
Treść wiadomości: 

Szanowni Państwo! 

 

Jeszcze przed weekendem przesyłamy kilka praktycznych informacji odnośnie posiedzeń 

komisji i prezentacji projektów na rozwój organizacji; 

 

1) Prezentacje odbywają się o wskazanej w ankiecie doodle godzinie: w poniedziałek 10.09. 

w Gdańsku w Fundacji RC (Aleja Grunwaldzka 5), we wtorek 11.09. w Mikorowie w Domu 

Pracy Twórczej (Mikorowo 15), w środę 12.09. w Sopocie w Sopockim Centrum Organizacji 

Pozarządowych (ul. Marynarzy 4) i w czwartek 13.09. w Tczewie w Fundacji Pokolenia (ul. 

Obrońców Westerplatte 6). 

 

Zachęcamy do przybycia chwilę przed porą prezentacji! Super, jeśli wpadniece do nas 

większą reprezentacją :-) 

 

2) Wszystkie miejsca są wyposażone w komputer z dostępem do internetu (sieć Wi-Fi), ekran 

i projektor, stoły i krzesła. 

 

3) Prezentacja organizacji trwa 5 minut (tak jak wspominaliśmy - forma dowolna), 5 minut 

ma komisja na zadawanie pytań (w tym już wliczone Wasze odpowiedzi). Oceniający mają 

jeszcze dodatkowe 5 minut na swoją dyskusję i przyznanie punktów, a Wy maks. 5 minut na 

przygotowanie się przed prezentacją (np. ustawienie i podłączenie sprzętu). 

 

4) Za prezentację można otrzymać dodatkowe 20 punktów: +6 za spójność prezentacji z 

wnioskiem o dofinansowanie (przede wszystkim opisaną wizją i planem rozwoju oraz 

budżetem), +5 pkt za potencjał organizacji (m.in. osobowy z kompetencjami i 

doświadczeniem tych osób oraz rzeczowy z zasobami, którymi już dysponuje organizacja lub 

zostaną dopiero wniesione) oraz autentyczność i reprezentacyjność - czy organizacja to 

rzeczywiście grupa osób, których łączy wspólny cel, +4 pkt za atrakcyjność prezentacji 

organizacji, w tym kreatywność, +maks. 5 punktów do dyspozycji oceniającego, który może 

nimi wesprzeć np. tylko jedną organizację albo kilka po 1 punkcie - jest to pula punktów na 

wszystkie wnioski przypisane osobie do oceny; do wykorzystania lub nie, którymi można 

wzmocnić ocenę wyróżniających się podmiotów (te punkty mogą zostać przyznane np. za 

innowacyjność działań albo szczególną wartość społeczną). 

 

Jest więc o co walczyć, bo to aż 40% ogółu punktów! 

 

5) Wszyscy członkowie komisji skończyli już oceniać wnioski w generatorze. W tym etapie 

można otrzymać mogliście maks. 30 punktów. Po prezentacji przyznane zostaną dodatkowe 

punkty (wyżej wspomniane maks. 20). Zatem ostatecznie można uzyskać 50. Wyniki całego 

konkursu ogłoszone zostaną po wszystkich prezentacjach, w piątek 14.09. 

 
 


