
0. Wnioskodawca - panel wnioskodawcy

Panel 
wnioskodawcy

Lista 
dost?pnych 
konkursów

konkursy 
otwarte

konkursy 
zamkni?te

Szczegó?y 
konkursu 
otwartego

Szczegó?y 
konkursu 

zamkni?tego

Moje projekty

Projekty 
zako?czone

Projekty w 
trakcie

Nowe projekty 
- rozpocz?te 

wnioski

Rozpocz?te 
wnioski - skrót

FAQDane konta
Lista 

komunikatów

Szczegó?y 
komunikatu

Wniosek 
bazowy

Harmonogram 
dzia?a?

Bud?et Sprawozdania Organizacyjne

Szkolenia

Wizyty 
monitoringowe

Liczba 
uczestników 

projektu



1. Wnioskodawca - rejestracja i logowanie

Wnioskodawca
Rejestracja/Logowanie

START

Zak?adam 
konto

Podaj? adres 
email i has?o

Weryfikacja 
przez 
wiadomo?? 
e-mail

Potwierdzam 
zapoznanie z 
regulaminem i 

polityk? 
prywatno?ci

Zaloguj si?

Wyra?am/nie 
wyra?am 

zgody 
marketingowej

Przegl?dam 
panel 

wnioskodawcy
Event

Wnioskodawca

Zak?adam konto

adres e-mail
has?o

Loguj? si? do 
systemu

System

Potwierdzam 
rejestracj? w 
otrzymanej 
wiadomo?ci 

e-mail

<<include>>

Potwierdzam 
zapoznanie si? z 

regulaminem

Potwierdzam 
zapoznanie si? z 

informacj? o 
przetwarzniu 

danych

Zgody
<<include>>

Wyra?am/nie 
wyra?am zgod? 

na dzia?ania 
marketingowe

<<extend>>
Resetuj? has?o

<<extend>>



2. Wnioskodawca - panel wnioskodawcy

Wnioskodawca

System

Zmieniam swoje 
dane

email
has?o

Przegl?dam FAQ

Kontaktuj? si? z 
Fundacj? poprzez 

zintegrowany 
komunikator

Komunikator

Przegl?dam 
list? konkursów

Otwartych i 
nadchodz?cych

Sortuje list? 
konkursów<<extend>>

- po datach 
realizacji
- po sumie 
grantowej

Filtruj? list? 
konkursów<<extend>>

Konkursy 
otwarte/zamkni?te

Wy?wietlam 
szczegó?y 
wybranego 
konkursu

<<extend>>

Przegl?dam 
sekcj? "moje 

projekty"

Przegl?dam 
poszczególne 

sekcje z 
projektami

Sekcje:
- konkursy nowe
- konkursy w trakcie
- konkursy rozliczone

Wy?wietlam 
panel 

wybranego 
projektu

Ka?dy projekt ma w?asny 
panel

Sortuj? 
projekty 

wzgl?dem daty 
utworzenia

<<extend>>

Przegl?dam list? 
komunikatów

Wy?wietlam 
szczegó?y 

komunikatu
<<extend>>

Wylogowuj? si?

Rozpoczynam 
pisanie wniosku 
do wybranego 

konkursu

- opis
- zasady
- materia?y dodatkowe
- lista rzeczy do przygotowania w 

przypadku rozpocz?cia pisania 
wniosku

<<extend>>

Loguj? si? do 
panelu 

Wnioskodawcy
START

Przegl?dam list? 
konkursów

Korzystam z FAQ

U?ywam 
komunikatora do 

kontaku z 
Fundacj?

Wy?wietlam 
szczegó?y 
konkursu

Zaczynam pisa? 
wniosek na 

konkurs

Przegl?dam list? 
komunikatów

Przegl?dam moje 
projekty

Zarz?dzam 
aktualnym 
projektem

Zarz?dzam swoim 
kontem



3. Wnioskodawca - sk?adanie wniosku - proces

Fundacja udziela pomocy 
Wnioskodawcy

Przegl?dam list? 
konkursów

Przegl?dam 
szczegó?y 
konkursu

Rozpoczynam 
pisa? projekt na 

konkurs

Wnioskodawca
Ubieganie si? o grant

START

Loguj? si? do 
panelu 

Wnioskodawcy

Przegl?dam 
panel 

wnioskodawcy

Korzystam z FAQ

Podaj? dane 
organizacji

Odpowiadam na 
dodatkowe pytania

Opisuj? projekt wg 
wytycznych 
formularza

konkurs zamkni?ty

Odpowiadam 
na dodatkowe 

pytania

konkurs otwarty

Okre?lam 
harmonogram 

projektu - dopisuj? 
dzia?ania do 

miesi?cy

Okre?lam 
bud?et 
projektu

Wy?wietlam 
podgl?d 
projektu

W ka?dej chwili mog? zapisa? 
projekt jako wersja robocza

Pobieram 
projekt w 
formie pdf

Wysy?am 
projekt do 
fundacji

System nadaje 
status: wniosek w 

edycji

Korzystam z 
komunikatora

Fundacja

System  
potwierdza 

wys?anie 
wniosku

Informacja 
o z?o?eniu 
wniosku

System 
nadaje status: 

wniosek 
wys?any
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System 
sprawdza 

poprawno?? 
wylicze?

Event



3. Wnioskodawca - sk?adanie wniosku - use - case

Wnioskodawca

Wype?niam 
ankiet? do 
konkursu 

zamkni?tego

Uzupe?niam 
dane organizacji 

w formularzu

Wpisuj? numer 
KRS/Regon<<extend>>

Rejestr KRS/Regon

przes?anie danych do wype?nienia formularza na podstawie numeru

Wype?niam 
formularz 
opisowy 
projektu

Wpisuje 
dzia?ania 

projektowe

Edytuj? wpisane 
dzia?anie

Usuwam 
wpisane 
dzia?anie

<<extend>>

Wybieram 
dat? pocz?tku i 

zako?czenia 
projektu

Przypisuj? 
dzia?ania do 
miesi?ca w 
projekcie

System

walidacja czasu trwania projektu

walidacja obecno?ci przynajmniej 
jednego dzia?ania w miesi?cu

Dodaje 
pozycje 

bud?etowe

Wybieram 
kategori? 

bud?etow?

Podaj? sposób 
kalkulacji

Podaj? 
wysoko?? 

wnioskowanej 
kwoty

Podaj? 
warto?? wk?adu 

w?asnego

<<include>> walidacja poprawno?ci wylicze? i kwot

Edytuj? 
pozycj? 

bud?etow?

Usuwam 
pozycj? 

bud?etow?

<<extend>>

Przegl?dam 
stworzony bud?et

System wy?wietla podsumowanie 
bud?etu w podziale na kwot? ogóln?, 
wnioskowan? i wk?ad w?asny

<<extend>>

Zapisuj? 
wersj? robocz? 

wniosku
nadanie numeru wnioskowi

Wy?wietlam 
wersj? robocz? 

wniosku

Edytuj? 
dowoln? cz??? 

wniosku

Pobieram 
plik pdf z 

wersj? robocz? 
wniosku

<<extend>>

<<extend>>

Przegl?dam 
list? b??dów

Przechodz? 
do wskazanego 

b??du

Dodaj? za??cznik 
do wniosku

walidacja wielko?ci i rodzaju dodawanego pliku

Wysy?am 
wniosek do 

Fundacji

Pobieram 
finalny wniosek 
w postaci pliku 

pdf

przekazuj? wniosek do Fundacji

Wyra?am 
zgod? na zmian? 

bud?etu proponowan? 
przez 

Superadministratora



4. Wnioskodawca - realizacja projektu - proces
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START

Loguj? si? do 
panelu 

Wnioskodawcy

Przegl?dam 
nowe 

komunikaty

Wy?wietlam 
szczegó?y 

komunikatów

Przegl?dam 
aktualnie trwaj?cy 

projekt

Przegl?dam FAQ

Wype?niam 
ankiet? dot. 
szkolenia 

koordynatorów

System przypisuj? 
osob? zg?oszon? 
jako koordynatora 

projektu

System zapisuje 
wyniki ankiety w 
panelu Fundacji

Otrzymanie 
powiadomienia o 
wynikach ankiety

Otrzymuj? 

powiadomienie o 
uko?czeniu 
szkolenia

Wype?niona ankieta dot. 
szkolenia przenosi si? do 
archiwum projektu

Odbywa 
si? szkolenie 

koordynatorów

Za??czam 
skany 

umowy grantowej 
w systemie

Otrzymuj? 
powiadomie 

o zal?czonej 
umowie grantowej

Sprawdzam 
poprawno?? 

przes?anych 
umów

umowa wype?niona b??dnie

Poprawiam 
za??czone 
dokumenty

Wysy?am 
podpisan? umow? 

poczt?

umowa poprawna

Otrzymuj? 
powiadomienie o 

zatwierdzeniu 
umowy przez 

funadcj?

Deklaruj? liczb? 
uczestników 

projektu

Wysy?am 
transz? 

p?atno?ci do 
Wnioskodawcy

Otrzymuj? 

powiadomienie o 
przes?anej 

transzy

Dodaj? wydatki 
projektowe

Zg?aszam 
poprawki do 

harmonogramu 
lub bud?etu

Otrzymuj? 
powiadomienie 

o nowej 
poprawce

Rozpatruj? 
poprawk?

poprawka odrzucona

System nie 
uaktualnia 
projektu

Otrzymuj? 

powiadomienie o 
odrzuceniu 
poprawki

poprawka przyj?ta

System 
uaktualnia 

projekt

Otrzymuj? 

powiadomienie o 
przyj?ciu 
poprawki

Otrzymuj? 
powiadomienie 

o wizycie 
kontrolnej

Wysy?am 
powiadomenie 

o wizycie 
kontrolnej

Wizyta 
kontrolna si? 

odbywa

Oznaczam, ?e 
wizyta 

kontrolna si? 
odby?a

Otrzymuj? 
powiadomienie o 
zaliczeniu wizyty 

kontrolnej

Bior? udzia? w 
szkoleniu 

cz?sciowym

Wysy?am do 
fundacji 

sprawozdanie 
cz??ciowe

Otrzymuj? 
sprawozdanie 

cz??ciowe

Otrzymuj? 
potwierdzenie 

otrzymania 
sprawozdania 
cz??ciowego

Wypelniam i 
wysy?am do 

Fundacji 
sprawozdanie 

ko?cowe

System 
nadaje status: 

rozliczenie 
ko?cowe

Otrzymuj? sprawozdanie 
ko?cowe

Podejmuj? 
dezycj? o 

zatwierdzeniu 
sprawozdania

sprawozdanie odrzucone

Poprawiam 
b??dy i 

wysy?am 
jeszcze raz

sprawozdanie przyj?te

Otrzymuj? 
powiadomienie 

o przyj?ciu 
sprawozdania

System 
przenosi 

projekt do 
"rozliczonych" END

Otrzymuj? wyniki 
ewaluacji

Otrzymuj? zaproszenie 
do kolejnego konkursu

Z zewn?trznego 
systemu 
ewaluacyjnego



4. Wnioskodawca - realizacja projektu - use-case

Wnioskodawca

Przegl?dam 
tre?? 

dofinansowanego 
wniosku

Wype?niam 
deklarowan? 

liczb? 
uczestników

Wype?niam 
ankiety 

organizacyjne 
pojawiaj?ce si? w 

panelu

Dotycz?ce 
szkole?, wizyt 
kontrolnych

Za??czam 

podpisan? umow? 
w postaci pliku

Mog? za??czy? 
wi?cej ni? jeden 
plik na raz

Po wype?nieniu 
ankiety 
przechodz? do 
archiwum projektu

Przegl?dam 
sekcj? bud?et

Dodaj? wydatki 
w sekcji bud?et

Numer faktury 
+ kwota

Dokonuj? zmian 

zmiany mog? dotyczy?:
- bud?etu
- harmonogramu
- terminu zako?czenia projektu
- terminu z?o?enia sprawozdania

Dopisuj? 
uzasadnienie do 

zmiany

<<include>>

Przegl?dam 
statusy zatwierdzenia 

dokonanych przez 
mnie zmian

Wype?niam 
sprawozdanie Cz??ciowe/ko?cowe

System

walidacja czy nie przekroczono kwoty dotacji

Pobieram 
plik pdf ze 

sprawozdaniem

<<extend>>

Zatwierdzam i 
wysy?am 

sprawozdanie

Przegl?dam 
statusy 

zatwierdzenia 
sprawozdania

Przegl?dam 
archiwum 
projektu

Zawiera zapis zg?oszonych 
zmian i wype?nionych 
ankiet



Panel fundacji 
(superadmin)

Edycje

Lista edycji

Szczegó?y 
edycji

Baza 
konkursów

Konkursy 
zamki?te

Konkursy 
bie??ce

Definiowanie 
konkursu

Baza 
organizacji

Lista 
organizacji

Szczegó?y 
organizacji

Lista projektów

Szczegó?y 
projektu

Lista projektów

Szczegó?y 
projektu

Lista projektów 
organizacji

Szczegó?y 
projektu

Szablony

Ankiety

Lista 
szablonów 

ankiet

Szczegó?y 
pojedynczej 

ankiety

Formularze

Lista 
szablonów 
formularzy

Szczegó?y 
formularza

Komunikaty

lista 
komunikatów

Szczegó?y 
komunikatu

Baza 
projektów

Lista projektów

Ustawienia

Dodaj konto 
admina

Edytuj 
uprawnienia 
kont admina

Dodaj konto 
eksperta

5. Fundacja - panel Fundacji

Raporty

Generuj raport

Lista 
ekspertów

Lista 
wygenerowanych 

raportów

Tworzenie kont 
ekspertów



6. Fundacja - dzia?ania podstawowe

Fundacja Superadmin

Loguj? si? do 
systemu

Tworz? konta
- Admin
- Expert

Tworz? 
szablony ankiet 
zg?oszeniowych 

na szkolenia

Definiuj? edycj? - daty edycji

Definiuj? konkurs

Definiuj? daty 
konkursu

- data rozpocz?cia i zako?czenia
- data naboru wniosków
- data oceny formalnej
- data oceny wewn?trznej (jako wariant)
- daty oceny merytorycznej przez ekspertów
- daty realizacji projektów
- daty sk?adania sprawozda? cz??ciowych
- daty sk?adania sprawozda? ko?cowych

Wybieram 
ekspertów do 

oceny 
merytorycznej

Tworz? konto 
eksperta

<<extend>>

Przypisuj? 
eksperta do 

województwa
<<extend>>

Dodaj? opis 
zasad konkursu

Za??czam plik / 
pliki pdf<<extend>>

Definiuj? 
kryteria oceny 

formalnej

Definiuj? 
kryteria oceny 
wewn?trznej

Definiuj? 
kryteria oceny 
merytorycznej

Dodaj? ankiet? 
szkolenia Edytuj? ankiet?<<extend>>

Dodaj? 
pozycje

Dodaj? formularz 
sprawozdania 

merytorycznego i 
bud?etowego

Edytuj? formularz<<extend>>

<<include>>

Tworz? szablon 
formularza 

projektowego

Dodaj? formularz 
projektowy

Zapisuj? 
konkurs jako 

roboczy

Wy?wietlam 
podgl?d 
konkursu

Podgl?d wygl?da 
tak, jak go zobacz? 
Wnioskodawcy

<<extend>>

<<extend>>

Publikuj? konkurs

Edytuj? 
opublikowany 

konkurs

Cofam 
publikacj? 
konkursu

<<extend>><<extend>>

Definiuj? 
liczb? ekspertów 

w konkursie

Przegl?dam 
list? edycji

Przegl?dam 
list? konkursów w 

edycji

Przegl?dam 
list? szablonów

Wy?wietlam 
szczegó?y 
konkursu

<<extend>>

Wy?wietlam 
szczegó?y edycji

Edytuj? 
szczegó?y 

konkursów przed 
ich publikacj?

Wyszukuj? 
konkursy Po nazwie

Sortuj? list? Filtruj? list?<<extend>>

Przegl?dam 
komunikaty

Wy?wietl 
szczegó?y 

komunikatu

Przejd? 
do projektu 

zwi?zanego z 
komunikatem

<<extend>> <<extend>>

Przegl?dam 
list? projektów

Wyszukuj? 
projekty

Sortuj? projekty

Filtruj? projekty

<<extend>>

Po nazwie

Komunikuj? si? 
przez komunikator z 

Wnioskodawcami

Pobieram 
raporty w 

formacie excel 
dotycz?ce danego 

konkursu

Pobieram plik 
excel ze 
zdefiniowanymi 
danymi

Przegl?dam 
list? organizacji

Filtruj? list? 
organizacji (po 
województwie)

Wyszukuj? 
organizacj? (po 

nazwie)

Wy?wietlam 
szczegó?y 
organizacji

Lista projektów
Dane 
organizacji

Przegl?dam 
list? ekspertów

Tworz? 
szablon 

sprawozdania

Edytuj? wybrany 
szablon

Pobieram 
projekt w 
formacie 
excel/pdf

Edytuj? tre?ci 
komunikatów 
przypisane do 

statusów



7. Fundacja - obs?uga konkursu - proces
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a
W
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w
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Nabór
zostaje

zamkni?ty

Przegl?dam 
projekty - 

status: z?o?one

Dokonuj? 
poprawek 

oczywistych 
b??dów w danych 

organizacji

Otrzymuj? 

powiadomienie 
o zmianach we 

wniosku

Dokonuj? 
oceny 

formalnej 
wniosków

wniosek odrzucony

Otrzymuj? 

powiadomienie 
o odrzuceniu 

wniosku

wniosek przyj?ty

Dokonuj? 
oceny 

wewn?trznej

Otrzymuj? 

powiadomienie 
o przyj?ciu 

wniosku

wniosek nie rekomendowany

END

Otrzymuj? 

powiadomienie 
o odrzuceniu 

wniosku

wniosek rekomendowany

Otrzymuj? 
powiadomienie 

o zmianie statusu 
wniosku - 

rekomendowany

Uruchamiam 
proces przydzia?u 

ekspertów do 
wniosków

Przegl?dam 
wyniki oceny 
ekspertów

Dokonuje oceny 
merytorycznej 

wniosków

Prowadz? obrady 
komisji 

decyduj?cej o 
przyznaniu dotacji

Dokonuj? 
ostatecznego 

przydzielenia statusu 
dotowany/niedotowany

Otrzymuj? 

powiadomienie 
o odrzuceniu 

wniosku

Otrzymuj? 
powiadomienie 

o zmianie statusu 
wniosku - dotowany

projekt niedotowany

projekt dotowany

projekt dotowany 
na wyznaczonych 
warunkach

Otrzymuj? 
informacj? o 

warunkach na 
jakich projekt mo?e 

by? dotowany

END

END

wyra?am zgod? na warunkinie wyra?am zgody na warunki



7. Fundacja - obs?uga konkursu - use-case

Fundacja

R?cznie 
otwieram i zamykam 
przedzia? czasowy na 

sk?adanie 
wniosków

Domy?lnie otwieranie i zamykanie 
przedzia?u czasowego jest 
automatyczne wg parametrów 
zdefiniowanych przy tworzeniu 
konkursu

Przegl?dam 
projekty wg 
statusów

Projekty s? umieszczone w 
zbiorach wg statusu:
- w edycji
- z?o?one
- ocenione wewn?trznie (opcja)
- ocenione formalnie
- odrzucone formalnie
- rekomendowane
- nierekomendowane
- dotowane
- niedotowane
- rezerwa

Sortuj? projekty

Filtruj? projekty

Sortowanie per:
- wnioskowana 

kwota

Filtrowanie po
- województwie
- niedotowane dotychczas / ju? 

dotowane organizacje

<<extend>>

<<extend>>

Przegl?dam 
szczegó?y 
wniosku

Pobieram 
wniosek w 

postaci pliku 
excel

<<extend>>

Definiuj? 
zakres 

pobierania (pola 
formularza)

<<extend>>

Widz? statystyki 
ka?dego statusu:
- liczba wniosków
- pula wnioskowanych 

kwot

Edytuj? status 
wniosku

Poprawiam 
dane w cz??ci 

"dane organizacji"

Oceniam 
wniosek pod 

k?tem formalnym

Wg zdefiniowanych 
kryteriów. Opcje 
tak/nie

Przegl?dam 
statystyki b?edów 

formalnych

W jakiej ilo?ci dane 
kryterium nie zosta?o 
spe?nione

Status Z?O?ONE

Oceniam 
wniosek wg 

zdefiniowanych 
kryteriów 

wewn?trznych

Wg zdefiniowanych 
kryteriów. Opcje 
punktowe

Status OCENA WEWN?TRZNA

Przydzielam 
status 

"rekomendowane"

Nie jest mo?liwe 
rekomendowanie 
wniosków je?li 
wszyscy eksperci nie 
zostali przydzieleni 
do konkursu

Proces przydzia?u 
ekspertów do 

projektów

Status REKOMENDOWANE

Przegl?dam 
post?py w ocenie 

ekspertów

Sortuj? 
projekty per 

liczba punktów

Przegl?dam 
szczegó?y oceny 

ekspertów w danym 
wniosku

Widoczno?? post?pów 
na li?cie wniosków

<<extend>>

Status W OCENIE EKSPERTÓW

Wyszukuj? 
projekty Po nazwie

Status KOMISJA EKSPERTÓW

Przegl?dam 
uzasadnienia 

ekspertów

<<extend>>

Przegl?dam 
ko?cowe oceny 

ekspertów

Przegl?dam 
ko?cowe 

uzasadnienia 
ekspertów

Nadaj? 
status projektowi 
zgodny z decyzj? 

komisji

Dotowany/niedotowany

Nadaj? 
status "rezerwa" 
i wpisuj? uwagi 

do wniosku

Filtruj? 
list? projektów 

wg statusu 
dotowany/niedotowany

Zatwierdzam 
statusy projektów 

dotowany/niedotowany
Pobieram 
protokó? z 

komisji (plik 
excel/pdf)

Uruchamiam proces 
wysy?ania powiadomie? 
do Wnioskodawcow o 

statusie wniosków

Status REZERWA

Przegl?dam 
wnioski ze 
statusem 
"rezerwa"

Filtruje 
wnioski wg 

decyzji 
Wnioskodawcy - 
zgoda/niezgoda

Zmieniam 
status wniosków 

z wyra?on? zgod? 
Wnioskodawcy na 

"dotowany"

Uruchamiam proces 
powiadomienia 

Wnioskodawcy o 
przyznanej 

dotacji

Edytuj? bud?et 
wniosku

Uruchamiam 
proces powiadomie? 
Wnioskodawców o 

wynikach oceny 
formalnej

Uruchamiam 
proces powiadomie? 
Wnioskodawców o 

wynikach oceny 
wewn?trznej

<<extend>>

Zatwiedzam / 
odrzucam wnioski 

o zmiany w 
projektach

Uzasadniam 
decyzje

<<include>>

Przyjmuj? / 
odrzucam 

sprawozdania

Wysy?am 
ankiety do 

uzupe?nienia przez 
Wnioskodawców

Ustwiam 
wizyt? 

monitoruj?c?

Wyznaczam dat? u 
wysy?am powiadomienie do 
Wnioskodawcy

Tworz? 
komentarz 

wewn?trzny do 
wizyty 

monitoruj?cej

<<extend>>

Potwierdzam 
zaliczenie wizyty 

monitorujacej
<<include>>

Wizyta monitoruj?ca

Dodatkowe dzia?ania

Zaznaczam 
poprawno?? 

spe?nienia warunków 
otrzymania 

grantu



System

Wysy?am 
powiadomienia 

do wnioskodawców

Wysy?am 
powiadomienia 

do Fundacji

Sprawdzam 
poprawno??

powiadomienia 
mailowe i 
wewn?trz aplikacji

Potwierdzenie 
za?o?enia konta

Potwierdzenie 
resetu has?a

Informacja 
o otwarciu 

naboru 
konkursu

Przypisuj? dane

Nadaje 
numer wnioskowi 
przy pierwszym 

zapisie

Przypisuj? 
dane koordynatora z 
ankiety zg?oszeniowej 

na szkolenie do 
projektu

Nadaj? statusy Zarejestrowany
Rozpocz?te 

pisanie wniosku

Synchronizuj? / 
Aktualizuj?

Wpisane 
dzia?ania we 
wniosku z 

sekcj? harmonogram

Zapisuj? wniosek 
w interwa?ach 

czasowych 
(autosave)

Tworz? 
list? miesi?cy 
na podstawie 
wpisanych dat 

projektu

Wpisanych 
danych 

bud?etowych we 
wniosku

O poprawnym 
przes?aniu wniosku 

do Fundacji

Wniosek wys?any

O statusie 
wniosku: otrzyma? 

dotacj?/nie otrzyma? 
dotacji / dotacja 

warunkowa

O zmianie 
bud?etu przez 

Fundacj?

O 
poprawkach 
we wniosku 

dokonanych przez 
Fundacj?

O 
up?ywaj?cych 

terminach 
(ankiet/sprawozda?)

O 
zatwierdzeniu 
umowy przez 

Fundacj?

O 
niedope?nieniu 

warunków 
otrzymania 

transzy

O przes?aniu 
transzy przez 

Fundacj?

Dane z wniosku 
z panalem projektu 

po otrzymaniu 
dotacji

O 
przes?anym 

wniosku przez 
Wnioskodawc?

O dokonanych 
zmianach w projekcie 

- oczekuj?cych na 
potwierdzenie

Czy 
zg?aszane zmiany 

w bud?ecie projektów 
nie naruszaj? ram 

dotacji

Zapisuj? w 
historii projektu 

wszelkie 
zmiany

Aktualizuj? 
bud?et projektu 

po dodaniu 
wydatków

O 
planowanej 

wizycie 
monitoringowej

O uznaniu 
wizyty 

monitoringowej za 
dokonan?

O potrzebie 
z?o?enia 

sprawozdania

O decyzji 
Fundacji nad 
przyj?ciem 

sprawozdania

O pojawieniu 
si? komunikatu 

ko?cowego

O przes?anym 
sprawozdaniu

O uko?czonej 
ocenie przez 
ekspertów

Inne 
statusy 

przypisane przez 
Administratorów



Panel eksperta

Aktualny 
konkurs

Archiwalne 
konkursy

Kryteria 
konkursu

Lista wniosków

Szczegó?y 
wniosku

Lista 
archiwalnych 
konkursów

Panel danego 
konkursu

Kryteria 
archiwalnego 

konkursu

Lista 
archiwalnych 

wniosków

Szczegó?y 
danego 
wniosku

8. Ekspert - panel eksperta



Ekspert

Loguj? si? do 
systemu danymi 
otrzymanymi w 

wiadomo?ci 
e-mail

Link do logowania otrzymuj? w 
wiadomo?ci e-mail w momencie, 
kiedy superadmin zak?ada konto 
ekspertowi

Ustawiam 
w?asne nowe 

has?o
<<include>>

Otrzymuj? 
wiadomo?? e-mail 
z powiadomieniem 

o wnioskach do 
oceny

Wiadomo?? wysy?ana jest 
automatycznie w momencie 
uruchomienia procedury przez 
superadmina

Przegl?dam 
panel eksperta

Elementy aktualnego konkursu:
- lista wniosków do oceny
- kryteria oceny wniosków
- informacje o konkursie
- daty, w których mam dokona? oceny

Przegl?dam 
dane dotycz?ce 

aktualnego 
konkursu

Przegl?dam 
dane dotycz?ce 

archiwalnych 
konkursów

Elementy archiwalnych konkursów:
- lista wniosków ocenionych wraz z 

ocenami, które przyzna?em
- kryteria oceny wniosków
- informacje o konkursie
- daty, w których odbywa?a si? ocena 

wniosków

Przegl?dam 
list? wniosków do 

oceny

Przgl?dam 
szczegó?y 
wniosków

Pobieram 
pojedynczy 

wniosek w formacie 
pdf/excel

<<extend>>

Wype?niam 
formularz oceny

Podaj? 
uzasadnienie do 

ka?dej oceny

Ocena punktowa do ka?dego 
zdefiniowanego kryterium

<<include>>

Zatwierdzam 
ocen? wniosku

Bez potwierdzenia oceny we 
wniosku nie mo?na uko?czy? 
oceniania projektów

Widok listy wniosków zawiera 
zestawienie ocen do ka?dej 
kategorii

Pobieram 
wszystkie wnioski 

w formacie pdf
<<extend>>

<<extend>>

Zatwierdzam 
ocen? wszytkich 

wniosków na 
raz

<<extend>>

Mog? 
edytowa? 

wystawion? ocen?

<<extend>>

Bez potwierdzenia oceny 
wszystkich wniosku nie mo?na 
uko?czy? oceniania projektów

Wylogowuj? si?

9. Ekspert - dzia?ania podstawowe

Wraz z ka?d? dodan? 
ocen? lub uzasadnieniem 
stan wniosku jest zapisywany 
(autosave)


	RÃ³wnaÄ⁄ szanse -system
	Panel wnioskodawcy-mapa
	1. Wnioskodawca-rejestracja/logowanie
	2. Wnioskodawca-panel wnioskodawcy
	3. Wnioskodawca-skÅ‡adanie wniosku
	3a. Wnioskodawca-skÅ‡adanie wniosku (use case)
	4. Wnioskodawca - realizacja projektu
	4a. Wnioskodawca - realizacja projektu (use-case)
	5. Fundacja - panel Fundacji - mapa
	6. Fundacja-dziaÅ‡ania podstawowe
	7. Fundacja - obsÅ‡uga konkursu
	7a. Fundacja - obsÅ‡uga konkursu (use-case)
	System
	8-ekspert-panel eksperta
	9-ekspert


