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Informacje o Programie Działaj Lokalnie  

• „Działaj Lokalnie” w 2019 to: 

• 18 rok konkursów skierowanych do społeczności lokalnych (19 lat 
ma Program) 

• 73 ODL 

• 614 gmin (na 2478 gmin w Polsce – 1/4 kraju, w ub. roku doszło 35 
gmin, to jest rekordowy zasięg od 17 lat) 

• Ponad 2050 wniosków złożono w 2018 roku – zrealizowano ok. 
1000 

• 10000 projekt w DL został zrealizowany w ubiegłym roku 

• ok. 2,7 mln zł to kwota dotacji w tym roku dla wszystkich ODL 

• 6 mln mieszkańców Polski jest w zasięgu Programu (na 38 mln 
mieszkańców Polski – ponad 1/6) 
 



Cel Programu 

W Programie „Działaj Lokalnie” wspierane są 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. (jakość stosunków międzyludzkich, 

umiejętności współpracy, norm i powiązań, klimatu organizacyjnego i zaufania  - powstaje efekt synergii. 

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych 

oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, 

aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 



Postawy 

 

Program „Działaj Lokalnie” wspiera aktywność obywatelską w 
tym m.in.:  

• wolontariat,  

• filantropię,  

• przywództwo, 

• partnerstwo. 



Wartości 

„Działaj Lokalnie” jest programem, który promuje takie wartości jak:  

• Zaangażowanie społeczne – wyzwalamy społeczną energię, 
komunikujemy się z naszą społecznością na bieżąco, wspieramy 
projekty będące odpowiedzią na konkretne potrzeby. 

• Gotowość do podejmowania wyzwań – nie boimy się poszukiwać 
niestandardowych metod działania, wkraczać w nowe obszary 
oraz promować innowacyjne rozwiązania wśród swoich partnerów 
i odbiorców wsparcia. 

• Dzielenie się zasobami – działając na rzecz dobra wspólnego 
przekazujemy i pozyskujemy najróżniejsze zasoby, dbamy o jak 
najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, transparentność 
procedur, rzetelny monitoring i rozliczenie prowadzonych działań. 

 



IDEA PROGRAMU 





ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE 



W ramach konkursu wsparte mogą być projekty, 
które: 

• 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, 



W ramach konkursu wsparte mogą być projekty, 
które: 

• proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo 
włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. 

 

W 2019 roku zachęcamy do upamiętnienia 30 rocznicy przemian 
demokratycznych w Polsce i stworzenia suwerennego państwa 
prawa i gospodarki wolnorynkowej (wybory 4 czerwca 1989).  

 

Rok 2019 to też rocznica 20 lat członkostwa w strukturach NATO i 
15 lat w Unii Europejskiej. 

 



Czego nie finansujemy z grantu? 

• 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. 

 



Czego nie finansujemy z grantu? 

• Projekt nie kwalifikuje się do programu DL, gdy brak jest 
ciągłości działań przez min. 3 m-ce.  

 

Przykład projektu nie kwalifikującego się:   działania  prowadzone 
przez 5-6 dni – np. (biwak 2 dni, wycieczka 1 dzień, spotkanie z 
leśniczym 1 dzień i wyjście do lasu 1 dzień i spotkanie 
podsumowujące 1 dzień, a wydatki to: wyżywienie na biwaku i 
zakup sprzętu/namiotu, koszulki oraz zakupy żywnościowe na 
zakończenie projektu). 

 

Co jest celem i rezultatem (wartością dodaną) działań tego 
projektu??? 

   



Co finansujemy z grantu? 

• To nie są granty przeznaczone wyłącznie na zakupy!!!! (sprzęt, 
produkty spożywcze, koszulki, wycieczka i nagrody). 

 

• Wydatki powinny być związane z ciągiem cyklicznych działań przez 
3-6 m-cy powiązanych logicznie i tematycznie, dopiero po 
zdefiniowaniu tych działań należy planować niezbędne zakupy.  

 

• Do realizacji projektu powinno się włączyć do współpracy 
mieszkańców np. grupy pasjonatów, partnerów wspomagających 
finansowo, sprzętowo, lokalowo (biznes, samorząd lokalny inne 
organizacje NGO). 

• Rezultaty końcowe projektu powinny odpowiadać na potrzeby 
mieszkańców i być mierzalne i trwałe. 



Co finansujemy z grantu? 

• Oferta dla  mieszkańców – organizacja imprez/spotkań: 
relaks, kultura, edukacja, ochrona zdrowia, ochrona 
środowiska, turystyka lokalna, spotkania z ciekawymi ludźmi  

• Uczymy się – co w nas zostanie – to cała seria warsztatów 
rękodzielniczych, kulturalnych, kulinarnych (ale nie wydatki na 
treningi sportowe w klubach sportowych) 

• Sztuka – tworzymy i podziwiamy – opracowanie i tworzenie 
folderów, albumów, przewodników, tworzenie utworów 
muzycznych, filmów, fotografii, obrazów, rzeźby, spektakli, 
zespołów tańca, śpiewu, muzycznych   

• Budujemy, modernizujemy – co po nas zostanie – budowa małej 
architektury (rekreacyjnej, wypoczynkowej, turystycznej, 
edukacyjnej), drobne remonty, renowacje, tworzenie miejsc spotkań, 
obiektów upamiętniających wydarzenia historyczne  

 



Kto może ubiegać się o dotację?  

• organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. 
fundacje, stowarzyszenia zarejestrowane, koła gospodyń 
wiejskich zarej. w ARiMR, uczniowskie kluby sportowe, 
stowarzyszenia kultury fizycznej, organizacje społeczno-
zawodowe rolników), 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, 

• stowarzyszenia zwykłe, zarejestrowane w ewidencji 
prowadzonej przez starostę, 

• oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających 
osobowość prawną, 
 

 



Kto może ubiegać się o dotację?  

• grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, 
oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w 
których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) 
lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole 
publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, 
ośrodek pomocy społecznej, Lokalne Organizacje Turystyczne,   

• grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. 
Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to forma 
dofinansowania projektów realizowanych przez nieformalną grupę 
mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.  

 

Udziału w konkursie nie mogą brać: 

• wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji, 

• organizacje/instytucje niewymienione powyżej. 
 



Kto może ubiegać się o dotację?  

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje 
oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:  

 

• mają siedzibę w gminach: Cieszków, Krośnice, Milicz, 
Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.  

 

• oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej 
z wymienionych gmin.  



Inne ważne informacje: 

Kwota dotacji: maksymalnie 6 000 zł  

Pula na dotacje w 2019 r.: 55 010 zł;   

Termin złożenia wniosku: 12.05.2019 r. przez generator dostępny 

na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl   

Czas realizacji projektów: 01 czerwca 2019 – 31 grudnia 2019 

Konsultacje udzielane będą w biurze ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo 

dla Doliny Baryczy” po wcześniejszym umówieniu  

tel. 71 38 30 432, mail partnerstwo@nasza.barycz.pl – Inga Ozga – 

animator lokalny – dyrektor biura. 

Formularz wniosku do konkursu, Regulamin konkursu oraz formularz 

wniosku o Inicjatywę DL dostępne są na stronie www.dzialaj.barycz.pl w 

zakładce: DO POBRANIA ->Dokumentacja  

 

http://system.dzialajlokalnie.pl/
mailto:partnerstwo@nasza.barycz.pl
http://www.dzialaj.barycz.pl/


Minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, przy czym: 

 

• min. 5% w postaci finansowej (nie obowiązuje Inicjatywy DL) 

 

• 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. 
 

 

 

Wymagany wkład własny: 



FORMULARZ WNIOSKU 

www.system.dzialajlokalnie.pl  

http://www.system.dzialajlokalnie.pl/


Złożone wnioski będą oceniane 
pod względem formalnym  

1. projekt został złożony w terminie, tj. do 12.05.2019 godz. 24.00. 

2. projekt jest złożony w generatorze wniosków Programu „Działaj 
Lokalnie XI” 2019 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, 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 01.06.2019 a 
31.12.2019 r. 

 

 



Złożone wnioski będą oceniane pod względem 
formalnym  

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(nie obowiązuje IDL), 
pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub 
pracy wolontariuszy. 

9. środków pozyskanych w ramach innych programów PAFW 
(których pełna lista znajduje się na www.pafw.pl) nie można 
wykazywać jako wymaganego wkładu własnego do Programu 
„Działaj Lokalnie”.  

10. inicjatywa DL uzyskała zgodę ODL na współpracę 



Wnioski spełniające wszystkie 

kryteria formalne  

zostaną przekazane Komisji, która 

dokona oceny aplikacji w oparciu o 

kryteria merytoryczne 



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. 

 



Kryteria merytoryczne:  

• 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(koszty, 
ilości, ceny, stawki, honoraria). 



Inne kryteria oceny 

• Nie będą dofinansowane projekty, które są kopią 
ubiegłorocznych oraz wcześniej finansowanych działań. 
Projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych 
działań.  

• Preferowane będą podmioty rozpoczynające naukę 
pozyskiwania takich środków. 

• Preferowane będą podmioty uczestniczące w spotkaniu 
informacyjno-szkoleniowym dla wnioskodawców.  

•  Komisja ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub 
niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację. Ośrodek 
Działaj Lokalnie na wniosek Komisji będzie przedstawiać 
organizacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania 
projektów.  

 



DODATKOWE MOŻLIWOŚCI DLA 
UCZESTNIKÓW PROGRAMU 



Rozwój kompetencji 

Zwiększeniu kompetencji, pomocnych w realizacji projektów, 
mogą służyć kursy i szkolenia zamieszczone na  platformie 
Kursodrom: http://bit.ly/KursyDlaAnimatorow. 

 

Kursodrom to bezpłatna platforma e-learningowa, oferująca 
nieograniczony dostęp do zasobów edukacyjnych związanych 
z zarządzaniem i codzienną działalnością organizacji 
pozarządowych. 

Kursodrom jest stale rozwijanym serwisem edukacyjnym, 
gdzie znaleźć można: kursy online, filmy edukacyjne, nagrania 
webinariów, interaktywne narzędzia online i inne. 

 

http://bit.ly/KursyDlaAnimatorow


Rozwój kompetencji 

Dostęp do wszystkich otwartych zasobów jest bezpłatny, 
a korzystanie z platformy Kursodrom wymaga tylko 
zarejestrowania się. 

 

Operatorem platformy jest Fundacja Akademia Organizacji 
Obywatelskich, organizacja dbająca o wysoką jakość zarządzania 
w trzecim sektorze i podnoszenie kwalifikacji menedżerskich 
przez kadrę zarządzającą polskimi organizacjami pozarządowymi. 

 



Rozwój kompetencji 

Sprawdzeniu poziomu kompetencji każdego animatora pomocne 
jest narzędzie Lever Basic:  

http://bit.ly/lever-basic-dzialaj-lokalnie 

 

Lever Basic to bezpłatny test kompetencji, umożliwiający 
badanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. 
Dzięki niemu wszystkie osoby związane z programem „Działaj 
Lokalnie” mogą przekonać się, jakie kompetencje miękkie 
rozwijali podczas działań społecznych oraz które kompetencje są 
ich mocną stroną. 

http://bit.ly/lever-basic-dzialaj-lokalnie
http://bit.ly/lever-basic-dzialaj-lokalnie
http://bit.ly/lever-basic-dzialaj-lokalnie
http://bit.ly/lever-basic-dzialaj-lokalnie
http://bit.ly/lever-basic-dzialaj-lokalnie
http://bit.ly/lever-basic-dzialaj-lokalnie
http://bit.ly/lever-basic-dzialaj-lokalnie


Rozwój kompetencji 

Jak to działa? Wypełniając test kompetencji, osoba związana 
z Programem może odnosić się do wybranych kompetencji 
i potwierdzać, jedynie te, które uznaje za istotne z punktu 
widzenia jej społecznej działalności.  

 

Test kompetencji wykonuje się przez Internet, w dowolnym 
miejscu i czasie, dowolną liczbę razy.  

 

Na zakończenie można otrzymać zaświadczenie z wynikami 
i raport, ze wskazówkami na temat dalszego rozwoju. 

 

Operatorem narzędzia jest Fundacja Dobra Sieć. 

 



Konkurs „Opowiedz” 

Ogólnopolski konkurs „Opowiedz” – nagrody 
finansowe. 

• Poszukiwanie atrakcyjnych sposobów opisywania własnych 
działań i promowania inicjatyw realizowanych 
w ramach „Działaj Lokalnie”. 

• Twórcze pokazywanie projektów. 

• Historie ludzi, liderów, miejsce, konkretnych przeobrażeń 
w danej miejscowości, promocja regionu. 

• Perspektywa sukcesu: pokazanie zaangażowania ludzi, 
ich pomysłowości, aktywności,  wspaniałych rezultatów 
i pozytywnych zmian. 

 



Konkurs „Opowiedz” 

• 4 dotychczasowe kategorie konkursowe: CZŁOWIEK, MIEJSCE, 
MOTYW, FILMOWY PRODUKT PROJEKTU 

• Forma: reportaż multimedialny lub krótki film 

• Czas trwania: max. 2,5 min 

 
Zachęcamy do zapoznania się z broszurami, które pomogą przygotować pracę:  

– Zanim przygotujecie pracę na konkurs  

– Jak dobrze opisać działania?  

– Komunikacja w pigułce 

– Twórcze opowiadanie o projektach społecznych 

– Muzyka w pracach konkursowych  

– Wykorzystywanie wizerunku w pracach konkursowych  

– Przydatne strony i programy  

Wszystkie materiały dostępne na stronie http://dzialajlokalnie.pl  

 

http://dzialajlokalnie.pl/


Lokalna kategoria konkursu „Dobroczyńca Roku” 

Możliwość nominowania swojego darczyńcy biznesowego 

do konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku” 

– szczególnie w kategorii Rozwój lokalny. 

Pod koniec roku na stronie www.dobroczyncaroku.pl 

będzie można zgłaszać darczyńców biznesowych, 

którzy wsparli lokalnie inicjatywy mieszkańców. 

http://www.dobroczyncaroku.pl/


ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU I INNE 
RADY PRZY PISANIU WNIOSKU 



Założenia do budżetu wniosku 

• Koszt pracy niespecjalistów,  w tym wolontariuszy, wyceniać 
stawką do 15 zł/godz. (zarówno finansowy i niefinansowy) 

• Koszt pracy specjalistów prowadzących określone zajęcia może 
być uznany od 15 zł/godz. do 50 zł/godz. (zarówno finansowy i 
niefinansowy). 

• Koszt pracy koordynatora projektu - max do 15 godz./miesiąc, a 
księgowego do 3 godz./miesiąc - jako koszt własny niefinansowy 
pomnożony przez stawkę max 20 zł/godz. (pomniejszony o 
ewentualny koszt zaplanowany z dotacji ). 

• Max kwota z dotacji ODL do wynagrodzenia dla koordynatora 
projektu do 350 zł brutto za projekt i dla obsługi księgowej do 
200 zł br. za projekt.  

• Wynagrodzenia netto można wyliczyć za pomocą 
https://kalkulatory.gofin.pl 

 

https://kalkulatory.gofin.pl/


Założenia do budżetu wniosku 

• Plan zakupu z dotacji ODL drogiego sprzętu na jednorazowe 
zajęcie/wydarzenie  nie będzie uznany przez LKG. 

 

• Zakup art. żywnościowych z dotacji ODL(kiełbaski, czy inne 
dania garmażeryjne) tylko w uzasadnionych, ograniczonych 
przypadkach będzie znajdować uznanie u LKG.   

 

• Koszt zorganizowania wyjazdu autokarowego z dotacji ODL w 
ograniczonym obszarze – głównie po terenie Doliny Baryczy 
(koszty wyjazdu w dalsze regiony wyłącznie za środki 
własne), wyjątek – jakieś szczególne uzasadnienie, jeśli 
rezultaty wyjazdu będą ściśle związane z potrzebą wynikającą 
z tematyki projektu. 

 



Założenia do budżetu wniosku 

• NGO odliczające VAT oraz Grupy nieformalne typu Inicjatywa 
Działaj Lokalnie podają w budżecie wniosku ceny netto 
zakupu materiałów lub usług. 

• Kalkulacja czasu pracy osób w projekcie wyłącznie w 
jednostkach „godzina” czyli zł/godz. (a nie w zł za wykonanie 
1 szt. - dotyczy to zarówno środków z dotacji jak i wkładu 
własnego niefinansowego) (wolontariuszy)). Sadzimy 12 drzewek, 

jedno drzewko 10 min, a więc razem 120 min = 2 godz. Za posadzenie jednej szt. chcemy 
zapłacić 3 zł x12=36zł - w budżecie zapiszemy: sadzenie drzewek 2 godz.  Stawka 18 zł/godz. 

• Wycena wartości wkładu usługowego i rzeczowego 
partnerów wymienionych w pkt. 18b lub wolontariuszy 
wymienionych w pkt. 18c powinna być  przedstawiona w 
zakładce FINANSE (dotyczy zarówno dotacji jak i wkładu 
własnego niefinansowego).  

 



Założenia do budżetu wniosku 

• Kalkulacja cen zakupów na podstawie ofert w Internecie 
(rodzajowo, cenowo, ilościowo) np. zakup kostki brukowej, 
albo desek (grubość, szerokość, długość, gatunek drzewa) oraz 
uargumentować na jakiej podstawie określono takie ilości. 
Nie wystarczy ogólne sformułowanie nazwy: zakup 
materiałów budowlanych; czy zakup drzewek do sadzenia. 

• Kalkulacja kosztów transportu na podstawie oferty podmiotu 
świadczącego usługi transportowe, a samochody prywatne 
osobowe ilość litrów paliwa/100 km ale nie więcej niż stawka 
za 1 km wg rozporządzenia ministra (max 0,8358 zł/km). 

•  Kalkulacja innych usług też na podstawie ofert. 

 



Założenia do budżetu wniosku 

• Wkład własny finansowy na koncie bankowym, a jeśli inny niż 
fundusz własny, to okazać deklarację podmiotu o zamiarze 
wpłaty, gdy umowa na realizację projektu zostanie podpisana. 

•  Wkład własny  finansowy z samorządu lokalnego – tylko, gdy 
już jest na koncie wnioskodawcy, lub jest umowa z 
samorządem (samorząd-gmina nie może przekazać NGO 
środków finansowych bez trybu konkursowego!!!).  

• Prawidłowo definiować „jednostki „ w tabeli budżetu w 
przypadku zakupów (np. na warsztaty  - „zakup materiałów do 
zdobienia  bombek choinkowych” jednostką będzie kpl., albo 
zestaw materiałów, a nie spotkanie albo godzina.) 

• Należy określić co składa się na komplet lub zestaw. 

 



Informacje dodatkowe 

• Wszelkie wyjaśnienia do zapisów w tabeli budżetu wniosku 
opisujemy pod tabelą budżetu „Ewentualny komentarz do 
budżetu” (1800 znaków). 

 

• Jeśli w zakładce Opis Działań opisujemy jakieś zajęcia, to 
powinny być one ujęte w Planie Działań, a także w Budżecie. 

 

• Informacja o terminach (okresie planowanych działań) 
powinna być taka sama w zakładce INFORMACJE 
PODSTAWOWE,   jak i w zakładce PLAN DZIAŁAŃ. 

 



Co warto wiedzieć przy planowaniu działań przed 
złożeniem wniosku 

• Prawo do dysponowania nieruchomością od właściciela. 

• W przypadku umów dzierżawy, czasowego użytkowania powinien 
być zapis zezwalający na dokonywanie działań, które chcemy 
zrealizować w projekcie np. wbudowania kostki, wykonanie 
ogrodzenia, nasadzenie drzew. 

• Na terenach lub obiektach zabytkowych dokonywanie działań 
projektowych tylko po uzyskaniu zgody WKZ.(budowa, remont, 
wycinka drzew, krzewów, nasadzenia roślin), uzgodnić technologię 
odnowy obiektu zabytkowego wg przedstawionego projektu. 

• Należy sprawdzić wcześniej, czy obiekt nie jest pod nadzorem WKZ. 

 

• Osobom planującym prace remontowe lub wbudowanie urządzeń w 
grunt  polecamy zapoznanie się z publikacją „ROBOTY BUDOWLANE 
– Poradnik dla Organizacji Pozarządowych” na naszej stronie 
www.dzialaj.barycz.pl zakładka DO POBRANIA->Dokumentacja „ 

http://www.dzialaj.barycz.pl/


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  
I ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI 

KONTAKT e-mail 

dzialaj@nasza.barycz.pl 


