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INSTRUKCJA POSŁUGIWANIA SIĘ GENERATOREM WNIOSKÓW 

w II edycji 
 

DLA PROJEKTU: 
CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO 

w ramach Działania 3.2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej 
III oś priorytetowa 

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 
Nr Umowy o dofinansowanie: POPC.03.02.00-00-0002/18-00 ze zmianami 

 
 

Generator Wniosków zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu jest podstawowym narzędziem 

rekrutująco-aplikacyjnym dla Grantobiorców - osób prowadzących koła informatyczne, starających się o 

grant w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (dalej CMI). 

Rekrutacja osób prowadzących koła dla uczniów odbywać się będzie na podstawie ogłoszonego przez 

Partnera Wiodącego - Politechnikę Łódzką - otwartego naboru na granty. 

Partner Wiodący planuje przeprowadzić w 5-letnim okresie realizacji projektu cztery edycje naborów 

Grantobiorców – obecnie jest to drugi nabór. Każdorazowo Partner Wiodący oraz Partnerzy przeprowadzą 

działania promocyjne, celem dotarcia do jak największej liczby potencjalnych Wnioskodawców. 

Zainteresowani będą mogli składać aplikację za pośrednictwem elektronicznego Generatora Wniosków, 

osadzonego na Platformie Projektu CMI, do którego dostęp odbywać się będzie przez stronę 

www.cmi.edu.pl. 

Wnioskodawca wypełniać będzie za pośrednictwem Generatora Wniosków formularze, zawierające m.in. 

listę kompetencji pożądanych i punktowanych w projekcie, wg określonych uprzednio reguł. 

Zainteresowany „odhaczać” będzie posiadane przez siebie kwalifikacje (kryterium TAK/NIE). W 

Generatorze, oprócz pól zamkniętych, istnieje przestrzeń na treści pisane przez wnioskujących, tzw. pola 

otwarte, w których wnioskodawca będzie musiał zaproponować autorską koncepcję realizacji grantów, 

jak i sposoby pozyskiwania, zainteresowanych uczestnictwem w kołach, uczniów. 

Część kryteriów weryfikowana jest przez Generator automatycznie, na zasadzie określonego systemu 

punktowego. Część podlegać będzie późniejszej ocenie Komisji Przyznającej Granty KPG, w szczególności 

opis koncepcji prowadzenia kół oraz założonej metodyki zachęcenia uczniów do uczestnictwa w tych 

kołach.  

 

W drugim naborze Grantobiorcy aplikować mogą o: 

• granty ogólne, 

• granty projektowe* (wyłącznie Ci Grantobiorcy, którzy realizowali grant w pierwszej edycji).  

Jeden Grantobiorca może prowadzić maksymalnie 2 kółka pozalekcyjne, tj. otrzymywać 2 granty. 

Dopuszcza się prowadzenie grantu ogólnego i projektowego* (wyłącznie dla tych Grantobiorców, którzy 

realizowali grant w pierwszej edycji), jednego grantu ogólnego albo dwóch grantów ogólnych. 
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Grantobiorca zawiera odrębne Umowy o powierzenie każdego z grantów i składa dwa odrębne Wnioski. 

 

Generator Wniosków: 

1. Realizuje 2-etapowy sposób aplikowania,  

2. Składa się z czterech (4) formularzy: rejestracyjnego, aplikacyjnego, wniosku o grant oraz 

formularza odwoławczego,  

3. Daje możliwość wygenerowania:  

1. Umowy o powierzenie grantu,  

2. Umowy o współpracy – między PŁ a szkołą / instytucją, w której będą prowadzone kółka. 

 

KROK 1/3. Rejestracja w Generatorze Wniosków 
 
Kandydat na Grantobiorcę, jeśli jest już użytkownikiem konta w Generatorze Wniosków, może się 

zalogować do swojego konta przy wykorzystaniu loginu (e-mail) i hasła (składającego się z min. 8 znaków, 

w tym mała i wielka litera, cyfra oraz znak specjalny), stosowanego podczas rejestracji, lub jeśli po raz 

pierwszy jest w przestrzeni Generatora Wniosków, musi się zarejestrować.  

 

• Aby złożyć Wniosek o grant, wejdź na stronę www.cmi.edu.pl i Złóż wniosek w generatorze 
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• Możesz także wybrać opcję Aplikuj o grant 

 
 

• Jeśli nie posiadasz konta, utwórz je podając: 

o Użytkownik: Twój adres e-mail, 

o Hasło: Twoje hasło, które będzie zawierało min. 8 znaków, w tym wielką i małą literę, 

cyfrę i znak specjalny. 
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• Po rejestracji otrzymasz maila z prośbą o potwierdzenie konta. Kliknij link aktywacyjny i zaloguj 

się w Generatorze Wniosków jako osoba posiadająca już konto. 

• Po zalogowaniu się, wybierz Nowy wniosek  w oknie dla Drugiej edycji. 

 
 

• Wypełnij swoje dane (Uwaga! Złożone poniżej dane muszą pozostawać aktualne na dzień 

ubiegania się o grant) 
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• Następnie podaj dane kontaktowe 

• W następnym kroku wypełnij dane swojej szkoły / placówki, w której będziesz prowadził koło 

informatyczne 

• Kończąc wypełnianie Formularza rejestracyjnego, będziesz musiał zaznaczyć stosowne 

oświadczenia 

 
 

• Po wypełnieniu wszystkich pól, na podstawie wprowadzonych przez Ciebie danych, zostanie 

wygenerowany Formularz Rejestracyjny w Generatorze Wniosków w projekcie "Centrum 

Mistrzostwa Informatycznego" 

• Edycja wpisanych danych będzie możliwa w podsumowaniu formularza przed jego 

zatwierdzeniem poprzez Wróć do edycji  lub na stronie głównej Generatora 

• Po zakończeniu wypełnienia Formularza rejestracyjnego pojawi się opcja wydruku Umowy o 

współpracy CMI - porozumienie między Politechniką Łódzką a szkołą / placówką, w której będą 

prowadzone kółka informatyczne. Wydrukuj ją w dwóch egzemplarzach i podpisaną przez 

Dyrektora Szkoły lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania placówki przywieź na pierwszy 

zjazd inauguracyjny 

• Gdy Formularz rejestracyjny otrzyma status Złożony, wówczas możliwe będzie przejście do kroku 

2/3 – złożenia Wniosku pierwszego etapu 
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KROK 2/3. Ubieganie się o grant - I etap aplikacji w Generatorze Wniosków 

Kandydat na Grantobiorcę, może się zalogować do swojego konta przy wykorzystaniu loginu i hasła 

stosowanego podczas rejestracji. 

Na tym etapie aplikowania o grant wnioskodawca musi zadeklarować rodzaj grantu (wyłącznie Ci 

Grantobiorcy, którzy realizowali grant w pierwszej edycji dokonują takiego wyboru), o jaki się ubiega, 

zaznaczyć swoje kompetencje (dodatkowo załączając skany poświadczające uzyskanie tych kompetencji) 

oraz w polu otwartym opisać koncepcję zajęć z uczniami. 

 

• Uzupełnij dane takiej jak: 

o Twoje kompetencje, 

o Poziom edukacyjny, dla którego przewidujesz prowadzenie kółka informatycznego, 

o Języki programowania, które chcesz rozwijać, 

o Opis koncepcji realizacji grantu, metody które wnioskodawca wykorzysta w celu 

pozyskiwania zainteresowania uczniów uczestnictwem w kołach, 

o Kwotę grantu, o jaką wnioskujesz (max. 6.400,00 PLN). 

• Opis wstępnej koncepcji / wizji realizacji zajęć z uczniami należy opisać używając nie mniej niż 

1000 a nie więcej niż 3000 znaków. W opisie muszą zostać uwzględnione założenia projektu CMI, 

tj.: 

o Założona metodyka zachęcenia uczniów do uczestnictwa w kołach 

o Opis działań zmierzających do zapewnienia najwyższej jakości zajęć/kół dla uczniów, 

realizacji celów projektu grantowego jak i frekwencji uczestników 

• Po zaznaczeniu dodatkowych oświadczeń zostanie wygenerowany Formularz Aplikacyjny o Grant 

w projekcie "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" 

• Będziesz mógł wrócić do edycji lub zatwierdzić Formularz aplikacyjny, tak samo jak w kroku 1/3 

• Twój wniosek zostanie wysłany i będzie oczekiwał na akceptację i ocenę KPG 

• Na tym etapie będziesz mógł złożyć drugi Wniosek o grant. W każdym naborze można aplikować 

o maksymalnie dwa granty, w tym ogólny i projektowy – możliwość aplikowania o grant 

projektowy w tej edycji dotyczy wyłącznie tych Grantobiorców, którzy realizowali grant w 

pierwszej edycji.  

 

Po tym etapie, na podstawie przyznanych punktów w I etapie ubiegania się o grant, wnioskodawcy 

zostanie zwrócona wartość punktów, jakie uzyskał. Jest to suma punktów za posiadane kompetencje,  

oraz koncepcję. 

W przypadku uzyskania minimalnej wartości punktów, ustalonej przez KPG, wnioskujący zostanie 

zaproszony do II etapu aplikacji (ubiegania się) o grant, w którym będzie miał do podania numer 

wyodrębnionego rachunku bankowego. 
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Po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o udzielenie grantu zostanie wygenerowana Umowa o 

powierzenie grantu, z którą należy się zapoznać – podpiszemy ją z Tobą podczas pierwszego zjazdu 

inauguracyjnego. 

 

W przypadku negatywnego rozpatrzenia Wniosku o udzielenie grantu poprzez Generator Wniosków 

możliwe będzie złożenie odwołania od decyzji Komisji Przyznającej Granty. W tym celu będzie należało 

wypełnić Formularz odwołania od negatywnej oceny wniosku wystawionej przez KPG, uzasadniając swoje 

odwołanie.  
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