Instrukcja wypełnienia wniosku w generatorze
1. Niniejsza instrukcja dedykowana jest podmiotom wypełniającym wniosek uczestnictwa w projekcie
Lokalny Animator Sportu za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosku znajdującego się na
stronie: www.naszorlik.eu.
2. Wniosek składa się z 3 części:
I. Informacje Ogólne,
II. Informacje o animatorach,
III. Informacje o sposobie realizacji projektu.
3. Część I wniosku wypełnia przedstawiciel Jednostki Samorządu Terytorialnego. Po wypełnieniu zapisuje
wniosek klikając przycisk ,,Zapisz postęp”. W ten sposób generuje automatyczną wiadomość z linkiem
do wniosku, który należy przekazać kandydatom na Lokalnych Animatorów Sportu, aby mogli
kontynuować wypełnianie wniosku w część II i III.
4. W przypadku gdy dwóch kandydatów zamierza wspólnie realizować projekt, każdy z nich osobno
wypełnia część II wniosku, a część III wypełniają wspólnie.
5. Aby wniosek mógł zostać poprawnie złożony wszystkie pola w generatorze muszą zostać wypełnione.
Generator nie przyjmie wniosku, gdy ten będzie niekompletnie wypełniony i poinformuje o błędach.
6. Puste, prostokątne pola przeznaczone są do samodzielnego wypełnienia. W przypadku udzielania
odpowiedzi na pytanie z podanymi wariantami, należy zaznaczyć liczbę odpowiedzi zgodną ze
znajdującymi się w pytaniu zaleceniami.
7. Po wyborze przez kandydata na Lokalnego Animatora Sportu jednej z dwóch odpowiedzi, w niektórych
przypadkach rozwiną się dodatkowe pola do wypełnienia.
8. Przycisk dodaj ze znakiem ,,+” pod niektórymi odpowiedziami umożliwia samodzielne dodanie
dodatkowych okien do wypełnienia.
9. Wypełnianie wniosku można przerwać w każdym momencie i wrócić do niego w dowolnej chwili. Aby
nie stracić już wprowadzonych danych, należy zapisać wniosek poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz
postęp”. Link do częściowo wypełnionego wniosku zostanie przesłany na wpisany w generatorze adres
e-mail. Po kliknięciu w w/w. link otworzy się generator wraz z zapisanym wniosku, co umożliwi
kontynuację wypełniania.
10. Kompletny wniosek należy ostatecznie zatwierdzić klikając przycisk „Zatwierdź formularz” znajdujący
się na końcu wniosku. Po kliknięciu w/w przycisku, wniosek zostaje przesłany drogą elektroniczną do
Operatora, a kandydat/ci na Lokalnego Animatora Sportu oraz Jednostka Samorządu Terytorialnego
otrzymują automatyczne potwierdzenie złożenia wniosku.
11. Po kliknięciu ,,Zatwierdź formularz” nie będzie już możliwości edycji wniosku.
12. Dany animator wraz z JST mogą złożyć wniosek tylko raz.
13.

