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Słowo od Operatorów Mazowsze Lokalnie 
 
 
Drodzy Wnioskodawcy! 
 
Jeśli czytacie ten poradnik, to znaczy, że zakwalifikowaliście się do drugiego etapu konkursu 
Mazowsze Lokalnie. Serdecznie gratulujemy! 
 
Drugi etap to komisje oceniające. W ich trakcie będziecie mogli zaprezentować ekspertom 
swój projekt oraz przybliżyć szczegóły jego realizacji. Z uwagi na obecną sytuację 
epidemiologiczną w tym roku spotkania z komisją przybiorą inną formę niż zazwyczaj. Będą 
to rozmowy wideo oraz telefoniczne przy wykorzystaniu komunikatora internetowego Google 
Hangouts Meet. 
 
Aby ułatwić Państwu korzystanie z tego narzędzia przygotowaliśmy niniejszy poradnik, który 
zawiera instrukcję obsługi oraz cenne wskazówki, które pomogą Wam sprawnie przejść przez 
drugi etap konkursu. 
 
Do realizacji projektów pozostały Wam trzy bardzo ważne kroki: 1. Zapisać się na komisję 2. 
Przygotować się do prezentacji projektu 3. Zaprezentować projekt przed komisją oceniającą. 
Na następnych stronach znajdziecie informacje, jak dobrze wykonać powyższe zadania. 
 
Zdajemy sobie sprawę, że wystąpienia przed komisją mogą wiązać się z tremą. Być może 
niektórzy z Was stresują się też tegoroczną formą komisji, jaką jest rozmowa przez Internet. 
Dlatego chcemy Wam to ułatwić. W tym celu zachęcamy Was, abyście dokładnie zapoznali się 
z treścią tego poradnika, a dodatkowo wzięli udział w planowanym webinarium 30 kwietnia 
2020 o godz. 15:00. Mamy nadzieję, że dzięki przygotowanym informacjom i wskazówkom 
z powodzeniem przejdziecie przez drugi etap konkursu Mazowsze Lokalnie. 
 
 
Życzymy powodzenia! 
Zespół Mazowsze Lokalnie 
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Komisje oceniające 2020 – wprowadzenie 
 

 

Na czym polega komisyjna ocena prezentacji projektu? 
 
Podczas drugiego etapu konkursu, czyli komisji oceniających, będziecie Państwo prezentować 
swój projekt przed gronem ekspertów. W tym roku spotkania odbędą się przy pomocy 
komunikatora internetowego Google Meet. Pomimo braku możliwości osobistego spotkania, 
przebieg prezentacji będzie praktycznie taki sam jak w poprzednich latach. Podczas 
wystąpień opowiecie o zaplanowanych działaniach, przybliżycie szczegóły ich realizacji oraz 
odpowiecie na pytania ekspertów.  
 
UWAGA! Prezentacji powinna dokonać osoba/osoby bezpośrednio zaangażowana/e 
w projekt – pomysłodawca lub główny realizator projektu. Dopuszcza się możliwość 
łącznej prezentacji przez reprezentanta/ów grupy nieformalnej oraz organizacji 
pozarządowej (Wnioskodawca i Realizator), natomiast Komisja nie będzie oceniać 
prezentacji przygotowanych wyłącznie przez przedstawicieli organizacji 
pozarządowej(Wnioskodawcy), jeżeli Realizatorem projektu jest grupa nieformalna. 

 

Ile czasu trwa wystąpienie przed komisją? 
 
Czas przeznaczony na spotkanie z komisją wynosi do 15 minut (ok. 5 minut na prezentację 
projektu + 5 minut na pytania od komisji).  
 
Szczegóły dotyczące tego, co powinna zawierać dobrze przygotowana prezentacja, omawia 
rozdział Jak przygotować się do prezentacji? 
 
Pytania od ekspertów będą dotyczyć głównie tego, co nie zostało zawarte podczas prezentacji 
projektu, a co komisja uważa za ważne do ustalenia. Pytania mogą mieć na celu 
uszczegółowienie fiszki oraz informacji przekazanych podczas prezentacji. Przykładowo 
mogą to być pytania odnoszące się do Waszej grupy/organizacji, szczegółów zaplanowanych 
działań czy budżetu projektu. 
 

UWAGA! Podczas prezentacji Komisja może sugerować zmiany w proponowanych 
działaniach, a w szczególności w budżecie projektu, jeżeli uzna, że zaproponowane 
koszty nie są niezbędne lub nie są wycenione rynkowo. 

 
 

W tym dziale dowiesz się: na czym polega komisyjna ocena prezentacji projektu, ile czasu twa 
wystąpienie przed komisją, kto wchodzi w skład komisji oceniających oraz w jakim terminie 
odbędą się komisje. 
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Kto wchodzi w skład komisji? 
 
Komisja konkursowa będzie liczyć od 3 do 5 osób: dwóch przedstawicieli Operatora 
oraz od 1 do 3 ekspertów, którymi mogą być Ambasadorzy Mazowsze Lokalnie, ludzie 
związani z III sektorem, reprezentanci samorządu terytorialnego.  

 

Terminy komisji oceniających 
 

W 2020 roku komisje konkursowe będą trwać od 5 do 12 maja (z wyjątkiem niedzieli). 
Każdego dnia będą odbywały się dwie komisje w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz od 14.00 
do 18.00. W sobotę 9 maja komisja będzie trwała od 14.00 do 18.00.  

 

UWAGA! W przypadku gdy jeden wnioskodawca złoży dwa lub więcej projektów i dwa 
lub więcej projektów uzyska dofinansowanie, Wnioskodawca podejmuje decyzję, który 
z projektów zamierza realizować (można realizować wyłącznie jeden projekt 
w jednym roku). 

 

UWAGA! Operator nie przewiduje przeprowadzenia oceny formalnej fiszek, 
natomiast zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy z organizacją, która nie 
spełnia kryteriów formalnych zawartych w części II Regulaminu konkursu. W sytuacji 
przyznania dofinansowania organizacji niespełniającej kryterium/kryteriów Operator 
na jej miejsce wskazuje kolejną organizację z listy rankingowej. 

Jak zapisać się na komisje konkursowe? 
 
Na komisje konkursowe należy zapisać się za pomocą kalendarza Doodle. Doodle to platforma do 
ustalania terminów spotkań. Każda grupa projektowa będzie mogła wybrać  jeden termin, w którym 
zaprezentuje swoje działania przed ekspertami.   
 
Poniżej podajemy instrukcję krok po kroku, jak zapisać się na komisje konkursowe 
w projekcie Mazowsze Lokalnie 2020. 
 
 Zaloguj się na maila. 

 
Do każdego z Państwa zostanie rozesłana na adres mailowy podany we wniosku wiadomość 
dotycząca zapisów na komisje oceniające. W treści maila będzie znajdować się 7 linków. 
Poszczególny link będzie odsyłał do zapisów na konkretny dzień: 5 ,6 ,7, 8 , 9, 11 lub 12 maja.  
 
UWAGA! Zapisy na komisje kończą się 1 maja o godzinie 12.00. Niezapisanie się na 
żaden z podanych terminów skutkuje wyeliminowaniem z II etapu konkursu.  
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Po kliknięciu linku, zostaniecie Państwo przekierowani do kalendarza Doodle. Tam należy 
wykonać następujące kroki: 
 
1. Wpisz numer projektu. 
 
Np. 4076/NGO/2020 
 
UWAGA! Prosimy nie wpisywać w wyznaczonym polu loginu, którego używaliście 
Państwo, logując się do generatora w celu wypełnienia fiszki, np. 4076-8723 ani 
żadnych innych informacji. 
 
2. Wybierz godzinę spotkania. 
 
3. Zarejestruj się, klikając zielony przycisk Send (ang. wyślij). 
 
 

 
 
 
 Po zatwierdzeniu zostaniecie Państwo poproszeni o podanie numeru telefonu oraz 

adresu e-mail. Należy uzupełnić powyższe dane i zatwierdzić, klikając Save (ang. 
zapisz).  

 
 

Na tym etapie proces rejestracji na komisje dobiega końca. 
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Jak przygotować się do prezentacji?  
 

 

Jako przedstawiciele najlepiej ocenionych projektów zostaliście Państwo zaproszeni na 
spotkanie komisji konkursowej, aby osobiście przedstawić swoje pomysły na działanie. 
Podczas ok. 5-minutowej prezentacji należy opowiedzieć o swojej grupie oraz 
o najważniejszych aspektach planowanych działań, a także przedstawić swoje wydatki 
związane z projektem oraz swoje możliwości realizacji działań. 

 

Poniżej znajdują się pytania, na które ma odpowiadać Państwa prezentacja. Ponieważ 
projekty w ramach konkursu Mazowsze Lokalnie będą realizowane w ramach trzech 
ścieżek – inicjatywy oddolne, rozwój organizacji, wsparcie grup samopomocowych 
– dla każdej z nich zostały przygotowane oddzielne kryteria, według których Państwa 
prezentacja będzie oceniana.  

 

UWAGA! Nie ma wytycznych co do formy prezentacji – osoby aplikujące 
o dofinansowanie mają swobodę co do wyboru sposobu prezentacji. Najważniejsze, 
żeby w sposób możliwie pełny odpowiedzieć na powyższe pytania.  

 

UWAGA! Przypominamy, że prezentacji powinna dokonać osoba/osoby bezpośrednio 
zaangażowana/e w projekt – pomysłodawca lub główny realizator projektu. Dopuszcza 
się możliwość łącznej prezentacji przez reprezentanta/ów grupy nieformalnej oraz 
organizacji pozarządowej (Wnioskodawca i Realizator), natomiast Komisja nie będzie 
oceniać prezentacji przygotowanych wyłącznie przez przedstawicieli organizacji 
pozarządowej (Wnioskodawcy),jeżeli Realizatorem projektu jest grupa nieformalna.  

 

Inicjatywy oddolne  
 
 
Prezentacja powinna zawierać rozwinięcie/uzupełnienie odpowiedzi na pytania podane w fiszce 
konkursowej: 
 

1. Zaangażowanie lokalnej społeczności (0-6pkt.) 
● Projekt wskazuje formy aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnej. (0-

2pkt.) 
● Projekt angażuje różnorodne grupy mieszkańców (także w przypadku, 

adresowania działań do wąskiej grupy głównych odbiorców projektu). (0-2pkt.) 
● Projekt włącza wolontariuszy i/lub partnerów oraz opisuje zakres ich działania. 

(0-2pkt.) 

W tym rozdziale dowiesz się: co należy uwzględnić w prezentacji swojego projektu oraz 
poznasz kryteria, według których będzie on oceniany.  
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2. Dobro wspólne (0-6pkt.) 
● Działania zaplanowane w projekcie przyczyniają się do budowania dobra 

wspólnego. (0-2pkt.) 
● Przedmiot projektu jest ważny dla społeczności, nie tylko dla wąskiej grupy? (0-

2pkt.) 
● Określenie potrzeby/problemu zostało potwierdzone analizą/diagnozą. (0-

2pkt.) 
 

3. Forma projektowanych działań(0-6pkt.) 
● Zaplanowane działania są odpowiedzią na potrzebę/problem oraz skierowane 

są do grup wymienionych we wniosku. (0-2pkt.) 
● Projekt wyróżnia się zaproponowaną formułą (oryginalność/ nowatorstwo/ 

kreatywność/ innowacyjność). (0-2pkt.) 
● Działania uwzględniają włączenie własnych/różnych(także np. lokalnej 

społeczności, samorządów, przedsiębiorców itp.) zasobów. (0-2pkt.) 
 

4. Trwałość efektu i spójność działań (0-6pkt.) 
● Zaplanowane działania, zasoby, włączeni partnerzy oraz planowane środki w 

połączeniu ze sobą są spójne. (0-2pkt.) 
● Projekt ma potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w społeczności 

lokalnej. (0-2pkt.) 
● Przedstawione wydatki są niezbędne i uzasadnione cenowo. (0-2pkt.) 

 

 
OCENA 

Prezentacja oceniana jest przez każdego z członków Komisji Oceniającej niezależnie. 

Projekt oceniany jest wg następujących kryteriów.  

 

POTENCJAŁ GRUPY/MŁODEJ NGO 

 
Czy grupa/organizacja jest zakorzeniona w lokalnej społeczności? (0-3 pkt.) 

● członkowie grupy/organizacji są przynależni do społeczności, do której 
kierowany jest projekt, znają jej potrzeby 

● grupa/organizacja posiada doświadczenie w działalności lokalnej, 
● grupa/organizacja posiada doświadczenie współpracy z innymi podmiotami 

na rzecz społeczności 
 
Sposób zaprezentowania się grupy (0-3 pkt.) 

● Czy prezentacja była rzeczowa, a grupa/organizacja odpowiedziała na 
wszystkie wymagane pytania? 

● Czy grupa/organizacja przygotowała się do prezentacji/prezentacja 
była przemyślana i staranna? 

● Czy forma prezentacji wyróżniała się ciekawą formą? 
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ZAANGAŻOWANIE LOKALNEJSPOŁECZNOŚCI 
● Czy zaprojektowana forma działań jest dopasowana do potrzeb społeczności, 

a dodatkowo warta uwagi ze względu na innowacyjność/atrakcyjność działań? (0-3 
pkt.) 

● Czy grupa/organizacja włącza mieszkańców do działania w sposób aktywny, wie jak 
zachęcić i dotrzeć do różnorodnych grup ? (0-3 pkt.) 

● Czy grupa/organizacja włącza do projektu własne zasoby/partnerów? (0-3 pkt.) 
• Ludzie: wolontariusze 
• Wkład rzeczowy/usługowy 
• Środki finansowe 

 Czy grupa/organizacja wskazuje zakres działania wolontariuszy, partnerów? 
 
 
TRWAŁOŚĆ EFEKTU I SPÓJNOŚĆ DZIAŁAŃ 

● Czy projekt jest przemyślany, wykonalny? (0-3 pkt.) 
● Czy działania mają szansę być kontynuowane / zapoczątkować dalszą zmianę 

społeczną? (0-3 pkt.) 
● Czy przedstawione wydatki są niezbędne i uzasadnione cenowo? (0-3 pkt.) 

 

Ocena prezentacji projektu jest średnią arytmetyczną ocen 
ekspertów. 

 

Wybór projektów, które otrzymają dofinansowanie: 
Na końcowy wynik punktowy składa się suma punktów z pierwszego i drugiego etapu konkursu. 
W celu wyłonienia najlepszych projektów zostanie w pierwszej kolejności sporządzona lista 
rankingowa projektów, które mają być realizowane w gminach nieobjętych dotychczas działaniami 
programu FIO-ML. 25% projektów, które otrzymają dotację będzie pochodzić z tej listy – pod 
warunkiem, że zdobędą minimum 50% maksymalnej liczby punktów. Następnie dofinansowanie 
otrzyma 25% najlepszych projektów z każdej komisji konkursowej oraz kolejne najlepsze projekty 
ze wszystkich komisji aż do wyczerpania alokacji finansowej. 
 
W przypadku projektów, które otrzymały jednakową liczbę punktów (miejsca ex-equo 
na liście rankingowej) uprawniających do otrzymania mikrodotacji, Operator wybierze 
do dofinansowania te projekty, które w kolejności będą spełniały w największym 
stopniu kryteria: 

 
● Działania prowadzone przynajmniej w jednej z gmin, w których do tej 

pory nie były realizowane projekty  w ramach FIO-ML(2014–2019), 
● działania prowadzone na terenach wiejskich, 
● działania prowadzone w miastach do 20tys. mieszkańców, 
● działania angażujące największa liczbę mieszkańców, 
● projekty deklarujące największy wkład własny. 
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Rozwój organizacji 
 

Prezentacja ma odpowiadać na następujące pytania: 

 

1. Kim jesteście? Zaprezentujcie organizację i jej członków 
● Opowiedzcie o organizacji i o sobie  
● Opowiedzcie o swoich dotychczasowych działaniach.  

 
2. Opowiedzcie, co chcecie sfinansować w ramach dotacji i do czego będziecie 

wykorzystywać zakupiony sprzęt/usługi. Jakie własne zasoby zaangażujecie 
w realizacje projektu? 

● Opiszcie, co chcecie zrobić w ramach projektu. Ile czasu potrzebujecie na jego 
realizację?  

● Dlaczego zrealizowanie tego projektu jest ważne dla Waszej organizacji? 
● Opowiedzcie o własnym wkładzie w projekt.  

 
3. Przedstawcie cele Waszej organizacji i powiedzcie, jak się łączą z tym projektem.   
● Jeśli o tym myślicie, przedstawcie plan kontynuacji działań po zakończeniu projektu.  

Chcemy, aby projekty pomogły organizacjom się rozwijać, nie mogą więc być to 
przypadkowe działania. 

● Pomyślcie o projekcie w kontekście celów długofalowych. Zaprezentujcie do czego 
dąży Wasza organizacja, jak realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia tych 
celów?  

 
 
OCENA 
 

Prezentacja oceniana jest przez każdego z członków Komisji Oceniającej niezależnie. 

Projekt oceniany jest wg następujących kryteriów. 

  

POTENCJAŁ MŁODEJ ORGANIZACJI (0-6 pkt) 

Organizacja ma za sobą udane działania. 

● Członkowie organizacji są zaangażowani w projekt.  

● Organizacja posiada własne zasoby – np. wiedzę i umiejętności członków, zasoby 
rzeczowe, finansowe do realizacji projektu. 

Sposób zaprezentowania się organizacji 

● Czy prezentacja była rzeczowa a organizacja odpowiedziała na wszystkie 
wymagane pytania? 
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● Czy organizacja przygotowała się do prezentacji/ prezentacja była przemyślana i 
staranna? 

● Czy forma prezentacji wyróżniała się ciekawą formą? 

 

ADEKWATNOŚĆ DZIAŁAŃ  (0-6 pkt) 

● Czy projekt wpisuje się w cele organizacji? 

● Czy projekt jest wart uwagi ze względu na innowacyjność/atrakcyjność działań? 

● Czy projekt jest przemyślany, wykonalny?  

● Czy organizacja włącza do projektu własne zasoby/partnerów? 

● Ludzie: wolontariusze (czy organizacja wskazuje zakres działania 
wolontariuszy, partnerów?) 

● Wkład rzeczowy/usługowy 

● Środki finansowe  

 

TRWAŁOŚĆ EFEKTU I SPÓJNOŚĆ DZIAŁAŃ (0-6 pkt) 

● Czy efekty projektu wiążą się z celami długofalowymi organizacji? 

● Czy przedstawione wydatki są niezbędne i uzasadnione cenowo? 

 
Ocena prezentacji projektu jest średnią arytmetyczną ocen 

ekspertów. 
 
Wybór projektów, które otrzymają dofinansowanie: 
Na końcowy wynik punktowy składa się suma punktów z pierwszego i drugiego etapu konkursu. 
W celu wyłonienia najlepszych projektów zostanie w pierwszej kolejności sporządzona lista 
rankingowa projektów, które mają być realizowane w gminach nieobjętych dotychczas działaniami 
programu ML. 25% projektów, które otrzymają dotację będzie pochodzić z tej listy – pod 
warunkiem, że zdobędą minimum 50% maksymalnej liczby punktów. Następnie dofinansowanie 
otrzyma 25% najlepszych projektów z każdej komisji konkursowej oraz kolejne najlepsze projekty 
ze wszystkich komisji aż do wyczerpania alokacji finansowej. 
 
W przypadku projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów (miejsca ex-equo 
na liście rankingowej) uprawniających do otrzymania mikrodotacji, Operator wybierze 
te projekty, które w kolejności będą spełniały w największym stopniu kryteria: 

 
● Organizacja nie otrzymała mikrodotacji Mazowsze Lokalnie w poprzednim 

roku, 
● organizacja zarejestrowana na terenach wiejskich, 
● organizacja zarejestrowana  wmieście do 20tys. mieszkańców, 
● organizacja funkcjonuje dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia 

wniosku(data rejestracji), 
● projekty deklarujące największy wkład własny. 
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Wsparcie grup samopomocowych 
 
 

Prezentacja ma odpowiadać na następujące pytania: 

 
● Kim jesteście? Zaprezentujcie grupę, przedstawiając jej członków, opisując 

problem, który Was dotyka i działania, które do tej pory przeprowadzaliście na 
rzecz jego eliminacji/ złagodzenia skutków. 

 
● Opowiedzcie o planowanych działaniach, uwzględniając rozłożenie ich w czasie, 

podział zadań w grupie oraz opisując, jak one wpłyną na zmianę sytuacji 
członków grupy i realizację założonych celów. Czy forma planowanych działań 
jest nowa w stosunku do wcześniej prowadzonych? 

 

● Przedstawcie cele długofalowe Waszych działań. Zaprezentujcie, czy jesteście 
świadomi wyzwań, które przed Wami stoją, jak zamierzacie je uwzględnić 
w planowanych działaniach. 

 
● Co stanowić będzie Wasz wkład własny (w tym wkład społeczności lokalnej, 

wolontariusze, partnerzy)? Czy działania mają szanse być kontynuowane po 
zakończeniu realizacji projektu? 

 

 
OCENA 
 
Prezentacja oceniana jest przez każdego z członków Komisji Oceniającej niezależnie.  

Projekt oceniany jest wg następujących kryteriów. 

 

POTENCJAŁ GRUPY 
 
Potencjał grupy (0 – 3 pkt.) 

● Grupa istnieje od dłuższego czasu i ma za sobą udane działania. 
● W realizację projektu włączonych jest wielu członków/członkiń grupy. 
● Grupa wykorzystuje zasoby niematerialne – w tym wiedzę i umiejętności 

członków grupy, zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt itp.) i finansowe do realizacji 
projektu. 

 
Sposób zaprezentowania się grupy (0 – 3 pkt.) 

● Czyprezentacjabyłarzeczowaagrupa/organizacjaodpowiedziałanawszystkie 
wymagane pytania? 

● Czygrupa/organizacjaprzygotowałasiędoprezentacji/prezentacjabyłaprzemyślanai 
staranna? 

● Czy forma prezentacji wyróżniała się ciekawą formą? 
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ADEKWATNOŚĆ DZIAŁAŃ 

● Czy zaproponowana forma działań jest nowa dla grupy w kontekście wcześniej 
podejmowanych działań? (0 – 3 pkt.) 

● Czy zaplanowanie działania przyczynią się w sposób istotny do zmiany sytuacji 
jej członków i realizacji założonych celów? (0 – 3 pkt.) 

● Czy grupa potrafi określić cele długofalowe swojego działania i jest świadoma 
wyzwań, które przed nią stoją, i planuje działania z ich uwzględnieniem?(0–
3pkt.) 

TRWAŁOŚĆ EFEKTU I SPÓJNOŚĆ DZIAŁAŃ 
● Czy projekt jest przemyślany, wykonalny? (0 – 3 pkt.) 
● Czy działania mają szansę być kontynuowane? (0 – 3 pkt.) 
● Czy przedstawione wydatki są niezbędne i uzasadnione cenowo? (0 – 3 pkt.) 

 
Ocena prezentacji projektu jest średnią arytmetyczną ocen 

ekspertów.  
 

 
 

Wybór projektów, które otrzymają dofinansowanie: 
Na końcowy wynik punktowy składa się suma punktów z pierwszego i drugiego etapu konkursu. 
W celu wyłonienia najlepszych projektów zostanie w pierwszej kolejności sporządzona lista 
rankingowa projektów, które mają być realizowane w gminach nieobjętych dotychczas działaniami 
programu ML. 25% projektów, które otrzymają dotację, będzie pochodzić z tej listy – pod 
warunkiem, że zdobędą minimum 50% maksymalnej liczby punktów. Następnie dofinansowanie 
otrzyma 25% najlepszych projektów z każdej komisji konkursowej oraz kolejne najlepsze projekty 
ze wszystkich komisji aż do wyczerpania alokacji finansowej. 
 
W przypadku projektów, które otrzymały jednakową liczbę punktów (miejsca ex-equo 
na liście rankingowej) uprawniających do otrzymania mikrodotacji, Operator wybierze 
do dofinansowania te projekty, które w kolejności będą spełniały w największym 
stopniu kryteria:  
 

● Działania prowadzone przynajmniej w jednej z gmin, w których do tej 
pory nie były realizowane projekty w ramach FIO-ML(2014–2019), 

● działania prowadzone na terenach wiejskich, 
● działania prowadzone w miastach do 20 tys. mieszkańców, 
● działania angażujące największa liczbę mieszkańców, 
● projekty deklarujące największy wkład własny. 

 

Udział w komisji konkursowej – instrukcja obsługi Google Meet 

W tym rozdziale dowiesz się: czym jest Google Meet, jak połączyć się z komisją za pomocą 
tego narzędzia? Jak wyświetlić pliki multimedialne pomocne przy prezentowaniu projektu 
oraz poznasz pomocne wskazówki do wykorzystania podczas rozmowy wideo. 
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W tym roku komisje konkursowe odbędą się za pośrednictwem Google Meet, dlatego 
niezbędne jest, aby każda osoba biorąca udział w drugim etapie zapoznała się z informacjami 
dotyczącymi tego narzędzia komunikacyjnego. 
 

Czym jest Google Meet? 
 
Google Meet to komunikator internetowy, za pomocą którego można prowadzić rozmowy 
wiedo oraz rozmowy telefoniczne. Jest to narzędzie, które umożliwia kontakt z wieloma 
osobami naraz. 
 
 
Z Google Meet można korzystać: 
 

● na komputerze 
● na tablecie 
● na telefonie. 

 
UWAGA! Preferowaną formą spotkań z komisją będą rozmowy wideo. Jednak jeśli ktoś 
z Państwa nie ma możliwości połączyć się z ekspertami w ten sposób, na spotkanie można się 
również wdzwonić, korzystając z podanego numeru telefonu.  

Jak dołączyć do spotkania wideo? 
 
Na ok. 15 minut przed planowaną godziną spotkania, na telefon podany w zgłoszeniu 
zadzwoni przedstawiciel Operatora z informacją, czy są Państwo gotowi, czy mają Państwo 
przygotowane urządzenie oraz działa u Państwa Internet lub czy ewentualnie będziecie 
Państwo rozmawiać telefonicznie. Przekaże także informację, czy nie ma żadnych opóźnień 
i czy Państwa spotkanie rozpocznie się o czasie. 
UWAGA! Prosimy nie klikać w link lub nie dzwonić na spotkanie, zanim nie zostaną 
Państwo powiadomieni przez przedstawiciela Operatora o takiej możliwości. 
 
Do spotkania wideo należy dołączyć za pomocą linku, który zostanie wysłany na adres e-mail 
podany we wniosku. Należy kliknąć link, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.  
 
Po wykonaniu powyższych czynności, będziecie Państwo mogli połączyć się z komisją. 
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Po dołączeniu do spotkania upewnij się, że Twój mikrofon oraz kamera są włączone.  
 
 
 

 
 
 

 

Wymagania systemowe 
 
Łączenie się z komisją na komputerze 
 
Aby dołączyć do spotkania wideo na komputerze, należy korzystać z  obsługiwanej 
przeglądarki internetową. Google Meet działa w aktualnej wersji wymienionych poniżej 
przeglądarek: 
 

● Chrome 

● Mozilla Firefox 

● Microsoft  Edge 

● Apple Safari 

Microsoft Internet Explorer 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z 
przeglądarki Microsoft Edge. 

 

Łączenie z komisją za pomocą aplikacji mobilnej Meet. 
 
Jeśli chcecie Państwo dołączyć do spotkania wideo przez telefon lub tablet, należy najpierw 
zainstalować na swoim sprzęcie aplikację mobilną Meet. 
 
Aplikacja działa  na urządzeniach z systemem operacyjnym Android lub Apple IOS. Aplikację 
można pobrać odpowiednio w sklepie Google Play lub App Store.  
 
Po zainstalowaniu oraz zalogowaniu do aplikacji należy: 
 
1. Wpisać kod rozmowy podany przez administratora. 
2. Włączyć mikrofon. 
3. Włączyć kamerę. 
 
 
 
 
 
 

WYŁĄCZONA KAMERA WŁĄCZONY MIKROFON 
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Łączenie się z komisją przez telefon 
 
 
Jeśli nie mają Państwo możliwości skorzystać z wyżej wymienionych sposobów połączeń 
wideo, do spotkania można dołączyć przez telefon, korzystając z numeru telefonu i kodu PIN 
podanego przez organizatora spotkania. 

Numer telefonu na spotkanie zostanie udostępniony Państwu w mailu. 

 

Jak wyświetlić prezentację/zdjęcia/filmy podczas spotkania wideo? 
 
Podczas komisji będą mieli Państwo możliwość wyświetlić ekspertom przygotowane 
wcześniej prezentacje multimedialne, zdjęcia lub krótkie filmy. 

Instrukcja: 

1. Proszę przygotować oraz uruchomić prezentację multimedialną/ film czy przygotować 
zdjęcia na swoim komputerze. 

2. Następnie będąc już połączonym/ą z komisją w programie Google Meet w lewym dolnym 
rogu ekranu znajduje się przycisk Zaprezentuj teraz. Należy na niego kliknąć. 

3. Po kliknięciu wyświetlą się dwie opcje wyświetlania. Należy wybrać Okno. 
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4. Następnie należy wybrać okno, które chcą Państwo udostępnić na ekranie - wybrać 
prezentację/ film/ zdjecia i nacisnąć niebieski przycisk Udostępnij.  
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4. Po wykonaniu powyższych kroków można rozpocząć pokaz slajdów lub odtworzyć film. 

 

 

 

5. Aby zakończyć prezentację plików multimedialnych i powrócić do rozmowy z komisją, 
należy nacisnąć niebieski przycisk Zatrzymaj udostępnianie. 

 

 

 

 

Jak opuścić spotkanie wideo? 
 
Po zakończonej prezentacji oraz pytaniach od komisji, prosimy, aby opuścili Państwo 
rozmowę, klikając czerwoną słuchawkę znajdującą się na dole, pośrodku.  
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Przydatne wskazówki do wykorzystania podczas połączenia wideo 

1. Jeśli zamierzacie zaprezentować swój projekt pojedynczo lub w grupie, każdy z własnego 
urządzenia, zachęcamy do skorzystania ze słuchawek z wbudowanym mikrofonem. Dzięki 
temu połączenie głosowe będzie wyraźnie i bez zakłóceń. 

2. Jeśli podczas prezentacji występują problemy w komunikacji, np. głos dociera do Państwa 
później niż obraz, można wyłączyć kamerę w celu uzyskania lepszego połączenia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webinarium: Wszystko na temat komisji Mazowsze Lokalnie 2020 
 
Mamy nadzieję, że powyższe instrukcje, rady i wskazówki będą dla Państwa pomocne. Jednak, 
aby jeszcze lepiej poradzić sobie z zaprezentowaniem projektu i zapoznać się z przebiegiem 
drugiego etapu konkursu, zapraszamy Państwa na webinarium, które odbędzie się 30 
kwietnia (czwartek) o godzinie 15.00. 
 
Aby zarejestrować się na webinarium, należy kliknąć TUTAJ. 

Wyniki konkursu 
 
Ostateczne wyniki konkursu Mazowsze Lokalnie planujemy opublikować na stronie 
www.mazowszelokalnie.pl najpóźniej 18 maja 2020 roku.  
  
Życzymy Państwu owocnej pracy przy przygotowywaniu prezentacji Waszych projektów. 
Widzimy się już wkrótce, tak więc jeszcze raz:  
 

Powodzenia i do zobaczenia! 
Zespół Mazowsze Lokalnie 

 
 

Konkurs dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz 

przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 


