Modyfikacja zasad i procedur programu „Działaj Lokalnie 2022”
1. Zwracamy szczególną uwagę, że program „Działaj Lokalnie” pozostaje wierny swoim podstawowym
założeniom. Nie możemy w ramach Programu wspierać finansowo bezpośrednio osób fizycznych. W
lokalnych konkursach grantowych „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują
współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych,
poprawie jakości życia, w tym sytuacji uchodźców z Ukrainy. Program jest prowadzony z myślą o
organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w
ich społecznościach żyło się lepiej.
2. Wraz z poszerzeniem celów programu „Działaj Lokalnie” wprowadzone zostały stosowne zmiany w
generatorze wniosków oraz zmienione zostały zapisy w procedurach, regulaminie oraz wzorach
raportów w ramach Programu.
3. Modyfikacja zasad i procedur programu „Działaj Lokalnie”, dokonana dotychczas na rzecz
projektów, które zmniejszają negatywne skutki pandemii, zostaje rozszerzona o projekty na rzecz
pomocy uchodźcom z Ukrainy. W „Działaj Lokalnie 2022” dopuszczamy finansowane działań akcyjnych
i jednorazowych, zmniejszających negatywne skutki pandemii lub dotyczących wsparcia uchodźców z
Ukrainy.
4. Dopuszcza się realizację specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one
przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii lub są nastawione na wsparcie uchodźców z Ukrainy.
5. Wymaganie pozyskania wkładu finansowego w ramach projektu nie dotyczy projektów służących
przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii oraz projektów wspierających uchodźców z Ukrainy
oraz Inicjatywy Działaj Lokalnie. Wszystkie projekty muszą mieć wkład rzeczowy lub usługowy.
Dopuszcza się możliwość uproszczenia wniosku o dofinansowanie:
• W przypadku specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one wyłącznie
walki z pandemią lub są nastawione na wsparcie uchodźców z Ukrainy, odpowiedzi na
poszczególne pytania z wniosku mogą być krótsze, mniej obszerne, bez pogłębionych analiz.
•

Mamy świadomość, że wniosek w programie „Działaj Lokalnie” jest obszerny. Jednak część
pytań należy traktować jako instruktaż. Wniosek niejako „prowadzi piszącego za rękę”.
Pokazuje, co można robić w ramach projektu: do kogo zwrócić się o pomoc? Gdzie i jak
promować projekt? Zwracamy uwagę, że generator pozwala, by odpowiedzi na poszczególne
pytania były minimalne. W wybranych pytaniach można wstawić odpowiedź „Nie dotyczy”.
Pozwalamy na to w „DL 2022”.

WAŻNE: Jeżeli dane pytanie nie odnosi się do zaplanowanych działań, wnioskodawca może wpisać „Nie
dotyczy”.
ODL ma prawo skierować wniosek do poprawy, celem uzupełnienia przez wnioskodawcę, jeśli
odpowiedź jest niewystarczająca. (nie dotyczy to wymagań formalnych).
UWAGA:
W odpowiedzi na pytanie 15a powinny znaleźć się opisy działań zapobiegających pandemii i/lub
negatywnym skutkom pandemii lub inicjatyw na rzecz wsparcia uchodźców. Nieobowiązkowe pytania
z wniosku to: 15.f, 15.i, 15.j, 16, 21. W pytaniu 22 wystarczy zaznaczyć jedną, dowolną odpowiedź.

