
DZIAŁAJ LOKALNIE Warka, 11.03.2015



ZAŁOŻENIA DZIAŁAJ LOKALNIE



CO TO JEST DZIAŁAJ LOKALNIE

PROGRAM 

Którego celem jest aktywizacja lokalnych społeczności wokół celów o charakterze 
dobra wspólnego

Dalekosiężnym dążeniem fundatora programu Działaj Lokalnie” jest powstanie 
społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu 
wspólnych potrzeb. 

http://tv.warka.pl/spoleczne/zadzialaj-lokalnie-swoim-1-podatku/

http://tv.warka.pl/spoleczne/zadzialaj-lokalnie-swoim-1-podatku/


KTO REALIZAUJE DZIAŁAJ LOKALNIE

REALIZATOR

– Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

– Akademia Rozwoju Filantropii W Polsce

- Stowarzyszenie W.A.R.K.A. (Ośrodek Działaj Lokalnie)

- Grantobiorcy – Realizatorzy Projektów 

- Lokalne społeczności                                     



NA CZYM POLEGA

WSPARCIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI 

Poprzez

- dofinansowanie małych projektów 

- wsparcie merytoryczne

- promocja

- budowanie sieci 

- inspirowanie i animowanie



ROLA LIDERÓW W DZIAŁAJ LOKALNIE

WSPIERAMY LIDERÓW – SZCZEGÓLNIE POCZĄTKUJĄCYCH

- liderzy, sami organizują projekt skoncentrowany wokół wcześniej zdefiniowanej 
potrzeby/problemu związanego z ich najbliższym otoczeniem. 

- liderzy, dzięki projektowi zyskują pewność siebie, przeświadczenie, że są w stanie 
zrobić coś dla swojego środowiska – dojrzewają jako liderzy. 

- liderzy zdobywają doświadczenie i nowe kompetencje - uczą się jak pisać, 
realizować i rozliczać projekty. 

- liderzy, uczą się jak mobilizować i przekonywać innych mieszkańców do wspólnych 
działań. 

- liderzy umieją mówić o swoich przedsięwzięciach, promować je w społeczności. 



KONKURS GRANTOWY



IDEA KONKURSU

AKTYWIZACJA

DOBRO WSPÓLNE 

WSPÓŁPRACA



CHODZI O PROJEKTY, KTÓRE:

 zakładają współdziałanie mieszkańców, do celów o charakterze dobra 
wspólnego,

 wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, dążą do zmiany

 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



ZALEŻY NAM NA WNIOSKACH KTÓRE:

 mają dobrze określone potrzeby społeczności, które ruszają za serce

 cel jest jasny i jednoznaczny oraz wynika z określonych potrzeb

 działania są dobrze opisane i zgodne z założonym celem

 harmonogram jest spójny z działaniami i pokazuje podział zadań

 budżet jest spójny z działaniami

 członkowie Komisji nie muszą się domyślać o co chodziło autorowi

POTRZEBA > CEL > DZIAŁANIE > BUDŻET



W TYM ROKU SZCZEGÓLNIE CZEKAMY NA:

 nowych liderów, nowe społeczności i ich pomysły

 działania, które stanowią nową pomysł/propozycję

 projekty, które będą mogły być wizytówką jeśli chodzi o promocję programu



NIE BĘDĄ DOFINANSOWANE

 działania akcyjne i jednorazowe

 których celem jest głównie zakup a nie aktywizacja mieszkańców

 działania stałe – nie nakierowane na osiągniecie określonej zmiany

 które nie włączają mieszkańców do realizacji



KIEDY REALIZACJA

 mogą zacząć się najwcześniej od 1 maja 2015

 muszą się zakończyć przed 31 grudnia 2015

 muszą trwać min. 3 miesiące

 nie mogą trwać dłużej niż 6 miesięcy



KWOTA DOFINANSOWANIA

 maksymalnie 6.000zł

 może być niższa 

 maksymalną kwotę dostaną tylko projekty najlepsze

 łącznie zamierzamy przyznać do 20 dotacji na łączną sumę ok. 60.000 zł

 ODL ma prawo przyznać dotację w formie finansowej i niefinansowej (finansowanej 
przez partnerów Konkursu)



WKŁAD WŁASNY

 min 5% wartości dotacji – wkład finansowy

 wkład finansowy nie dotyczy Inicjatyw Działaj Lokalnie

 min 25% wartości dotacji – wkład finansowy i niefinansowy

 wkład niefinansowy może być w postaci wkładu usługowego, rzeczowego, pracy 
wolontariuszy



KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 organizacja pozarządowa 

 grupa nieformalna – w imieniu której wniosek składa organizacja pozarządowa 
lub instytucja, grupa działająca przy organizacji/instytucji 

 Inicjatywa Działaj Lokalnie – grupa nieformalna występująca z wnioskiem 
samodzielnie – 3 osoby (grupa musi udowodnić, ze nie ma możliwości złożenia 
wniosku przez instytucję i organizacje tj. wyczerpała możliwości)

 podmiot ma siedzibę i działania zaplanowane na terenie objętym konkursem: gminy: 
Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Warka



ILE WNIOSKÓW MOŻNA ZŁOŻYĆ

 można składać dowolną liczbę wniosków 

Przy czym

 jeden realizator może realizować najwyżej jeden projekt



POMOCNE MATERIAŁY 

www.stowarzyszeniewarka.pl

- aktualności „Działaj Lokalnie”

- do ściągnięcia

- Regulamin

- Zanim usiądziesz wypełnić wniosek

- Przykładowo wypełniony wniosek ze wskazówkami

- Karta oceny formalnej i merytorycznej

http://www.stowarzyszeniewarka.pl/


SKŁADANIE WNIOSKÓW

 Termin: 31 marca 2015, do godz. 23.59

 Generator wniosków – www.stowarzyszeniewarka.pl, baner – Złóż wniosek

 Wnioski składane są tylko przez generator

http://www.stowarzyszeniewarka.pl/


ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Na etapie składania wniosków nie załącza się żadnych załączników



OCENA I WYNIKI

 Wnioski ocenia Komisja Grantowa – ok. 8 osób, przedstawiciele organizatora i 
partnerów Konkursu

 Wyniki na www.stowarzyszeniewarka.pl do 25 kwietnia 

 Wręczenie umów do 15 maja

Prosimy pamiętaj o Działaj Lokalnie przy wypełnianiu PIT

http://www.stowarzyszeniewarka.pl/
../../../DZIALAJ LOKALNIE 2013/Promocja/Piosenka/Piosenka - RAZEM MOZEMY WSZYSTKO zaDzialaj Lokalnie  - dzwonek.mp3
../../../DZIALAJ LOKALNIE 2013/Promocja/Piosenka/Piosenka - RAZEM MOZEMY WSZYSTKO zaDzialaj Lokalnie  - dzwonek.mp3


REALIZACJA PROJEKTU



UMOWA

 wzór umowy na www.stowarzyszeniewarka.pl / Działaj Lokalnie / do ściągnięcia

 uroczyste wręczenie umów – do 15 maja 2015

 obowiązkowe szkolenie dla grantobiorców (Realizatorów i Wnioskodawców) z 
procedur programu – maj 2015

 obowiązki: promocja, zamieszczanie logotypów, obecność na spotkaniach, 
monitoring, systematyczna realizacja, rozliczenie

 załącznikiem do umowy jest wniosek (deklaracja osiągnięcia celów założonych w 
projekcie)

http://www.stowarzyszeniewarka.pl/


INICJATYWA DZIAŁAJ LOKALNIE

 Umowa z 3 przedstawicielami grupy

 Grupa nie dostaje pieniędzy na konto, ale rozlicza się fakturami na Stowarzyszenie 
W.A.R.K.A.

 Grupa nieformalna składająca wniosek przez Instytucję może być poproszona o 
realizację projektu jako Inicjatywa Działaj Lokalnie (dotyczy sytuacji w której środki 
Urzędu Gminy miałyby trafić do jednostek finansów publicznych) – w tym przypadku 
podpisze umowę jako Inicjatywa DL



PRZEKAZANIE ŚRODKÓW

 Przekazanie środków nastąpi po dostarczeniu prawidłowo podpisanej umowy

 Można realizować projekt (ponosić koszty) przed przelaniem środków – ale w 
okresie realizacji projektu określonym we wniosku



DODATKOWE MOŻLIWOŚCI 



FIO MAZOWSZE LOKALNIE

 Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 Operator konkursu – Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie 
Europa i my

Cel programu – podobny do Działaj Lokalnie: aktywizowanie mieszkańców wokół działań o 
charakterze dobra wspólnego

 Dwie ścieżki: Inicjatywy oddolne oraz rozwój organizacji

Nabór wniosków na inicjatywy oddolne od 16 marca do 30 marca przez Generator na 
mazowszelokalnie.pl

 Okres realizacji projektów 01.06.15-31.10.15

Wnioskodawcy: grupy nieformalne i młode organizacje pozarządowe

Dotacja do 5.000zł



FUNDUJESZ.PL

 Crowdfunding – finansowanie społecznościowe – zbieranie pieniędzy poprzez Internet

 Prezentujesz projekt, określasz czas i kwotę jaką chcesz zebrać, ustalasz kwoty jakie mogą 
wpłacać chętni i wyznaczasz za nie nagrody

Etapy:

1. Rozwiń pomysł

2. Nie myśl tylko o pieniądzach

3. Ustal harmonogram i ukonkretnij swój pomysł

4. Ustal nagrody

5. Przygotuj informacje na portal

6. Zaplanuj start



NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY



PISANIE POD ZAKUP

Budżet który jest zaskoczeniem np. cały projekt opisuje że będą zajęcia wakacyjne 
dla dzieci a w budżecie jest kosiarka 

We wniosku widać, że projekt jest pod zakup / wynajęcie zespołu na piknik tj. 
najpierw był pomysł na zakup a potem na działania

Koszty które pojawiają się w budżecie nie wynikają wprost z opisu działań

Konsekwencje:

Koszty, które nie wynikają z działań są kosztami niekwalifikowalnymi



BRAK DIAGNOZY

 Opisywane są planowane działania

 Opisane zasoby nie są zasobami ogólnymi tylko tymi których chcemy użyć do projektu

 Diagnoza jest ogólna i niewiele mówi „dzieci siedzą całe dnie przed komputerem”

 Sformułowania są ogólne, „projektowe” a nie szczere i chwytające za serce

Konsekwencje:

Bez diagnozy członek komisji nie jest w stanie ocenić czy projekt jest potrzebny tj. potrzebne 
mu jest dofinansowanie. Nie jest w stanie ocenić czy projekt wynika z potrzeby społeczności 
czy tylko fantazji jego twórcy. 

Jeśli czegoś nie ma we wniosku, to członek komisji nie ma podstaw by sądzić że to będzie w 
projekcie.

Wniosek nie wykorzystuje najlepszej metody by chwycić za serce 



BRAK ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Brak odpowiedzi na zadane pytanie. Odpowiedź jest górnolotna, albo nie jest 
odpowiedzią na zadane pytanie – tylko inne zagadnienie

Np. 

- pytanie jest o potrzeby a opis dotyczy co grupa chce kupić

- pytanie jest o cel a opis dotyczy działań operacyjnych

Rada:

Piszmy tylko to o co jesteśmy pytani (chyba że informacja którą chcemy dodać jest 
krótka i strategiczna)



NIEJASNY HARMONOGRAM

Harmonogram nie jest przejrzysty i zawiera stosunkowo dużo działań związanych z 
zarządzaniem projektu, jest zbyt ogólny lub zbyt szczegółowy

Chodzi by harmonogram dawał jasne wyobrażenie jakie główne działania (5-7 
pozycji) kiedy będą wykonywane oraz że praca jest podzielona


