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W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane 

będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców 

na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu 

aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W 

rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się 

do budowania lokalnego kapitału społecznego.  

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach 

pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które 

podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach 

żyło się lepiej. 

 









 zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe 
jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, 

 wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, 

 mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, 
mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, 

 przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej 
grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej 
społeczności, 

 będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji 
życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji 
społecznych, 

 będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby 
lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe, 



• proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, 

albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej 

działania. 

 

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i 

jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). 

Natomiast  wysoko oceniane będą projekty, które proponują 

nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo 

włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. 

Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, 

nowych ofert, które mogą być adaptacją działań 

podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową 

propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być 

natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań. 



 organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (tj. fundacje, 

stowarzyszenia, UKS-y i związki kultury fizycznej oddziały Caritas 

zarejestrowane w KRS z wyłączeniem: fundacji skarbu państwa i ich 

oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni 

socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, 

Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz związków stowarzyszeń. Do 

konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji. 



• grupy nieformalne (w tym także oddziały terenowe organizacji nieposiadających 

osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa 

(jak w poprzednim podpunkcie) lub jedna z następujących instytucji publicznych: 

przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, 

ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i Lokalne 

Organizacje Turystyczne (do decyzji ODL). Instytucje te muszą posiadać osobowość 

prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu 

podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie 

planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.  

• grupy nieformalne,  

Organizacje/instytucje niewymienione powyżej nie mogą składać wniosków do konkursu 

„Działaj Lokalnie”. 

Do konkursu można składać większą liczbę wniosków (zarówno przez wnioskodawców, 

jak i realizatorów), jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na 

realizację najwyżej jednego projektu.  



W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i 

instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie 

poniższe warunki:  

mają siedzibę w gminach: Kuślin, 

Opalenica, Lwówek, Duszniki, 

Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Pniewy, 

 oraz planują prowadzić działania na terenie 

przynajmniej jednej z wymienionych gmin.  

 



Kwota dotacji: maksymalnie 6.000 zł, 

Pula na dotacje: 30000 zł 

Termin złożenia wniosku: 7 marca-6kwietnia 2016, 

przez generator dostępny na stronie 

www.dzialajlokalnie.pl  

Czas realizacji projektów: 15 maj – 30 września 2016 

Konsultacje udzielane będą w: siedzibie ODL pod        

nr telefonu 61-44-24-160 

Formularz wniosku i regulamin konkursu można 

obejrzeć na stronie: www.dzialajlokalnie.pl  oraz 

www.kold.pl  

Nabór raz w roku 

 

http://www.dzialajlokalnie.pl/
http://www.dzialajlokalnie.pl/
http://www.kold.pl/


Minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, 

przy czym: 

 min. 5% w postaci finansowej 

 pozostała część w postaci wkładu 

usługowego, rzeczowego lub pracy 

wolontariuszy 

Wkład można pozyskać i zaangażować w 

trakcie realizacji projektu, we wniosku należy 

wskazać wysokość wkładu i planowane źródła 

finansowania. 

 





1. projekt został złożony w terminie, 

2. projekt jest złożony w generatorze wniosków 
Programu „Działaj Lokalnie IX” 2016 i jest 
kompletny (tj. zawiera odpowiedzi na wszystkie 
pytania). 

3. projekt jest złożony przez organizację, 
instytucję lub grupę uprawnioną do udziału w 
konkursie, zgodnie z wytycznymi 
przedstawionymi w części III Regulaminu. 

4. projekt jest adresowany do społeczności do 
około 20.000 mieszkańców (lub większej, 
objętej konkursem miejscowości), która mieści 
się w zasięgu działania ODL, a siedziba 
wnioskodawcy (organizacji, oddziału) znajduje 
się na obszarze objętym konkursem przez ODL. 

 



5. harmonogram minimum 3-miesięcznego, max. 6-

miesięcznego projektu jest przewidziany na okres 

między 

6. przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest 

prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów 

rachunkowych). 

7. kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 

złotych. 

8. organizacja/grupa/Inicjatywa DL ma zaplanowany 

wkład własny w wysokości minimum 25% wartości 

wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci 

finansowej, pozostała część w postaci wkładu 

usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy. 



 

 

Wnioski spełniające wszystkie kryteria 

formalne zostaną przekazane Komisji, która 

dokona oceny aplikacji w oparciu o kryteria 

merytoryczne 

 



Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu 
spełnią następujące kryteria:  

 odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla 
społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu. 

 zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, 
właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz 
wymierne rezultaty. 

 szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej 
potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra 
wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami 
instytucjonalnymi i wolontariuszami.  

 zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny 
sposób komunikowania o planowanych działaniach. 

 



 proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo 

włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. 

 jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, 

jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni 

uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy. 

 planują kontynuowanie wybranych działań projektu i 

podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po 

zakończeniu realizacji projektu. 

 gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego. 

 mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań. 





Gadżety oznaczone logiem Fundacji, Logiem 
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Logiem KOLD ORAZ „DOFINANSOWANO ZE 
ŚRODKÓ Programu „Działaj Lokalnie IX” 
Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj 
Lokalnie LGD KOLD w Lwówku” 

Oddzielne konto analityczne  

 Zaliczka do 50 %  

Dokonywane w trakcie realizacji Projektu 
przesunięć w zakresie poszczególnych 
kategorii kosztów finansowych od 300 zł 
wymaga pisemnej zgody ODL 

 Trwały opis faktur „sfinansowano ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie IX”   

 


