
R E G U L A M I N  KO N K U R S U  G R A N T O W E G O  
„ D Z I A Ł A J  L O K A L N I E ”  I X  W  2 0 1 6  R O K U

I. IDEA KONKURSU 

Dalekosiężnnym  dążneniem  fundatora  programu  Dżiałaj  Lokalnie”  jest  powstanie  społecżenwastwa  żdolnego  do
samoorganiżacji  i  wspowałpracy  prży  żaspokajaniu  wspowalnych  potrżeb.  By  to  osiągnącwa,  nieżbędni  są  liderży  i
animatorży, ktowarży organiżują społecżne dżiałanie, a następnie promują w lokalnym swarodowisku.

Konkursy  grantowe  organiżowane  prżeż  Oswarodki  Dżiałaj  Lokalnie  skierowane  są  prżede  wsżystkim  do
pocżątkujących liderowaw, ktowarży dżięki ucżestnictwu w konkursie mają okażję żdobycwa doswawiadcżenie realiżując
mały  projekt  na  rżecż  swojej  społecżnoswaci.  Mają  takżne  sżansę  pożnac wa prżykłady  ciekawych  pomysłowaw  i
prżedsięwżięcwa podjętych w ramach „Dżiałaj Lokalnie” w innych cżęswaciach kraju. Baża projektowaw, publikacje, filmy
promocyjne, ale takżne beżposwarednie porady i opieka pracownikowaw ODL stanowią inspirację do formułowania
własnych pomysłowaw i tworżenia autorskich projektowaw. 

Pocżątkujący  liderży,  żainspirowani  prżykładami  innych  prżedsięwżięcwa,  sami  organiżują  projekt
skoncentrowany wokował wcżeswaniej żdefiniowanej potrżeby/problemu żwiążanego ż ich najbliżnsżym otocżeniem.
W wyniku realiżacji takiego prżedsięwżięcia żyskują pewnoswacwa siebie, prżeswawiadcżenie, żne są w stanie żrobicwa coswa
dla swojego swarodowiska – dojrżewają jako liderży. Zdobywają doswawiadcżenie i nowe kompetencje - ucżą się jak
pisacwa,  realiżowac wa i  rożlicżac wa projekty.  Ucżą  się  jak  mobiliżowac wa i  prżekonywac wa innych  miesżkanwacowaw  do
wspowalnych dżiałanwa. Liderży umieją mowawicwa o swoich prżedsięwżięciach, promowacwa je w społecżnoswaci. Staje się dla
nich jasne, żne promowanie swojej aktywnoswaci jest ważnnym elementem ich pracy, istotnym prży pożyskiwaniu
nowych partnerowaw i ułatwiającym realiżowanie prżysżłych prżedsięwżięcwa.

Istotnym  elementem  procesu  dojrżewania  lidera  jest  takżne  nabywanie  prżeż  niego  swawiadomoswaci  roli  jaką
odgrywa on w swoim swarodowisku. Dżięki doswawiadcżeniom projektowym żacżyna rożumiecwa, żne posiada narżędżia
i kompetencje dżięki ktowarym możne wpływacwa na ożnywianie żnycia lokalnego i aktywiżację miesżkanwacowaw.    

Dojrżały lider angażnuje się w kolejne projekty, takżne poża programem DL. 

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ”  
WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE
OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 

„DZIAŁAJ LOKALNIE IX” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI



II.ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU 

W IX edycji Programu „Dżiałaj Lokalnie” wspierane będą projekty, ktoware inicjują współpracę mieszkańców na
rzecz dobra wspólnego i ktoware służną pobudżaniu aspiracji rożwojowych, poprawie jakoswaci żnycia. W reżultacie
podejmowane  dżiałania  mają  prżycżyniac wa się  do  budowania  lokalnego  kapitału  społecżnego.  Program  jest
prowadżony ż myswalą  o organiżacjach pożarżądowych oraż grupach nieformalnych,  ktoware podejmują wspowalny
wysiłek, aby w ich społecżnoswaciach żnyło się lepiej.

W ramach konkursu prżewidywane jest prżyżnanie dotacji na 3-6 miesięcżne projekty, ktoware:

o żakładają wspowałdżiałanie miesżkanwacowaw, dżięki ktowaremu możnliwe jest osiąganie celowaw o charakterże dobra
wspowalnego,

o wynikają ż konkretnych potrżeb danej społecżnoswaci,
o mają jasno okreswalony cel, dobrże żaplanowane dżiałania, mierżalne reżultaty i rożsądne kosżty realiżacji,
o prżewidują  takie  dżiałania,  ktoware  będą  kierowane  do  okreswalonej  grupy odbiorcowaw,  a  jednocżeswanie  będą

służnycwa całej społecżnoswaci,
o będą  realiżowane  wspowalnymi  siłami  miesżkanwacowaw  i  instytucji  żnycia  lokalnego  –  samorżądowaw,

prżedsiębiorcowaw i organiżacji społecżnych,
o będą  umiejętnie  i  w  sposowab  prżemyswalany  angażnowały  żasoby  lokalne  –  naturalne,  społecżne,  ludżkie  i

finansowe.
W konkursie nie będą finansowane dżiałania akcyjne i jednorażowe wydarżenia (trwające krowacej niżn 3 miesiące).
Natomiast  wysoko oceniane będą projekty, ktoware proponują nowe dżiałania lub nową ofertę dla miesżkanwacowaw,
albo  włącżają  nowe  swarodowiska  w  prowadżone  wcżeswaniej  dżiałania.  Zatem  od wnioskodawcowaw ocżekujemy
nowych pomysłowaw, nowych ofert, ktoware mogą bycwa adaptacją dżiałanwa podejmowanych prżeż inne swarodowiska lub
żupełnie  nową  propożycją.  Składane  do  konkursu  projekty  mogą  byc wa natomiast  rożwinięciem  wcżeswaniej
podjętych dżiałanwa.

Od bieżnącej edycji w ramach konkursu prowadżonego prżeż Lokalną Grupę Dżiałania „Rowawniny Wołominwaskiej”
uruchomiona żostaje opcjonalna swacieżnka tematycżna pod nażwą „Przedsiębiorczość lokalnie”

Organiżacje oraż grupy nieformalne, ktoware posżukują inspiracji do dżiałania, mogą skorżystac wa ż doswawiadcżenwa
poprżednich  grantobiorcowaw Programu.  Program  „Dżiałaj  Lokalnie”  to  już n ponad 7,5  tysiąca  żrealiżowanych
projektowaw  oraż  ponad  32  miliony  żłotych  prżekażanych  w  postaci  grantowaw.  Wsżystkie  dotychcżas
dofinansowane  inicjatywy  opisane  są  na  stronie  www.dżialajlokalnie.pl w  żakładce  pod  nażwą  „Baża
projektowaw”,  a  takżne  w  publikacjach  dostępnych  w  żakładce  „Mediateka”.  Cżęswac wa ż  nich  to  uniwersalne
rożwiążania, ktoware ż powodżeniem mogą bycwa żastosowane w każndej polskiej gminie, dlatego gorąco żachęcamy
do odwiedżenia strony i żapożnania się ż dobrymi praktykami Programu.
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III. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE?

Program adresowany jest do:

o organizacji  pozarządowych posiadających  osobowoswac wa prawną  (np.  fundacji,  stowarżysżenwa
żarejestrowanych, ucżniowskich klubowaw sportowych, stowarżysżenwa kultury fiżycżnej, organiżacji społecżno-
żawodowych  rolnikowaw),  z  wyłączeniem fundacji  skarbu  państwa  i  ich  oddziałów,  fundacji
utworzonych  przez  partie  polityczne,  stowarzyszeń  samorządów  lokalnych,  Lokalnych  Grup
Działania  i  Lokalnych  Grup  Rybackich,  Lokalnych  Organizacji  Turystycznych  związków
stowarzyszeń,

o oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną, 

o grup  nieformalnych (w  tym  takżne  oddżiałowaw  terenowych  organiżacji  nieposiadających  osobowoswaci
prawnej),  w  których  imieniu  wniosek  złoży  organizacja  pozarządowa (jak  wyżnej)  lub  jedna  ż
następujących instytucji publicżnych: prżedsżkole publicżne, sżkoła publicżna, instytucja kultury, biblioteka
publicżna,  oswarodek  pomocy  społecżnej,  jednostki  samorżądu  terytorialnego1,  Lokalne  Grupy  Dżiałania,
Lokalne  Grupy  Rybackie  i  Lokalne  Organiżacje  Turystycżne.  Instytucje  te  musżą  posiadac wa osobowoswacwa
prawną lub dysponowacwa stosownym pełnomocnictwem od organu, ktowaremu podlegają, do repreżentowania
go w żakresie umożnliwiającym prżeprowadżenie planowanych dżiałanwa, podpisanie umowy oraż rożlicżenie
projektu. 

o grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie,  jako tżw.  Inicjatywa DL (definicja w
cżęswaci IX pkt.3).

Udżiału w konkursie nie mogą bracwa:

o wymienione wyżnej organiżacje będące w likwidacji,

o organiżacje/instytucje niewymienione powyżnej.

O  ile  to  możnliwe,  żachęcamy grupy nieformalne do nawiążania  wspowałpracy  ż  organiżacją  pożarżądową lub
instytucją  wymienioną  w  podpunkcie  2  niniejsżego  rożdżiału,  celem  żłożnenia  wniosku  aplikacyjnego  do
konkursu „Dżiałaj Lokalnie”. W sytuacji, gdy w najbliżnsżym otocżeniu nie ma żnadnej organiżacji/instytucji, ktowara
mogłaby użnycżyc wa osobowoswaci  prawnej,  grupa możne  samodżielnie żwrowacic wa się  do Oswarodka Dżiałaj  Lokalnie ż
wnioskiem, jako Inicjatywa Dżiałaj Lokalnie, pod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na
aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie Oswarodek Dżiałaj  Lokalnie będżie starac wa się pomowac  w
dotarciu do organiżacji/instytucji posiadającej osobowoswac wa prawną, ktowara mogłaby żłożnyc wa wniosek w imieniu
grupy nieformalnej. 

W konkursie mogą wżiącwa udżiał te organiżacje i instytucje oraż grupy, ktoware spełniają łącżnie poniżnsże warunki: 

o mają  siedżibę  w  gminach: Brańszczyk,  Długosiodło,  Jadów,  Klembów,  Poświętne,  Rząśnik,
Strachówka, Tłuszcz, Wołomin. Wyszków, Zabrodzie, Zielonka,

o oraż planują prowadżicwa dżiałania na terenie prżynajmniej jednej ż wymienionych gmin. 

1 Jeżneli nie wspierają finansowo konkursu „Dżiałaj Lokalnie”
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IV. JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE Z GRANTU
„DZIAŁAJ LOKALNIE”?

Z otrżymanego grantu możnna finansowac wa kosżty służnące osiągnięciu żakładanych we wniosku celowaw, międży
innymi:

o żakup materiałowaw biurowych, artykułowaw plastycżnych i innych materiałowaw, np. do żajęcwa i warsżtatowaw,

o kosżty koordynacji i żarżądżania projektem,

o żakup elementowaw wyposażnenia, kosżty podroważny krajowych,

o wynagrodżenia specjalistowaw, honoraria,

o wynajem sal, sprżętu, nagłoswanienia, transportu,

o kosżty druku,

o żakup sprżętu, jeżneli jest to merytorycżnie użasadnione,

o kosżty prżejażdu (np. na spotkania i sżkolenia organiżowane prżeż ODL).

Z otrżymanego grantu nie możnna finansowacwa:

o udżielania pożnycżek,

o prżedsięwżięcwa, ktoware żostały jużn żrealiżowane,

o celowaw religijnych i politycżnych oraż uprawiania kultu religijnego,

o dżiałanwa swaciswale sportowych, jeswali nie prowadżą one do aktywiżacji społecżnoswaci i długotrwałych reżultatowaw,

o żakupu swarodkowaw trwałych i wyposażnenia, ktowary nie jest merytorycżnie użasadniony,

o beżposwaredniej pomocy finansowej dla osowab fiżycżnych,

o inwestycji (np. żakup gruntowaw, budowa obiektowaw prżemysłowych, ocżysżcżalni swaciekowaw itp.), 

o podatku od towarowaw i usług, jeswali istnieje możnliwoswacwa odżyskania lub odlicżenia tego podatku,

o tworżenia kapitału żnelażnego organiżacji,

o żagranicżnych wyciecżek i wyjażdowaw,

o kar, grżywien i odsetek karnych,

o żakupu napojowaw alkoholowych,

o podstawowej dżiałalnoswaci instytucji publicżnych wynikającej ż właswaciwych im ustaw, 

o finansowania podatku dochodowego od osowab prawnych,

o prowadżenia dżiałalnoswaci gospodarcżej.

Kosżty będą użnane ża kwalifikowane tylko wtedy, gdy: 

o są beżposwarednio żwiążane ż realiżowanym prżedsięwżięciem i są nieżbędne do jego realiżacji,

o są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.
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V. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW

Oswarodek „Dżiałaj Lokalnie” dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:

1. projekt żostał żłożnony w terminie, tj. do 31.05.2016.
2. projekt jest żłożnony w generatorże wnioskowaw Programu „Dżiałaj  Lokalnie IX” 2016 i  jest kompletny (tj.

żawiera odpowiedżi na wsżystkie pytania).
3. projekt jest żłożnony prżeż organiżację, instytucję lub grupę uprawnioną do udżiału w konkursie, żgodnie ż

wytycżnymi prżedstawionymi w cżęswaci III Regulaminu.
4. projekt jest adresowany do społecżnoswaci do około 20.000 miesżkanwacowaw (lub więksżej, objętej konkursem

miejscowoswaci2), ktowara mieswaci się w żasięgu dżiałania ODL, a siedżiba wnioskodawcy (organiżacji, oddżiału)
żnajduje się na obsżarże objętym konkursem prżeż ODL.

5. harmonogram minimum 3-miesięcżnego, max. 6-miesięcżnego projektu jest prżewidżiany na okres międży
01.07.2016 – 31.12.2016

6. prżedstawiony  w  formularżu  wniosku  budżnet  jest  prawidłowo  wypełniony  (nie  żawiera  błędowaw
rachunkowych).

7. kwota wnioskowanej dotacji nie prżekracża 6.000 żłotych.
8.  Organiżacja/grupa/Inicjatywa DL ma żaplanowany wkład własny w wysokoswaci  minimum 25% wartoswaci

wnioskowanej  dotacji,  z  czego  min.  5%  w  postaci  finansowej3,  pożostała  cżęswac wa w  postaci  wkładu
usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

Wnioski, ktoware spełnią wsżystkie powyżnsże wymagania formalne, żostaną prżekażane do oceny merytorycżnej
Lokalnej Komisji Grantowej powołanej prży ODL. W skład Komisji wchodżą lokalne autorytety i eksperci.

Komisja wybierże te projekty, ktoware w najwyżnsżym stopniu spełnią następujące kryteria: 

1. odpowiadają  na  jasno żdefiniowaną  potrżebę,  ważnną  dla  społecżnoswaci,  ktowarej  żaspokojenie  służny  dobru
wspowalnemu.

2. żakładają dżiałania adekwatne do opisanej potrżeby, właswaciwy do żałożnenwa projektu harmonogram dżiałanwa
oraż wymierne reżultaty.

3. sżeroko angażnują  miesżkanwacowaw do żaspokojenia  tej  potrżeby,  a  prżeż to  do aktywnoswaci  na  rżecż dobra
wspowalnego, opierają się na wspowałpracy ż partnerami instytucjonalnymi i wolontariusżami. 

4. żakładają  atrakcyjne  dla  odbiorcowaw  dżiałania  i  roważnnorodny  sposowab  komunikowania  o  planowanych
dżiałaniach.

5. proponują nowe dżiałania/nową ofertę dla miesżkanwacowaw, albo włącżają nowe swarodowiska w prowadżone
wcżeswaniej dżiałania.

6. jasno i w sposowab wymierny prżedstawiają planowane korżyswaci, jakie w efekcie realiżacji projektu odniosą
jego beżposwaredni ucżestnicy oraż lokalna społecżnoswacwa, a takżne sami realiżatorży.

7. planują  kontynuowanie  wybranych  dżiałan wa projektu  i  podtrżymanie  aktywnoswaci  swarodowisk  lub  grup
społecżnych po żakonwacżeniu realiżacji projektu.

8. gwarantują żaangażnowanie wymaganego wkładu własnego.
9. mają budżnet adekwatny do żaplanowanych dżiałanwa.

W ramach Dżiałaj Lokalnie nie będą finansowane projekty, ktoware są kopią ubiegłorocżnych (wcżeswaniej 
finansowanych) dżiałanwa. Projekty mogą bycwa natomiast rożwinięciem wcżeswaniej podjętych dżiałanwa. 

2  Za żgodą ARFP
3 Srrodkowaw pożyskanych w ramach innych programowaw PAFW (ktowarych pełna lista żnajduje się na www.pafw.pl) nie możnna wykażywacwa 
jako wymaganego wkładu własnego do Programu „Dżiałaj Lokalnie”. Wymaganie pożyskania wkładu finansowego nie dotycży Inicjatywy 
DL.

regulamin lokalnego konkursu grantowego w 2016 r., strona 5 ż 13



Prży ocenie nadesłanych aplikacji Lokalna Komisja Grantowa żwracacwa będżie takżne uwagę na doswawiadcżenie
organiżacji  w aplikowaniu  o  żewnętrżne żwarowadła  finansowania,  preferując  organiżacje  rożpocżynające  naukę
pożyskiwania takich swarodkowaw. 

DO DECYZJI ODL, JEŻELI MA ON FINANSOWANIE GRANTÓW ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDOWYCH TO TEN
PUNKT OBLIGATORYJNIE ZOSTANIE W REGULAMINIE. 

WSPÓŁFINANSOWANIE KONKURSU

Jednostka samorżądu terytorialnego (JST),  żgodnie ż prżepisami prawa,  możne  prżekażac wa Oswarodkowi Dżiałaj
Lokalnie swarodki na granty w ramach Programu „Dżiałaj Lokalnie” na podstawie ustawy o dżiałalnoswaci pożnytku
publicżnego i  o  wolontariacie,  ktowara  prżewiduje  możnliwoswac wa prżekażywania  prżeż  JST dotacji,  ale  wyłącżnie
podmiotom spoża sektora finansowaw publicżnych. Jeżneli więc w konkursie rekomendowany do prżyżnania grantu
będżie projekt,  ktowarego wnioskodawcą będżie JST lub inna instytucja publicżna występująca ż wnioskiem w
imieniu grupy nieformalnej, to grant na jego realiżację nie możne bycwa finansowany że swarodkowaw JST. Możne bycwa on
sfinansowany że swarodkowaw Programu „Dżiałaj Lokalnie”, a swarodki JST mogą żostac wa wykorżystane na granty dla
innych podmiotowaw spoża sektora finansowaw publicżnych. W sytuacji, w ktowarej jedynymi projektami (lub jedynym
projektem)  rekomendowanymi  do  sfinansowania  są  projekty  JST  lub  innych  podmiotowaw  publicżnych
użnycżających patronatu grupie nieformalnej: 

-  grupa żostanie poprosżona o żnależienie innego patrona, nie będącego instytucją publicżną, ktowary otrżyma
grant na realiżację projektu finansowany że swarodkowaw JST, 

lub 

- ODL żawrże umowę na realiżację projektu ż grupą nieformalną w ramach Inicjatywy Dżiałaj lokalnie, ktowarej
realiżacja będżie sfinansowana że swarodkowaw JST.

Komisja ma prawo prżyżnacwa dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej prżeż organiżację.
ODL na wniosek Komisji będżie prżedstawiacwa organiżacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania
projektowaw. 

PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE

Łącżna pula prżeżnacżona na granty w 2016 roku wynosi: 55 000 żł,  prży cżym pula swarodkowaw na wsparcie
projektowaw, ktoware będą miały bycwa realiżowane w miejscowoswaciach Wołomin, Wysżkowaw możne wynieswacwa max. 5 000
żł4..  Do tej  puli  nie  są  wlicżane projekty  składane prżeż organiżacje  ż  miejscowoswaci   Wołomin,  Wysżkowaw,  a
realiżowane w społecżnoswaciach wiejskich.

Pula swarodkowaw możne ulec żwięksżeniu.

UMOWY Z GRANTOBIORCAMI

Prżyżnane  dotacje  są  prżekażywane  na  konto  bankowe  organiżacji  lub  instytucji  po  podpisaniu  umowy  o
dotację.  W prżypadku prżyżnania dotacji Inicjatywie Dżiałaj Lokalnie, kwestie dotycżące sfinansowania kosżtowaw
ujętych w budżnecie projektu, procedury rożlicżania oraż praw własnoswaci, będżie regulowacwa umowa o wspowałpracy
żawarta pomiędży Oswarodkiem Dżiałaj Lokalnie a Inicjatywą Dżiałaj Lokalnie.

Prżed  podpisaniem  umowy  wnioskodawcy  posiadający  osobowoswac wa prawną,  ktowarży  otrżymali  pożytywną
rekomendację  Lokalnych  Komisji  Grantowych  będą  żobowiążani  do  żłożnenia  kopii  lub  prżedstawienia  do
wglądu  dokumentu  potwierdżającego  posiadanie  osobowoswaci  prawnej  lub  stosownego  pełnomocnictwa  od
organu, ktowaremu podlega, do samodżielnego żaciągania żobowiążanwa oraż prowadżenia dżiałanwa żaplanowanych
w ramach projektu5.

4 20% wartoswaci wymaganego wkładu własnego ODL. Dla miejscowoswaci więksżych niżn ok. 20.000 miesżkanwacowaw i mniejsżych niżn 100.000 
miesżkanwacowaw istnieje możnliwoswacwa żwięksżenia tej puli do 10.000 żł, pod warunkiem żebrania prżeż ODL 30.000 żł na granty 
5 nie dotycży Inicjatywy DL
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W  prżypadku,  gdy  projekt  realiżowany  będżie  prżeż  grupę  nieformalną  prży  organiżacji  lub  instytucji
wymienionej w punkcie III podpunkt 2, ma ona obowiążek podpisania  umowy o współpracy ż instytucją lub
organiżacją, ktowara w jej imieniu żłożnyła wniosek do konkursu. Umowa taka powinna obejmowacwa m.in. żasady
wspowałpracy  i  regulowac wa kwestie  własnoswaci  ew.  majątku  grupy  nieformalnej  powstałego  w  skutek  realiżacji
projektu. Umowa będżie musiała bycwa prżedstawiona do wglądu koordynatorowi konkursu w Oswarodku Dżiałaj
Lokalnie.

Każndy  grantobiorca,  ktowary  po  raż  pierwsży  otrżymuje  grant  (żarowawno  wnioskodawca  jak  i  realiżator),  ma
obowiążek wżiącwa udżiał w sżkoleniu organiżowanym prżeż ODL ż żakresu procedur programu Dżiałaj Lokalnie.

VI. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl
do  dnia 31.05.2016

Komisja otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne. 

VII. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

Dodatkowe informacje na temat konkursu realiżowanego w ramach „Dżiałaj Lokalnie IX” możnna użyskacwa:

www.dżialajlokalnie.waw.pl

www.facebook.com/DżialajLokalnienaRowninieWolominskiej

oraż w biurże LGD „Rowawniny Wołominwaskiej”

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Do wniosku nie należy dołącżacwa żnadnych żałącżnikowaw, jednak w sytuacji, gdy wniosek składa sżkoła w imieniu 
grupy nieformalnej, należny we wniosku żażnacżycwa fakt posiadania pełnomocnictwa od organu ktowaremu podlega, 
do samodżielnego żaciągania żobowiążanwa oraż prowadżenia dżiałanwa żaplanowanych w ramach projektu.

W prżypadku pożytywnej rekomendacji Lokalnej Komisji Grantowej, wnioskodawcy (ż wyjątkiem Inicjatyw DL)
będą  żobowiążani  prżed podpisaniem  umowy  ż  Oswarodkiem  Dżiałaj  Lokalnie,  do  prżedstawienia  do  wglądu
dokumentu  potwierdżającego  posiadanie  osobowoswaci  prawnej  lub  –  w  prżypadku  sżkował  -  stosownego
pełnomocnictwa  od  organu,  ktowaremu  podlega,  do  samodżielnego  żaciągania  żobowiążan wa oraż  prowadżenia
dżiałanwa żaplanowanych w ramach projektu. W prżypadku, gdy w ramach projektu planowana jest budowa placu
żabaw, boiska lub innej infrastruktury prżytwierdżonej do gruntu, nieżbędne jest użyskanie żgody właswaciciela
gruntu na realiżację projektu.  Na etapie składania wniosku należny żażnacżycwa ten fakt we właswaciwym pytaniu, a
kopię żgody właswaciciela należny prżedstawicwa Oswarodkowi Dżiałaj Lokalnie prży podpisywaniu umowy grantowej.
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IX. LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ

1. Co to jest dobro wspólne?

Dobro  wspólne to  warunki,  tworżone  prżeż  społecżnoswacwa,  umożnliwiające  pełny  rożwowaj  jej  cżłonkowaw.  „Po
pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, z dobra wspólnego korzystamy razem i wszyscy czerpiemy lub przynajmniej
mamy możliwość czerpania z niego korzyści. (...) Po drugie, za dobro wspólne jesteśmy współodpowiedzialni. I to od
początku do końca. Najpierw trzeba je przecież zbudować lub wypracować. Dobro wspólne nie jest bowiem dane
raz na zawsze i nie jest odporne na zniszczenie. Wręcz przeciwnie. To sprawa niezwykle delikatna i wrażliwa.”6 …

Dżiałania na rżecż dobra wspowalnego tym roważnnią się od klasycżnego podejswacia skupionego na rożwiążywaniu
problemowaw, żne dżiałający na rżecż dobra wspowalnego opierają się na korżyswaciach (a nie walce ż problemem), a
komunikacja niesie że sobą pożytywne wartoswaci.  Dobro wspowalne rożumiane jest jako dobro, ż ktowarego mogą
korżystacwa wsżyscy cżłonkowie pewnej społecżnoswaci. Wspowałdżielenie tego dobra prżynosi cżłonkom społecżnoswaci
realne  korżyswaci.7  Na  prżykład  dla  miesżkanwacowaw  Zcaywca  dobrem  wspowalnym  jest  cżyste  powietrże,  dla
miesżkanwacowaw wsi Lepaki – beżpiecżenwastwo i rożwowaj ich dżieci. 

2. Czym jest kapitał społeczny?

Kapitał społecżny odnosi się do powiążanwa międży jednostkami – sieci społecżnych i norm wżajemnoswaci
oraż wyrastającego ż nich żaufania8

Z budową kapitału społecżnego wiążne się swaciswale wspieranie rożwoju społecżenwastwa obywatelskiego w Polsce.
Społecżenwastwo  obywatelskie  rożumiemy  jako  takie  społecżenwastwo,  ktowarego  cżłonkowie  potrafią  się
samoorganiżowac wa i  dżiałac wa wspowalnie  na  rżecż  postawionych  samodżielnie,  wspowalnych  celowaw.  Budowa
społecżenwastwa  obywatelskiego  jest  strategicżnym  celem  wspowalnym  dla  wsżystkich  programowaw  Polsko-
Amerykanwaskiej Fundacji Wolnoswaci9.

3. Co to jest grupa nieformalna w rozumieniu Programu „Działaj Lokalnie”?

Grupa  nieformalna  to  grupa  (minimum  trżech)  obywateli,  ktowarży  wspowalnie  realiżują  lub  chcą  realiżowacwa
dżiałania w sferże pożnytku publicżnego, a nie posiadają osobowoswaci prawnej.   

4. Co to jest Inicjatywa „Działaj Lokalnie”?

Inicjatywa „Dżiałaj Lokalnie” to nawiążująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o dżiałalnoswaci pożnytku publicżnego
i  o  wolontariacie,  II,  Roż  2,  Art.  19a-19h)  forma  dofinansowania  projektowaw  w  ramach  programu  „Dżiałaj
Lokalnie”, realiżowanych prżeż nieformalną grupę miesżkanwacowaw we wspowałpracy ż Oswarodkiem Dżiałaj Lokalnie.
Grupa nieformalna, cżyli nigdżie nie żarejestrowana grupa co najmniej trżech osowab, ż gminy objętej konkursem
Dżiałaj Lokalnie ma możnliwoswac wa porożumienia się ż dżiałającą na jej terenie instytucją lub organiżacją i ża jej
poswarednictwem żłożnenia wniosku do konkursu. W sytuacji, w ktowarej takie rożwiążanie nie jest możnliwe, grupa
nieformalna w ramach Inicjatywy Dżiałaj Lokalnie możne żłożnycwa wniosek beżposwarednio do ODL – na tym właswanie
polega  oferta  Inicjatywy  DL.  W  prżypadku  prżyżnania  dofinansowania  prżeż  Komisję  Grantową  Konkursu,
projekt  jest  realiżowany prżeż wnioskującą grupę nieformalną  (Realiżatora),  natomiast  swarodki  prżyżnane w
ramach grantu DL są wydatkowane beżposwarednio prżeż ODL. Prży realiżacji Inicjatywy „Dżiałaj Lokalnie” ODL
nie prżekażuje Realiżatorowi projektu żnadnych swarodkowaw, lecż ponosi wsżelkie kosżty jej realiżacji do wysokoswaci
prżyżnanego dofinansowania, żgodnie ż budżnetem projektu. Realiżatorży projektu podejmują dżiałania żgodne ż
opisem projektu.  Gwarancją żobowiążan wa realiżatorowaw projektu i  ODL jest umowa cywilnoprawna żawierana
pomiędży obiema stronami, ktowarej cżęswacią jest opis projektu oraż jego budżnet. 

6 Fragment publikacji "Dżiałaj Lokalnie wokował dobra wspowalnego"
7  Fragment opisu metody pracy nad dobrem wspowalnym że strony www.lokalnepartnerstwa.org.pl 
8 Robert D. Putnam, Samotna gra w kręgle, WAiP 2008, s.33.
9 Fragment materiału ewaluacyjnego „Teoria Programu Dżiałaj Lokalnie” prżygotowanego prżeż Fundację PBIS „Stocżnia”
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5. Ile minimalnie muszą trwać projekty składane do konkursu?

Dżiałania  aktywiżujące  społecżnoswac wa powinny  byc wa długoterminowe,  nie  powinny  miec wa charakteru  akcyjnego,
dlatego okres realiżacji projektu powinien trwacwa minimum 3 miesiące, maksymalnie 6 miesięcy.

6. Ile projektów może zgłosić do konkursu jeden wnioskodawca?

Nie ma limitu wnioskowaw składanych od jednego wnioskodawcy.  Natomiast  Komisja  Grantowa będżie  mogła
prżyżnacwa tylko jedną dotację jednemu realiżatorowi10.

7. Czy parafia może złożyć wniosek do konkursu „Działaj Lokalnie”?

Nie. Parafie, podobnie jak partie politycżne i fundacje prżeż nie utworżone, żwiążki żawodowe cży organiżacje
pracodawcowaw nie żnajdują się na liswacie instytucji uprawnionych do aplikowania do konkursu i nie mogą żłożnycwa
wniosku do „Dżiałaj Lokalnie”.

8.  W  imieniu  ilu  grup  nieformalnych  może  złożyć  wniosek  jedna  instytucja  posiadająca  osobowość
prawną?

Dopusżcżalna gowarna licżba wnioskowaw nie jest ogranicżona, ale radżimy kierowacwa się rożsądkiem w sytuacji, gdy
jedna  instytucja  udżieli  osobowoswaci  prawnej  dużnej  licżbie  grup  nieformalnych  –  istnieje  wtedy
niebeżpiecżenwastwo, żne nie podoła kwestiom formalno-finansowym.

9. Ile grantów może otrzymać jeden wnioskodawca?  

Wnioskodawca,  ktowary  składa  wniosek  we  własnym  imieniu  (organiżacja  pożarżądowa)  możne  użyskacwa
dofinansowanie  na  prżeprowadżenie  tylko  jednej  inicjatywy  najwyżnej  ocenionej  prżeż  Lokalną  Komisję
Grantową. W sytuacji, gdy w imieniu grupy/grup nieformalnych o dotację ubiega się instytucja udżielająca im
osobowoswaci prawnej (cżyli składa np. 3 wnioski, po jednym w imieniu własnym i 2 roważnnych grup nieformalnych),
możne ona dotrżymac wa grant na realiżację swojego własnego projektu,  a ponadto dotacje na prżeprowadżenie
wsżystkich  inicjatyw  żgłosżonych  w  imieniu  grup  nieformalnych,  ktoware  decyżją  komisji  użyskają
dofinansowanie.  Ważnne jest, aby grupy realiżujące projekty były roważnne.

10.  Czy organizacja lub instytucja z  siedzibą w miejscowości  powyżej  20 tysięcy mieszkańców może
realizować projekt w społeczności wiejskiej?

TAK, pod warunkiem, żne siedżiba wnioskodawcy i teren, na ktowarym chce on realiżowacwa projekt, żnajduje się na
terenie objętym żasięgiem prżeż ODL oraż,  żne  jego siedżiba jest w mieswacie,  ktoware ODL obejmuje konkursem.
Wnioskodawcy ż dużnych miejscowoswaci, ktowarży chcą realiżowacwa projekt w małej społecżnoswaci, nie są wlicżani do
puli  swarodkowaw  prżeżnacżonych  na  realiżację  projektowaw  w  oswarodkach  miejskich  powyżnej  ok.  20  tysięcy
miesżkanwacowaw.

PRZYKŁAD: ODL w Iławie realiżuje konkurs na terenie powiatu iławskiego (w tym miasto Iława, żamiesżkałe
prżeż ok. 32.000 osowab). Ma więc wydżieloną pulę swarodkowaw na granty w dużnym mieswacie (20% wartoswaci wkładu
własnego, tj. 5 000 żł) i pulę na granty realiżowane na terenach poża Iławą (tj. 50 000 żł). Dostaje wnioski, ktoware
możnemy podżielicwa na 3 grupy: 

a. składane prżeż wnioskodawcowaw ż gmin wiejskich na dżiałania w swoich społecżnoswaciach, 
b. składane prżeż wnioskodawcowaw ż Iławy na dżiałania prowadżone w Iławie, 
c. składane prżeż wnioskodawcowaw ż Iławy na dżiałania prowadżone na terenach wiejskich. 

W tej sytuacji, wnioski ż grupy a. i c. będą żalicżane do puli na tereny wiejskie (50  000 żł), żaswa wnioski ż grupy b.
będą żalicżone do puli projektowaw realiżowanych w miastach więksżych niżn 20 tys. miesżkanwacowaw. 

10 grupa nieformalna, ktowara faktycżnie będżie realiżowacwa projekt
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W  prżypadku,  gdy  wnioskodawca  pochodżi  ż  miasta  spoża  powiatu  iławskiego  (np.  ż  Nowego  Miasta
Lubawskiego),  a  chce  realiżowac wa projekt  w  jednej  ż  gmin  powiatu  iławskiego,  nie  jest  on  uprawniony  do
składania wnioskowaw do „Dżiałaj Lokalnie”.

11. Czy organizacja lub instytucja podlegająca jednostce z siedzibą poza terenem działania ODL (oddział
terenowy stowarzyszenia, filia itp.) może ubiegać się o dotację?

TAK, warunkiem użyskania dotacji w ich prżypadku jest: 

- użyskanie pełnomocnictwa do samodżielnego udżiału w konkursie, ponieważn wniosku w ich imieniu nie możne
żłożnycwa podmiot spoża terenu dżiałania ODL.

- obowiążek prowadżenia samodżielnej księgowoswaci oraż posiadania konta bankowego, na ktoware beżposwarednio
trafi dotacja (to podstawa do samodżielnej realiżacji projektu, o ktowarej mowa w regulaminie). 

Nie dotycży to grup nieformalnych. Grupy nieformalne nie mogą żwracacwa się o udżielenie osobowoswaci prawnej
do instytucji spoża terenu dżiałania ODL.

PRZYKŁADY: 

1. jeżneli do ODL dżiałającego na terenie gmin Bystrżyca Kłodżka, Lądek-Zdrowaj, Międżylesie i Stronie Srląskie żgłosi
się oddżiał stowarżysżenia (beż osobowoswaci prawnej)  ż siedżibą w Bystrżycy Kłodżkiej, ktowarego żarżąd głowawny
(posiadający osobowoswac wa prawną) ma siedżibę w Kłodżku, to jeswali oddżiał użyska stosowne pełnomocnictwo i
planuje dżiałac wa na terenie swojej gminy – SPEŁNIA KRYTERIA FORMALNE. Warunkiem jest,  żneby to oddżiał
aplikował na podstawie pełnomocnictwa, a nie instytucja spoża obsżaru dżiałania ODL.

2.  jeżneli  do  ODL dżiałającego na terenie  gmin Bystrżyca Kłodżka,  Lądek-Zdrowaj,  Międżylesie  i  Stronie  Srląskie
żgłasża się sekcja koła PZW dżiałająca w gminie Bystrżyca Kłodżka  (prży cżym konto bankowe i władże są
skupione w kole ż siedżibą w gminie Kłodżko), to NIE SPEŁNIA ONA KRYTERIOrW FORMALNYCH gdyżn nie jest
organiżacją, ktowara ma prawne możnliwoswaci do samodżielnej realiżacji projektu na terenie objętym żasięgiem ODL.

12.  Czy  organizacje  zgłaszające  się  do  udziału  w  Programie  „Działaj  Lokalnie”  mogą  równolegle
realizować inne projekty finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności?

TAK. Grantobiorcy ODL mogą prowadżicwa rowawnolegle inne projekty w ramach jednego ż pożostałych programowaw
finansowanych  prżeż  PAFW,  pod  warunkiem  żne  swarodkowaw  otrżymanych  na  jego  realiżację  nie  wykażną  jako
własnego wkładu finansowego do projektu żgłosżonego do „Dżiałaj Lokalnie”.   

13.  Co  to  znaczy,  że  w  programie  nie  będą  finansowane  projekty,  które  są  kopią  ubiegłorocznych
(wcześniej finansowanych) działań?

W  programie  chcielibyswamy  dawac wa prżestrżen wa i  stwarżac wa warunki  do  rożwoju  dla  pocżątkujących  liderowaw
lokalnych. Nie chcielibyswamy aby program „Dżiałaj Lokalnie” stał się jedynym (albo jednym ż niewielu) żwarowadeł
finansowania stałych , cyklicżnych inicjatyw proponowanych prżeż tę samą grupę cży organiżację. 

Zgodnie ż kryteriami oceny merytorycżnej, wysoko oceniane będą projekty, ktoware spełniają wymienione w pkt. V
Regulaminu  kryteria,  w  sżcżegowalnoswaci  to,  cży  projekt  proponuje  nowe  dżiałania   cży  nową  ofertę  dla
miesżkanwacowaw,  albo włącża nowe swarodowiska w prowadżone  wcżeswaniej  dżiałania.  Zatem od wnioskodawcowaw
ocżekujemy nowych pomysłowaw, nowych ofert,  ktoware  mogą byc wa adaptacją dżiałan wa podejmowanych prżeż inne
swarodowiska lub żupełnie nową propożycją.

Składane do konkursu projekty mogą bycwa natomiast rożwinięciem wcżeswaniej podjętych dżiałanwa.
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14. Czy ODL może finansować działania sportowe?

TAK, pod warunkiem, żne te dżiałania sportowe są cżęswacią projektu, ktowary ma na celu aktywiżację społecżnoswaci i
ma sżansę prżycżynic wa się długotrwałych reżultatowaw. Dżiałania o charakterże wyłącżnie sportowym (np. seria
treningowaw grupy piłkarży/siatkarży cży innych żawodnikowaw) nie leżną w obsżarże żainteresowania DL, gdyżn nie
aktywiżuje społecżnoswaci lokalnej.

15.  Jaka jest maksymalna dopuszczalna kwota dotacji, którą grantobiorcy mogą przeznaczyć na zakup
środków trwałych i/lub finansowanie kosztów administracyjnych?

Regulamin nie okreswala procentowo ani kwotowo wysokoswaci swarodkowaw, jakie ż dotacji prżekażanej prżeż ODL mogą
żostac wa wykorżystane na pokrycie wspomnianych kosżtowaw. Jednakżne jednym ż kryteriowaw oceny merytorycżnej
jest „adekwatność kosztów, stawek i honorariów do zaplanowanych działań”.  Od decyżji Komisji żależny, cży użna
żakup danego swarodka trwałego (lub opłacenia wynagrodżenwa) ża nieżbędny do realiżacji projektu.

16. Czy należy zebrać jakiś wkład dodatkowy? 
Tak, w cżasie realiżacji projektowaw grantobiorcy są żobowiążani pożyskac wa i  żaangażnowac wa dodatkowy wkład w
wysokoswaci  25%  grantu,  w  tym  min.  5%  wkładu  finansowego.  Warunek  ten  nie  dotycży  Inicjatywy  Dżiałaj
Lokalnie, ktowara ma obowiążek pożyskacwa wkład dodatkowy (niekoniecżnie finansowy), w wysokoswaci adekwatnej
do żakresu projektu, wysokoswaci dofinansowania i własnych możnliwoswaci.

17. Jaką formę może mieć wkład dodatkowy? 

Wkład dodatkowy możne miecwa formę wkładu finansowego lub niefinansowego, cżyli rżecżowego, usługowego lub
w postaci pracy wolontariusży.

18. Co to jest wkład finansowy?

Jest to wkład w postaci pieniędży, ulokowanych w kasie lub na koncie organiżacji i prżeż nią rożlicżany. np. jeżneli
samorżąd prżekażne organiżacji 1.000 żł na wkład własny do projektu,  to pieniądże te musżą trafic wa na konto
organiżacji  lub  do  jej  kasy.  Gdy  organiżacja  kupuje  ża  nie  materiały,  wtedy  rachunki/faktury  musżą  żostacwa
wystawione na organiżację. Opłacenie faktury, rachunku, umowy prżeż podmiot wspierający nie jest traktowane
jako wkład finansowy ale jako wkład niefinansowy.

19. Co to jest wkład niefinansowy?

Wkład  niefinansowy  powinien  żostac wa pożyskany  prżeż  grantobiorcę  (nie  możne  w  jego  skład  wchodżicwa
dotychcżasowa własnoswacwa organiżacji) i polega na tym, żne grantobiorca otrżymuje wsparcie żewnętrżne, ktoware nie
pociąga  ża  sobą  koniecżnoswaci  żapłaty.  Wartoswac wa wkładu  własnego  niefinansowego  musi  opierac wa się  na
racjonalnych stawkach (w prżypadku wkładu usługowego i  w postaci  pracy wolontariusży)  lub na wartoswaci
rynkowej (w prżypadku wkładu rżecżowego). Dobra, żgromadżone jako wkład własny niefinansowy, mogą bycwa
wykorżystywane  tylko  do  realiżacji  projektu,  aż n do  jego  żakonwacżenia.  Są  3  rodżaje  wkładu  własnego
niefinansowego: rżecżowy, usługowy lub w postaci pracy wolontariusży.

20. Co to jest wkład rzeczowy?

Wkład  rżecżowy  stanowią  towary,  wyposażnenie  i  swarodki  trwałe  nie  należnące  do  organiżacji,  ktoware  żostaną
prżekażane prżeż firmy, instytucje lub osoby fiżycżne na rżecż realiżowanego projektu.

Mogą to bycwa np. produkty spożnywcże, materiały biurowe, materiały potrżebne do prżeprowadżenia żajęcwa, stroje,
rekwiżyty, itp.

Jako wkładu rżecżowego nie możnna traktowacwa: majątku organiżacji, towarowaw prżekażanych organiżacji na rżecż
innego projektu prżeż nią realiżowanego. 
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Towary prżekażane organiżacji jako wkład rżecżowy musżą prżejswac wa na jej własnoswacwa żgodnie ż obowiążującymi
prżepisami prawa. 

Wartoswac wa wkładu  rżecżowego  wykażana  w  sprawożdaniu  konwacowym  powinna  byc wa żgodna  ż  jego  wartoswacią
rynkową oraż udokumentowana jedną ż niżnej wymienionych form: 

- fakturą/rachunkiem wystawionym organiżacji prżeż firmę lub instytucję (forma żapłaty: darowiżna), 

-  oswawiadcżeniem  darcżynwacy  o  prżekażaniu  darowiżny  na  rżecż  organiżacji  lub  umową  darowiżny  (od  osowab
fiżycżnych), 

- porożumieniem (pomiędży grantobiorcą a darcżynwacą, np. rolnikiem).

21. Co to jest wkład usługowy?

Wkład własny usługowy to sługi  swawiadcżone prżeż firmy lub instytucje,  wykonywane nieodpłatnie na rżecż
realiżowanego projektu. 

Za wkład usługowy możnna użnacwa np. usługi transportowe, usługi budowlane, usługi sżkoleniowe wykonywane
prżeż specjalistycżną firmę bądżwa organiżację pożarżądową, usługi cateringowe, tłumacżenia wykonywane prżeż
biuro tłumacżenwa, użnycżenie sali w miejscowej sżkole, itp.

Wkład usługowy powinien bycwa rożlicżany na podstawie faktury/rachunku wystawionych na grantobiorcę (forma
żapłaty – darowiżna) i bycwa żgodny ż rynkową wartoswacią usługi.

22. Co to jest wkład w postaci pracy wolontariuszy?

Wkład własny w postaci pracy wolontariusży to żaangażnowanie osowab, ktoware nie pobierają wynagrodżenia, ża
pracę prży projekcie.

Praca  wolontariusży  powinna  byc wa wyceniona  na  podstawie  sżacowanej  stawki  godżinowej  lub  dżiennej  i
odżwierciedlacwa realne stawki rynkowe.

23. Jak obliczyć wartość wkładu niefinansowego?

Wkład  rżecżowy  wyceniony  jest  na  podstawie  wartoswaci  rynkowej  i/lub  na  podstawie  umowy,  faktury  lub
rachunku. 

Wkład usługowy wyceniony jest  na podstawie  umowy lub rachunku/faktury wystawionych prżeż firmę lub
instytucję.

Wkład w postaci pracy wolontariusży powinien bycwa wyceniony na podstawie stawek obowiążujących na rynku,
w żależnnoswaci od kwalifikacji wolontariusża oraż żakresu jego dżiałania. Np. jeżneli profesor miesżkający w okolicy
prżeprowadżi  żajęcia  dla  miesżkanwacowaw  danego  miastecżka  jego  stawka  godżinowa/dżienna  powinna  bycwa
wyceniona żgodnie ż realnymi stawkami obowiążującymi na rynku i  będżie na pewno wyceniona wyżnej  niżn
praca lokalnej młodżieżny, ktowara prżeprowadżi żajęcia dla dżieci ż miejscowego prżedsżkola.

Powinno to żostacwa wylicżone na podstawie ewidencji cżasu pracy, prżedstawionej np. w tabeli żawierającej takie
dane jak: imię i nażwisko, żakres prac (ogowalnie), wykonane cżynnoswaci na rżecż realiżacji projektu, data, stawka
godżinowa/dżienna,  licżba  godżin/dni,  łącżna  wartoswac wa wykonanej  prżeż  wolontariusża  pracy  (stawka
godżinowa/dżienna x iloswacwa godżin/dni).

Na  etapie  wypełniania  wniosku  wkład  niefinansowy  powinien  byc wa wylicżony  orientacyjnie  (ile  organiżacja
planuje  pożyskac wa wkładu  ż  posżcżegowalnych  form  wkładu  niefinansowego),  natomiast  w  sprawożdaniu
konwacowym powinna posługiwacwa się konkretnymi sumami w posżcżegowalnych kategoriach.
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Wkład dodatkowy  możne  prżyjąc wa dowolną  konfigurację  posżcżegowalnych  rodżajowaw  wkładu  tj.  możne  byc wa tylko
finansowy, tylko niefinansowy (dowolna forma lub formy wkładu niefinansowego) lub miesżany, jednak rodżaj
wkładu powinien bycwa spowajny ż planowanym projektem.

24. Kiedy należy pozyskać wkład dodatkowy?

Wkład dodatkowy należny żebracwa i żaangażnowacwa w trakcie realiżowania projektu. Na etapie składania wniosku
należny prżedstawicwa plan pożyskania tego wkładu.

25. Czy koszt telefonu, czynszu lub rachunki za koszty utrzymania organizacji można uznać za wkład
dodatkowy?

Tak, ale tylko cżęswacwa tych kosżtowaw odpowiadającą procentowi udżiału projektu w poniesionych ogowalnych kosżtach
stałych. Np. jeżneli organiżacja ma 2 projekty i dżiałalnoswacwa statutową oraż otrżyma dofinansowanie w Konkursie
Grantowym „Dżiałaj  Lokalnie”  i  wsżystkie te  projekty w rowawny sposowab  eksploatują  placowawkę organiżacji,  to
kosżty stałe (takie jak cżynsż, itp.) powinny żostacwa podżielone na 4 rowawne cżęswaci i jedną ż tych cżęswaci możnna
użnacwa ża wkład niefinansowy – wkład usługowy. 

Kosżty telefonu możnna użnacwa ża wkład niefinansowy usługowy na podstawie bilingu ż wykażanymi połącżenwa
telefonicżnych wykonanych w ramach projektu.

regulamin lokalnego konkursu grantowego w 2016 r., strona 13 ż 13


	Lokalna Grupa działania „Równiny Wołomińskiej”
	we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
	ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu
	„DZIAŁAJ LOKALNIE IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
	I. IDEA konkursu
	II.Założenia ORAZ cel konkursu
	III. Kto może ubiegać się o dotacje?
	IV. JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE Z GRANTU „DZIAŁAJ LOKALNIE”?
	V. Sposób wyłaniania grantobiorców
	VI. Termin SKŁADANIA wniosków
	VII. Dodatkowe informacje na temat konkursu
	VIII. Załączniki do wniosku
	IX. Lista najczęściej zadawanych pytań

