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I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
W ramach Konkursu każda organizacja
może złożyć 2 oferty - jedną ofertę
osobno dla każdego zadania:



Zadanie nr 1. Wsparcie
instytucjonalne i infrastrukturalne
organizacji rzemieślniczych
Zadanie nr 2. Rozwój i promocja
kształcenia dualnego w rzemiośle

Niniejsza pomoc została przygotowana
łącznie dla obu Zadań.

Należy wybrać Zadanie, którego
dotyczy Oferta

II. Dane Oferentów

Dane generują się automatycznie z
profilu organizacji w Systemie Obsługi
Dotacji.

W każdej chwili można zapisać roboczo
Ofertę.

II. Dane Oferentów
Należy wskazać dane kontaktowe osoby,
która faktycznie będzie odpowiedzialna za
kontakty z NIW-CRSO w sprawie realizacji
umowy.
Osoba ta powinna znać treść Oferty
i zasady Konkursu Polski Inkubator
Rzemiosła edycja 2022.

III. Opis zadania
Tytuł służy do identyfikacji Oferty. Powinien
być krótki i odzwierciedlać charakter zadania
publicznego.
Tytuł zadania nie może być zmieniony bez
ważnej przyczyny. Przykładowe tytuły zadań
publicznych:
„Rzemiosło 21 wieku”
lub
„Rozwój potencjału organizacyjnego Cechu
Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości”
Termin realizacji zadania:
• nie może być wcześniejszy niż 01.06.2022
• nie może być późniejszy niż 31.12.2023

III. Opis zadania
Prosimy krótko i klarownie opisać czego
dotyczy projekt i co ma z niego wynikać.
Należy uwzględnić następujące informacje:
• jaki jest cel zadania?
• na jaki problem odpowiada?
• kto jest adresatem działań?
• jakie są kluczowe działania?

III. Opis zadania
Prosimy szczegółowo opisać potrzebę realizacji projektu,
wynikającą z diagnozy potrzeb i sytuacji organizacji.
Przygotowując diagnozę potrzeb, należy odnieść się do
odpowiednich danych (np. opracowań publicznych lub badań
własnych – doświadczeń organizacji, rozmów, ankiet). Im
bardziej rzetelny i szczegółowy opis potrzeb i problemów
organizacji, tym większe szanse na wyższą ocenę w
Kryterium.
• Prosimy o wskazanie kluczowych problemów oraz
potrzeb organizacji, które uzasadniają zaplanowane
działania.
• Opis potrzeb organizacji powinien być wiarygodny,
zawierać rzeczywiste problemy, z jakimi boryka się
organizacja.
• Opis powinien uwzględniać sytuację organizacji w
wymiarze: finansowym, materialnym, kadrowym.
• Należy opisać potrzeby interesariuszy organizacji czyli np.
kadry dydaktycznej i uczniów.
• Potrzeby powinny odnosić się do działalności
instytucjonalnej i edukacyjnej organizacji.
• Należy wykazać, że Oferent nie ma możliwości
sfinansowania zaplanowanych działań prowadzących do
zaspokojenia wskazanych potrzeb (rozwiązania
problemów) z innych źródeł.

III. Opis zadania
W tym punkcie należy opisać grupę docelową
projektu np. kadrę organizacji, uczniów.
Prosimy o uwzględnienie:
• do kogo są kierowane działania?
• kim będą odbiorcy działań?
• kto skorzysta na realizacji projektu?

Należy podać konkretną liczbę – chodzi o
organizacje, które będą objęte wsparciem z
dotacji – np.: 1

III. Opis zadania
Należy wymienić i opisać w porządku logicznym
wszystkie planowane w ofercie działania oraz
określić ich uczestników oraz termin realizacji.
Oferent sam określa, które podzadania i w
jakim zakresie planuje realizować.
Nie ma obowiązku realizacji wszystkich
podzadań.
Pole należy zaznaczyć, jeśli dane podzadanie
nie będzie realizowane.

III. Opis zadania
Należy nazwać i opisać działanie:
np. zakup sprzętu IT (1.1), stworzenie strony
internetowej (1.2), organizacja spotkania (1.3).
Opis nie może być krótszy niż 100 znaków.
Termin realizacji każdego działania powinien
mieścić się w terminie wskazanym w polu III.2.
czyli w przedziale od 01.06.2022 do
31.12.2023.
Terminy poszczególnych działań mogą być
krótsze.
Przynajmniej jedno działanie musi się zaczynać
z dniem rozpoczęcia realizacji zadania
publicznego.
Przynajmniej jedno działanie musi się kończyć z
dniem zakończenia całego zadania publicznego.

Należy opisać np. kadrę organizacji,
instruktorów, zarząd, uczniów itp..

III. Opis zadania
Wypełnić, jeśli działanie będzie wykonane
przez podmiot zewnętrzny np. firmy zewnętrze.
Jeśli nie będzie zaangażowany podmiot
zewnętrzny należy wpisać „nie dotyczy”.

Oferent sam określa, które podzadania i w
jakim zakresie planuje realizować.
Nie ma obowiązku realizacji wszystkich
podzadań.
Jeśli dane podzadanie nie będzie realizowane,
należy zaznaczyć dane pole.

III. Opis zadania
Prosimy opisać, jak zostanie zapewniona
dostępność działań w projekcie osobom
o szczególnych potrzebach.
Prosimy o uwzględnienie dostępności w
ramach działań realizowanych w ramach
niniejszej Oferty.
Opis powinien odnosić się np. do
dostępności architektonicznej,
informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej.
Materiałem pomocnym w przygotowaniu
opisu może być webinarium Akademii
NIW:
Jak zapewnić dostępność osobom o
szczególnych potrzebach realizując
projekt społeczny: https://youtu.be/OyTNxamsmY

III. Opis zadania
Prosimy o podanie następujących informacji:
• Co będzie bezpośrednim efektem (materialne
„produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz
uczestników zadania) działań?
• Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta
poprzez realizację zadania?
• Prosimy opisać w jaki sposób upowszechniane
będą informacje nt. rezultatów osiągniętych
dzięki wsparciu w ramach dotacji.
• Należy opisać w jaki sposób, przez jaki okres i w
jakim zakresie zapewniona zostanie trwałość
efektów realizacji poszczególnych działań.

W tej części należy określić wskaźniki rezultatów.
Wskaźniki rezultatu pozwalają na ocenę poziomu
osiągnięcia rezultatów. Oferent sam wybiera,
wskaźniki rezultatu w ramach zadania. Nie ma
obowiązku realizacji wszystkich wskaźników
rezultatów.

III. Opis zadania
Oferent sam wybiera, wskaźniki rezultatu w ramach
podzadania. Nie ma obowiązku realizacji wszystkich
wskaźników rezultatów.
Jeśli dany wskaźnik rezultatu nie będzie realizowany,
należy wprowadzić „0” i wpisać „nie dotyczy”.

Dla każdego rezultatu można określić dodatkowy
własny wskaźnik rezultatu.

III. Opis zadania
Należy podać jednostkę każdego ze wskaźników – np.:
sztuka, osoba, godzina.
Każdy ze wskaźników należy przedstawić w ujęciu
liczbowym, podając:
• wartość bazową na dzień rozpoczęcia zadania
• wartość pośrednią na zakończenie roku 2022
• wartość docelową na rok 2023
Wartości odnoszą się do jednostek – np.: 20
uczestników.

Prosimy opisać, w jaki sposób będzie mierzony dany
wskaźnik oraz na podstawie jakich źródeł będzie można
zweryfikować poziom jego osiągnięcia.
Źródłem informacji o osiągnięciu wskaźnika jest
dokument, z którego wynika, że wskaźnik został
osiągnięty, np.: protokół, faktura, umowy, listy
obecności, raporty, zdjęcia.

IV. Charakterystyka oferenta
W tym polu należy wykazać potencjał organizacji do
realizacji zaplanowanych działań.
Należy opisać:
• czym zajmuje się organizacja, jakie są jej
doświadczenia w obszarach planowanych do
realizacji
• do kogo są adresowane działania organizacji (grupa
lub grupy docelowe) i w jakiej formie są
realizowane
• historię rozwoju organizacji i najważniejsze
działania
• najważniejsze sukcesy organizacji
• zasięg prowadzonej działalności, partnerów,
darczyńców, podmiotów współpracujących
(publicznych i prywatnych, np. firm, innych
organizacji pozarządowych)

IV. Charakterystyka oferenta
Prosimy opisać zasoby organizacji w wymiarze
instytucjonalnym i organizacyjnym. Należy opisać zasoby
odnoszące się do specyfiki prowadzonej działalności
związanej z kształceniem dualnym.
W opisie należy uwzględnić:
• zasoby materialne (siedziba i lokale, sprzęt,
wyposażenie)
• zasoby ludzkie (kadra kształcąca, pracownicy etatowi i
współpracownicy, wolontariusze)
• zasoby finansowe (źródła finansowania, formy
pozyskiwania środków)
• wiedzę i doświadczenie w odniesieniu do aspektów
merytorycznych prowadzonej działalności
• sposób zarządzania, np. projektami, finansami itp.
• prowadzenie kampanii informacyjnych i
promocyjnych
• współpracę z biznesem, innymi organizacjami
pozarządowymi, sektorem publicznym

V. Kalkulacja kosztów na rok 2022 i 2023
W tym miejscu należy wskazać kalkulację kosztów ze
środków z dotacji na rok 2022 (7 strona)
i 2023 (8 strona).
W ramach podzadań można ująć uzasadnione koszty
administracyjno-księgowe oraz koszty honorariów i
wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację
działań.

W kosztorysie są widoczne jedynie podzadania
wybrane na stronie 4 Oferty.

Wkład własny nie jest wymagany ale można go
uwzględnić przez zaznaczenie pola.
Planowane podzlecenie wydatku należy zaznaczyć,
jeśli wydatek będzie realizowany przez firmę
zewnętrzną.

V. Kalkulacja kosztów na rok 2022 i 2023
W tym miejscu należy wskazać sumę kosztów na
rok 2022 (7 strona) i 2023 (8 strona).
w podziale na źródła finansowania.
Jeśli nie przewidziano wkładu własnego, należy
wypełnić jedynie pole nr. 2.

Jeśli zaplanowano wkład własny, należy wypełnić
również pozostałe pola: 3.1 – 3.3.

V. Kalkulacja kosztów na rok 2022 i 2023
Tabela zawiera podsumowanie kosztów całości
zadania na rok 2022 i 2023.

Należy pamiętać, że wszystkie wydatki
finansowe ponoszone w ramach dotacji muszą
być dokumentowane za pomocą dowodów
księgowych, spełniających wymagania
określone dla dowodu księgowego, które
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.

VI. Inne informacje
Prosimy podać wszystkie dodatkowe
informacje, które mogą być pomocne
Ekspertom w trakcie oceny merytorycznej
Oferty np.: sposób kalkulacji wartości
wydatków, parametry techniczne sprzętu,
informacje o formach zatrudnienia, promocja
zadania publicznego itp.

Oświadczenia
Oświadczenia należy zaznaczyć zgodnie ze stanem faktycznym i zgodnie z
prawdą.
1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje
rzemieślnicze (cechy, izby i ZRP)
2. Działalność statutową określa statut organizacji
8. Punkt dotyczy przestrzegania przepisów RODO przez organizację

Należy podać dane osób, które:
• są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji tzn.
ich dane są w KRS
• będą podpisywały Umowę i Ofertę w przypadku przyznania dotacji
(jeśli Umowę i Ofertę będzie podpisywać Kierownik lub Dyrektor biura,
którego danych nie ma w KRS, to dodatkowo należy dołączyć do Umowy
stosowne UPOWAŻNIENIE)

Na etapie składania Oferty w SOD nie składa się podpisów.
Podpisy należy złożyć na wydrukowanej Ofercie w przypadku przyznania
dotacji. Wydrukowana Oferta stanowi załącznik do Umowy.

Metryczka organizacji
Metryczka organizacji służy do celów ankietowych.
Nie wpływa na ocenę merytoryczną Oferty.
W tym polu można podać np. roczny przychód
organizacji
Należy zaznaczyć TAK, jeśli organizacja ma status
OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) – np.
pozyskuje dochód z 1% podatku.
Sferę działalności pożytku publicznego należy
wybrać, jeśli w powyższym punkcie zaznaczono
„TAK”.
Jeśli zaznaczono „NIE”, należy zaznaczyć „nie
dotyczy” – ostatni punkt.

Złożenie Oferty
Jeśli praca z Oferta jest zakończona, można ją
złożyć, klikając w przycisk „Złóż wniosek”.
Jest o czynność ostateczna i nie można
wycofać złożonej Oferty do edycji.

Jeśli praca z Oferta nie jest zakończona, należy
zapisać ją roboczo, klikając w przycisk „Zapisz
roboczo”.
Dzięki temu można dalej edytować Ofertę.

Po złożeniu Oferty pojawi się poniższy
komunikat.
Gratulacje!
Teraz czas na ocenę merytoryczną Oferty przez
Ekspertów.

Dziękujemy za uwagę
Powodzenia!
/narodowyinstytutwolnosci

/niwcrso

/niw.gov.pl

