. 

2.7. Prześlijcie nam link do gotowego filmu przez serwis http://www.wetransfer.com oraz 

rozliczenie budżetu pod adres e-mail: joanna.srebnicka@fpmw.pl 

 


