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Mazowsze	Lokalnie	 



Na	czym	polega	II	etap	konkursu?	 

 
 
 
 

Drugi	etap	konkursu	Mazowsze	Lokalnie	to	komisje	oceniające.	
		
Są	 to	 spotkania,	 w	 trakcie	 których	 będziecie	 Państwo	 prezentować	
swój	projekt	przed	gronem	ekspertów.		
	
W	 tym	 roku	 komisje	 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.	



Kto	powinien	zaprezentować	projekt? 

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.	



Kto	wchodzi	w	skład	komisji? 

Komisja	konkursowa	będzie	liczyć	o	3	lub	4	osoby:	
dwóch	 przedstawicieli	 Operatora	 oraz	 od	 1	 do	 2	
ekspertów,	 którymi	 mogą	 być	 Ambasadorzy	
Mazowsze	Lokalnie,	 ludzie	 związani	 z	 III	 sektorem	
czy	reprezentanci	samorządu	terytorialnego.	



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).	



PYTANIA	OD	EKSPERTÓW 

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.	



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.	



JAK	ZAPISAĆ	SIĘ	NA	KOMISJĘ? 

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.	

Aby	zapisać	się	na	komisje	konkursowe	należy	wejść	na	stronę	
www.mazowszelokalnie.pl.		
	
W	AKTUALNOŚCIACH	 znajduje	się	artykuł	ZAPISY	NA	KOMISJE	
2020.	 Na	 dole	 artykułu	 podane	 są	 linki	 do	 rejestracji	 na	
poszczególny	dzień.		
 
 
 



JAK	ZAPISAĆ	SIĘ	NA	KOMISJĘ? 

Prosimy	wybrać	dzień	na	prezentację	swojego	projektu,	a	następnie	kliknąć	wybraną	datę	.	
	
Po	kliknięciu	daty,	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)	



JAK	ZAPISAĆ	SIĘ	NA	KOMISJĘ? 



JAK	ZAPISAĆ	SIĘ	NA	KOMISJĘ? 

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.	
 



Jak	przygotować	się	do	prezentacji?	 

Wskazówki	 na	 temat	 tego	 co	 powinna	 zawierać	
prezentacja	 oraz	 według	 jakich	 kryteriów	 będą	
oceniane	 projektu	 z	 poszczególnych	 ścieżek	 zawiera	
Poradnik	dla	Wnioskodawców	zakwalifikowanych	do	
II	etapu	konkursu	Mazowsze	Lokalnie	2020.		
	

Zachęcamy	do	lektury!	

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. 



Udział	w	komisjach	konkursowych	 

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.	

Jak	dołączyć	do	spotkania	wideo? 



Jak	dołączyć	do	spotkania	wideo? 



 
	
	
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.	

WYMAGANIA	SYSTEMOWE 



Aplikacja	mobilna	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.	



Aplikacja	mobilna	MEET 

Po	zainstalowaniu	oraz	
zalogowaniu	do	aplikacji	
należy:	
	
1.	Wpisać	kod	rozmowy	
podany	przez	administratora.	
2.	Włączyć	mikrofon.	
3.	Włączyć	kamerę.	



ROZMOWA	TELEFONICZNA 

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	pomoce	multimedialne	podczas	
prezentacji	projektu? 

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.	



Jak	wyświetlić	pomoce	multimedialne	podczas	
prezentacji	projektu? 



Jak	wyświetlić	pomoce	multimedialne	
podczas	prezentacji	projektu? 

4.	Następnie	należy	wybrać	okno,	które	chcą	Państwo	udostępnić	na	
ekranie	–	wybrać	prezentację/	film/	zdjecia	i	nacisnąć	niebieski	
przycisk	Udostępnij.	



Jak	wyświetlić	pomoce	multimedialne	podczas	
prezentacji	projektu? 

5.	Po	wykonaniu	powyższych	kroków	można	rozpocząć	pokaz	slajdów	
lub	odtworzyć	film.	



Jak	wyświetlić	pomoce	multimedialne	podczas	
prezentacji	projektu? 

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. 



PRZYDATNE	WSKAZÓWKI 

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	
w y s t ę p u j ą	 p r o b l em y	 w	
komunikacji,	 np.	 głos	 dociera	
do	 Państwa	 później	 niż	 obraz,	
można	wyłączyć	kamerę	w	celu	
uzyskania	lepszego	połączenia.	



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.	

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).	



WYNIKI	KONKURSU 

Ostateczne	wyniki	konkursu	
Mazowsze	Lokalnie	planujemy	

opublikować	na	stronie	
www.mazowszelokalnie.pl		

najpóźniej		
20	maja	2020	roku.	



KONTAKT 
 www.mazowszelokalnie.pl 
 Telefon: 725 022 233 (od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10-16) 

 kontakt@mazowszelokalnie.pl 
 
www.facebook.com/mazowszelokalnie 
 
 



DZIĘKUJEMY! 


