


Załóż konto w systemie Równać Szanse
Wejdź na stronę system.rownacszanse.org.pl.

Po założeniu konta wejdź w zakładkę Edytuj dane organizacji.

https://system.rownacszanse.org.pl/login


Uzupełnij informacje o swojej organizacji.

Wypełnij wniosek
Wejdź w zakładkę Konkursy i wybierz Konkurs Duże Granty 2023



Rozpocznij wypełnianie wniosku. 

Wniosek składa się z trzech części: informacji o wnioskodawcy, 
informacji o wniosku oraz budżetu. 
W każdym momencie możesz zapisać szkic wniosku i sprawdzić jego 
poprawność. Po kliknięciu Sprawdź formularz system pokaże, ile pól 
w danej części wniosku musisz uzupełnić lub poprawić.



W pierwszej części uzupełnij informacje o swojej organizacji. 
Podstawowe dane (adres, formy działań, cele statutowe) zostaną 
automatyczne zaciągnięte z Twojego konta w systemie. 
W kolejnych rubrykach wypisz otrzymane dotacje i zaznacz, skąd 
dowiedziałeś się o konkursie.



W drugiej części wniosku opisz projekt i grupę uczestników.

np. ilu jest młodych ludzi w Twoim środowisku? do jakich szkół chodzą? 
czy wyjeżdżają w związku z tym z rodzinnych miejscowości? 
czym się interesują? Jaka jest dostępna oferta zajęć pozaszkolnych?

zapoznaj się z 8 filarami metody Programu Równać Szanse, 
w szczególności z punktem 2

konkretny, dobrze zdefiniowany, zgodny z celami Programu Równać Szanse
i celami Konkursu Duże Granty, możliwy do osiągnięcia w określonym czasie
i odpowiadający na konkretne potrzeby młodzieży

Wiodący temat – stanowiący oś projektu spinającą zaplanowane główne 
działania i sposób ich realizacji, częstotliwość spotkań grupy i sposoby pracy,
spodziewane efekty

minimum 12 miesięcy pomiędzy 1 lipca 2023 a 31 sierpnia 2024

minimum 15 osób w wieku 13-19 lat. Zalecana liczba osób w grupie to 15-20



Przedstaw potrzeby lub bariery rozwojowe.

Określenie konkretnej potrzeby lub opis bariery, na którą napotykają odbiorcy projektu

Opisz metody wzmacniające rozwój kompetencji społecznych młodych.

Proszę wskazać konkretne metody, narzędzia i sposoby prowadzenia działań,
aby projekt maksymalizował realizację celów Programu Równać Szanse, np. praca
w zmieniających się grupach zadaniowych, samodzielne zorganizowanie przez 
młodych wyjazdu integracyjnego, symulacje rozmów przed spotkaniem młodych 
z lokalnym samorządem. 

Wymień i opisz działania w projekcie.

Prosimy o wymienienie działań zaplanowanych w projekcie, gdzie będą
realizowane, częstotliwość pracy.

rola młodych ludzi, przykłady ich aktywności



Opisz efekty projektu.

Informacje o konkretnych produktach, np. publikacjach, stronach 
internetowych, mapach, przedstawieniach, wyjazdach itd..

Wypełnij harmonogram projektu. 

Harmonogram działań powinien być opisem poszczególnych miesięcy 
działań projektu. W czasie prowadzenia działań nie może być miesięcznej 
przerwy. Działania zapisane w harmonogramie powinny wynikać z opisu 
działań i mieć odzwierciedlenie w budżecie projektu.

W trzeciej części przedstaw budżet projektu.

Kwota budżetu:
• powinna być przeznaczona na pokrycie kosztów działań 

prowadzonych w ramach projektu przez młodzież np. zakup 
niezbędnych materiałów, sprzętu, usług transportowych;

• nie może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów działania 
organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu;

• powinna uwzględnić "koszty obsługi projektu" w wysokości 
nieprzekraczającej 10% wnioskowanej kwoty;

• nie może przeznaczać więcej niż 20% na ewentualne wydatki na zakup 
sprzętu (w tym m.in. komputerów, kamer, aparatów fotograficznych, 
urządzeń biurowych, mebli, sprzętu sportowego oraz 
oprogramowania) i remonty.

czego się nauczą? z kim nawiążą nowe relacje? Itd..

Działania prowadzone przez młodzież muszą być prowadzone przez minimum 12 miesięcy (bez przerwy), 
tzn. muszą rozpocząć się najwcześniej w pierwszym tygodniu lipca ’23 r. i zakończyć najpóźniej w ostatnim 
tygodniu sierpnia ’24.

Działania projektowe zaplanowane w harmonogramie nie obejmują rekrutacji i ewaluacji projektu. 



Wprowadź planowane wydatki opisując rodzaj kosztów, sposób 
kalkulacji i źródło finansowania.



Pamiętaj, że w konkursie wymagany jest wkład własny na poziomie 
20% wartości całego projektu. 
System zasygnalizuje, jeśli w przedstawionym budżecie poziom ten nie 
będzie osiągnięty.

Działania prowadzone przez młodzież muszą być prowadzone przez minimum 12 miesięcy (bez przerwy), 
tzn. muszą rozpocząć się najwcześniej w pierwszym tygodniu lipca ’23 r. i zakończyć najpóźniej w ostatnim 
tygodniu sierpnia ’24.

Działania projektowe zaplanowane w harmonogramie nie obejmują rekrutacji i ewaluacji projektu. 

Na koniec sprawdź formularz i złóż wniosek.

POWODZENIA!
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