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1. Wejdź na stronę generatora wniosków www.witkac.pl i przejdź do zakładki "Zaloguj się" 

2.  Aby złożyć ofertę pojedynczego podmiotu należy przejść do konkursu, który nas interesuje. Można to
uczynić  przechodząc  do  zakładki  “Konkursy”  i  następnie  “trwa  nabór”  z  menu  po  lewej  stronie  lub  
“Mój  profil”,  gdzie  znajdują  się  trwające konkursy.  Wybieramy ten,  do którego  chcemy złożyć  ofertę,
klikając na jego nazwę. 
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3. W nowym widoku “Informacje o konkursie” po prawej stronie u góry odnajdziemy dokumentację
konkursową do ściągnięcia (np. Szczegółowe warunki  naboru, Instrukcję obsługi kreatora,  Podgląd
karty oceny, Taryfikator) oraz zielony przycisk "Dodaj ofertę". 

4.  Po  kliknięciu  w  “Dodaj  ofertę”  otworzy  się  nam  nowe  okno  z  formularzem  naboru.  
Nazwa placówki organizacyjnej, dzielnica oraz adres e-mail wypełni się automatycznie. Nazwę szkoły
należy wybrać z listy rozwijanej (jeżeli placówka nie należy do zespołu szkół nazwa placówki i nazwa
szkoły wypełnią się automatycznie). Należy uzupełnić resztę danych teleadresowych. 

5.  Następnie wypełnij pozostałe dane z formularza, realizatorów można dodawać i usuwać klikając
odpowiednio "Dodaj kolejną osobę" lub używając znaku x po prawej stronie tabeli (WAŻNE jest,
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aby  podać  dane  wszystkich  realizatorów  projektu,  nawet  tych,  których  praca  nie  będzie  objęta
dofinansowaniem), a następnie kliknąć przycisk "Następny krok". Na każdym etapie można zapisać
swoją ofertę i powrócić do niej później wciskając niebieski przycisk "Zapisz" na dole strony po prawej
stronie (w tle prowadzony jest autozapis oferty, dzięki któremu podczas awarii komputera/Internetu
nie będziemy musieli wprowadzać wszystkich danych od początku). 

UWAGA!!! 
Nie musisz od razu wypełniać wszystkich pól w formularzu, możesz przejść dalej, a błędy poprawić
później (przy pominięciu wymaganego pola do złożenia wniosku system oznaczy je na czerwono  
i udzieli podpowiedzi dlaczego rubryka została zaznaczona).

6.  W drugim etapie należy opisać swój program (proszę się odnieść do Szczegółowych warunków
konkursu). W polu Harmonogram działań, w tabeli termin możemy wpisać wartości liczbowe, tekstowe
i  liczbowo -  tekstowe.  Można  zmieniać  kolejność  działań  za  pomocą strzałek  oraz  usuwać  
za  pomocą  znaku  x  i  dodawać  nowe  niebieskim  przyciskiem  "Dodaj  kolejną  pozycję
harmonogramu". Podobne działania można wykonać w tabeli Liczba spotkań w miesiącu (prosimy
wpisywać tylko wartości liczbowe). Po wypełnieniu formularza można przejść do następnego kroku. 
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7.  W  części  trzeciej  formularza  należy  opisać  procedurę  naboru  uczestników,  podać  ich  liczbę  
(tylko wartości liczbowe) następnie przechodzimy do następnego kroku. 
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8. W czwartym etapie zajmujemy się kwestiami finansowymi projektu. W tabeli Wynagrodzenie imiona
i  nazwiska  realizatorów  są  wpisywane  automatycznie  na  podstawie  formularza  wypełnionego  
w kroku pierwszym. Kolumna kwota wypełni  się  automatycznie.  W przypadku braku finansowania
pracy realizatora w projekcie, w kolumnie stawka godzinowa należy wpisać "0". W tabeli Konsultacje
indywidualne można dodać realizatora i wpisać stawkę oraz wymiar godzinowy. 
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9.  W czwartym etapie  dodatkowo należy  krótko  opisać  narzędzie  ewaluacyjne  (można  je  później
dołączyć w formie załącznika do wniosku).

10. Po uzupełnieniu formularza kliknij na dole strony przycisk „Zapisz”. 
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11.  Po wciśnięciu  „Zapisz”  pojawi  się  nowe okno.  Gdy w lewym górnym rogu pojawi  się  napis
„Wniosek zawiera błędy – nie można złożyć oferty”, trzeba przejść do edycji oferty (niebieski przycisk
na dole strony) i uzupełnić pola w formularzu zaznaczone na czerwono. 

Gdy  pojawi  się  komunikat  „Wniosek  wypełniony  poprawnie”,  możemy  przejść  do  dodawania
załączników (np.  Narzędzie  ewaluacyjne,  Scenariusze  zajęć).  Na stronie  znajduje  się  komunikat,  
jakich  wymaganych  załączników  brakuje.  Załącznik  można  dodać  klikając  nazwę  brakującego
załącznika lub w sekcji Załączniki na dole strony klikając zielony przycisk „Dodaj” po prawej stronie.
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Po wybraniu  dodawania załącznika pojawi  się nowe okno,  w którym należy wcisnąć  „Wybierz”,  
z  zasobów  komputera  wybrać  odpowiedni  plik  do  załączenia  i  wcisnąć  przycisk  „Dodaj”.  
Jako załączniki będą akceptowane tylko pliki w formatach: doc, docx (Word), xls, xlsx (Excel), odt,  
ods (np. OpenOffice, LibreOffice), pdf (Adobe), jpg (obrazki). Jeśli załączymy plik w innym formacie
niż  podane,  w  prawym  górnym  rogu  pojawi  się  na  krótko  informacja  na  czerwonym  tle  
„Błąd Niepoprawny format pliku” i załącznik nie zostanie dodany.

Jeżeli załącznik zostanie dodany poprawnie na dole strony w sekcji Załączniki będzie widoczny dodany
przez nas plik. Można go usunąć lub podmienić klikając na jego nazwę. Jak już jesteśmy pewni, że
chcemy złożyć ofertę, wciskamy zielony przycisk „Złóż ofertę” nad sekcją Załączniki.
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Po wciśnięciu „Złóż ofertę” pojawi się komunikat potwierdzający decyzję. 

UWAGA!!! Po złożeniu oferty nie będzie już możliwości jej edycji!

11.  Po złożeniu oferty na ekranie  pojawi  się zielony komunikat  potwierdzający złożenie  wniosku  
w  wersji  elektronicznej.  Aby  wydrukować  wniosek  w  wersji  papierowej  należy  wcisnąć  przycisk
„Oferta w PDF”. 

Po kliknięciu  "Oferta  w PDF"  pojawi  się  okno otwierania/zapisywania  pliku  PDF.  Wybranie  opcji
Otwórz  za  pomocą  otworzy  plik  w  aplikacji  domyślnej  przypisanej  do  otwierania  plików  PDF  
(np. Adobe Reader, Foxit Reader), opcja Zapisz plik zapisuje plik w wybranej przez nas lokalizacji  
na komputerze, który będzie można otworzyć później. 
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Dziękujemy.
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