


Inicjatorzy programu „Działaj 
Lokalnie”

Autor:

• Polsko – 
Amerykańska 
Fundacja 
Wolności.

Operator:

• Akademia 
Rozwoju 
Filantropii w 
Polsce.



Ośrodek „Działaj Lokalnie”

• W wyniku konkursu Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich uzyskało możliwość brania 
udziału w programie grantowym. 

• Obszarem swojego działania obejmie 9 
gmin.

• Łambinowice, Korfantów, Niemodlin, Biała, 
Komprachcice, Prószków, Strzeleczki, 
Dąbrowa, Tułowice.



Co jest celem programu?



CEL:

• Wybranie projektów, które inicjują 
współpracę mieszkańców na rzecz dobra 
wspólnego.

• Wspólne znalezienie problemu jaki 
doskwiera mieszkańcom danej wspólnoty i 
wspólne rozwiązanie.

• Pobudzenie relacji między członkami 
danej społeczności i budowanie trwałych 
relacji na rzecz dobra wspólnego. 



Jaki projekt może dostać 
dotację?

• Zakładający współdziałanie mieszkańców.
• Wynikający z konkretnych potrzeb danej społeczności.
• Mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, 

mierzalny rezultat i rozsądne koszty realizacji. 
• Przewidują takie działania, które będą kierowane do 

określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć 
całe społeczności.

• Będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i 
instytucji życia lokalnego.

• Będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały 
zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i 
finansowe.



Czas trwania projektu.

• Minimalny czas trwania danego projektu 
to:

•3 miesiące.
• Maksymalny czas trwania:

•6 miesięcy.



Adresaci programy „Działaj 
Lokalnie”



1. Organizacje Pozarządowe.

• Posiadające osobowość prawną.
1.Fundacje, stowarzyszenia, oddziały 

Caritas zarejestrowane w KRS.
2.Kluby sportowe w ewidencji Starosty 

Powiatowego.

Do konkursu nie mogą aplikować organizacje  w 
likwidacji!



Grupy Nieformalne. 
• Grupą nieformalną jest min. Trzech 

obywateli, którzy wspólnie realizują lub chcą 
realizować działanie w sferze pożytku 
publicznego, a nie posiadają osobowości 
prawnej.

• Grupa, w której imieniu wniosek złoży 
organizacja pozarządowa lub jedna z 
wymienionych instytucji publicznych takich 
jak przedszkole, szkoła, instytucja kulturalna, 
bibliotek publiczna. 

•  W celu użyczenie konta bankowego.



Dodatkowe informacje:

• Do konkursu można składać 
nieograniczoną liczbę wniosków, z 
zaznaczeniem iż jeden realizator otrzyma 
tylko jedno dofinansowanie do projektu. 

• W konkursie mogą wziąć udział te 
organizacje i instytucje oraz grupy które 
mają siedzibę na terenie 9 gmin objętych 
programem lub planują prowadzić 
działania na ich terenie.



Informacje dotyczące 
dofinansowania. 



Grant.

• Wysokość dofinansowania w ramach 
programu „Działaj Lokalnie” wynosi 
maksymalnie:

•6000 zł



Własny wkład od dotacji wynosi 
25%:

• W postaci finansowej wynosi:

• Min. 5% (300 zł)

• Pozostała część w postaci wkładu 
usługowego, rzeczowego lub pracy 
wolontariuszy.



Co można sfinansować?

• Zakup sprzętu (jeżeli jest to merytorycznie 
uzasadnione).

• Koszty koordynacji i zarządzania 
projektem.

• Wynagrodzenia dla specjalistów.
• Zakup materiałów (biurowych, plastyczny 

itp.)
• Koszt druku.
• Wynajem – sal, sprzętu, transportu, 

nagłośnienia.



Nie można finansować.
• Celów religijnych i politycznych oraz 

uprawiania kultu religijnego. 
• Udzielania pożyczek.
• Przedsięwzięć, które zostały już 

zrealizowane.
• Zagranicznych wycieczek i wyjazdów.
• Zakupu środków trwałych merytorycznie nie 

uzasadnionych.
• Działań ściśle sportowych nie prowadzących 

do aktywizacji społeczności i długotrwałych 
rezultatów.



Nabór wniosków

• Nabór będzie trwać od 1 lipca 
2013 roku do 31 lipca 2013 
roku. – wniosek złożony przy 
pomocy generatora zamieszczonego 
na stronie www.dzialajlokalnie.pl lub 
www.boryniemodlinskie.pl 

• Nabór wniosków wysłanych za 
pośrednictwem e-maila do 21 
lipca 2013 roku.   
niemodlinskie@op.pl 

http://www.dzialajlokalnie.pl/
http://www.boryniemodlinskie.pl/
mailto:niemodlinskie@op.pl


Informacje.

Partnerstwo Borów Niemodlińskich
Ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34

49 – 100 Niemodlin
Tel. 77 4606 351

Mail: niemodlinskie@op.pl
www.boryniemodlinskie.pl

opr. M. Chyla (czerwiec 2013)

mailto:niemodlinskie@op.pl
http://www.boryniemodlinskie.pl/
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