
Regulamin Funduszu Wsparcia Ośrodków Działaj Lokalnie 
 

I. Informacje ogólne  
1. Program „Działaj Lokalnie” oferuje wsparcie instytucjonalne dla Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), 

które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. 

2. W ramach Funduszu Wsparcia Ośrodków Działaj Lokalnie (dalej Fundusz) ODL ma możliwość 
aplikowania o środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie najpilniejszych wydatków, niezbędnych 
dla swojego dalszego efektywnego funkcjonowania. 

3. Dotacja może być przeznaczona np. na utrzymanie personelu, wsparcie technologiczne czy koordynację 
akcji prowadzonych przez ODL. Katalog kosztów możliwych do sfinansowania z Funduszu jest otwarty, 
dotację można przeznaczyć również na inne uzasadnione działania służące poprawie sytuacji ODL. 

4. Z Funduszu mogą być pokryte jedynie niezbędne do prowadzenia działalności koszty, których ODL nie 
jest w stanie pokryć z innych źródeł. 

II. Zasady działania 
1. O dotację w ramach Funduszu mogą ubiegać się te ODL, które złożyły deklarację udziału w „Działaj 

Lokalnie 2020”. 

2. Celem Funduszu jest wsparcie ODL w przetrwaniu czasu epidemii i dostosowaniu działań do nowych 
warunków. Fundusz umożliwia przestawienie się na nowe formy działania. Może być okazją 
do autorefleksji, zastanowienia się jak organizacja może działać po okresie kryzysu epidemiologicznego. 

3. Pierwszeństwo w dostępie do środków przysługuje ODL znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji. 

4. Istnieje możliwość ponownego ubiegania się o wsparcie z Funduszu, po wykorzystaniu pierwszej 
dotacji. Wsparcie będzie uzależnione od dostępności środków. 

5. Ze środków Funduszu nie może być sfinansowany wkład ODL do umowy „Działaj Lokalnie 2020”. 

III. Terminy i finanse 
1. W ramach Funduszu możliwe jest ubieganie się o dotację w wysokości do 7 000 zł. 

2. Pula środków finansowych przeznaczonych dla ODL wynosi 210 000 zł. Pula może ulec zmianie.  

3. Wnioski o przyznanie dotacji można składać w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do 
wyczerpania puli środków. 

4. Działania przewidziane przez ODL do dofinansowania ze środków Funduszu muszą zakończyć się do 
30 kwietnia 2021 roku. 

IV. Tryb zgłaszania wniosków i rozliczania dotacji  
1. Wnioski należy składać wyłącznie w edytowalnej wersji elektronicznej, na specjalnym formularzu 

będącym załącznikiem nr 1, na adres: wnioski@dzialajlokalnie.pl 

2. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd ARFP, w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia 
wniosku. 

3. Po zaakceptowaniu wniosku przez ARFP, podpisana zostanie umowa pomiędzy ARFP i ODL, a następnie 
środki zostaną wypłacone na konto wskazane we wniosku. 

4. W ciągu dwóch tygodni od zakończenia umowy należy przygotować sprawozdanie będące załącznikiem 
nr 2, pokazujące zmiany jakie zaistniały dzięki otrzymanemu wsparciu. 

Załączniki:  
1. Formularz wniosku. 
2. Formularz sprawozdania. 
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