
Warszawa, 16 kwietnia 2020 r. 
 
Odpowiedzi na najczęściej pojawiajcie się pytania, w sprawie działań w dobie epidemii w 
programie „Działaj Lokalnie” 
 
Podstawowa kwestia:  
Koncentracja na nowym celu, jakim jest walka z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym 
skutkom, dotyczy tylko lokalnych grantów. Nowe podejście nie dotyczy wcześniejszych 
zobowiązań wobec lokalnych darczyńców i partnerów. 
 

 
1. Co to znaczy: walka z epidemią i przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii? 
 

Walka z epidemią to działania inferencyjne takie jak: szycie maseczek, czy zaopatrywanie 
osób starszych w produkty żywnościowe. Natomiast przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
epidemii może dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, 
aktywności społecznej. Może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między 
innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna. 

 
 
2. Jaki regulamin mamy stosować do DL 2020? 
 

Wzór regulaminu nie zmienia się. Zapisy regulaminu umożliwiają przeprowadzanie obecnie 
proponowanych działań. ODL może ewentualnie w regulaminie, w rozdziale „II. ZAŁOŻENIA 
ORAZ CEL KONKURSU”, dać kolejny punktor (bullet):  

 przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki 
mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności 
społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: 
konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich 
do przestrzeni online. 

 
Będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe, ale wyłącznie zmniejszające negatywne 
skutki epidemii. 

 
 
 
3. Zastanawiamy się, jakie decyzje podjąć odnośnie przedłużania naboru i całego konkursu. Jeśli 

przedłużymy to pewnie zmieni się regulamin (priorytetem zapobieganie skutkom epidemii i nic 
innego?). Uruchomiliśmy konkurs 5 marca i wiemy, że są wnioski (już złożone), które nie są 
związane z zapobieganiem skutkom epidemii. Co z nimi? 

 
Możecie zakończyć obecny nabór tak jak go uruchomiliście. Nie chcemy Wam narzucać 
zmieniania tego, co już ruszyło i jest do zrealizowania w obecnych warunkach.  
Jeżeli zostaną środki w puli na dotacje lokalne, ogłoście drugi nabór. Teraz albo za jakiś czas. 
Możecie w drugim naborze dać priorytet zapobiegania negatywnym skutkom epidemii 
(i nic innego), tutaj macie delegacje do własnej decyzji. 
 

4. Mamy podpisane umowy z samorządami, tam musimy działać na artykułach, musimy 
wywiązać się z zakładanych rezultatów, co w tej sytuacji? 



Nie znamy zapisów tych umów z JST. Musicie się z nich wywiązać. Jeżeli nie jesteście w 
stanie, to spróbujcie negocjować z JST. Jeżeli to pytanie dotyczy sytuacji braku możliwości 
realizacji umów z JST, bo zrozumieliście że środki PAFW muszą iść na walkę z epidemią 
(nawiązując do pytania wyżej), to tak nie jest. Dajemy taką możliwość, jeżeli warunki w 
danym ODL na to pozwalają. 

 
 
 

5. Co zrobić z wnioskami, które już są opracowane (lub opracowywane) w generatorze? Mamy 
3 takie wnioski, które nijak się nie wpisują w wytyczne, by całość naboru ukierunkować na 
przeciwdziałanie skutkom epidemii. 

 
Możecie zakończyć obecny nabór tak jak go uruchomiliście. 

 
 

6. Czy lokalne projekty w ramach głównego konkursu DL 2020 mogą być krótsze niż 3 
miesiące? 

 
Tak. Wymaga to jednak poprawek w generatorze, które będziemy chcieli jak najszybciej 
wprowadzić. 

 
 
 

7. Czy lokalne projekty w ramach głównego konkursu DL 2020 mogą być realizowane bez 
wkładu własnego? 

 
Tak. Wymaga to jednak poprawek w generatorze, które będziemy chcieli jak najszybciej 
wprowadzić.  
Z wkładu własnego ODL może zwolnić tych grantobiorców, których projekty służą 
przeciwdziałaniu skutkom epidemii. 
 
 

8.  Jak rozumiemy przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii? 
 

Negatywne skutki epidemii mogą obejmować: zamknięte szkoły, świetlice, domy kultury, 
boiska, obiekty rekreacyjne, a w konsekwencji brak dostępu lub utrudniony dostęp
do edukacji, sportu, kultury, aktywności społecznej praktycznie dla wszystkich: dzieci,
młodzieży, dorosłych. Dodatkowo, pogłębia się izolacja osób starszych,
z niepełnosprawnościami, chorych czy seniorów.     
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii obejmuje więc bardzo szeroki zakres  
działań: z jednej strony może to być przeniesienie edukacji, działalności kulturalnej
czy aktywności różnych grup wsparcia, np. klubów AA i poradnictwa psychologicznego 
do Internetu. Z drugiej strony to także uruchomienie na nowo zamkniętej na czas epidemii 
świetlicy wiejskiej, reaktywacja działań samopomocowych, zorganizowanie powrotu 
realnych spotkań klubów i organizacji.  
Część działań będzie możliwa po zdjęciu formalnych ograniczeń i swobód poruszania się 
związanych z epidemią.  
Kolejnymi negatywnymi skutkami epidemii, które pojawią się niebawem, może być wzrost 
bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego. Może pojawić się więc potrzeba wsparcia 



inicjatyw obywatelskich prowadzonych w tych obszarach. Takimi inicjatywami mogą być: 
akcje dożywiania ubogich, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami.  
Bardzo nam zależy, aby program „Działaj lokalnie” był otwarty na wspieranie obywateli w 
przeciwdziałanie różnorodnym negatywnym skutkom epidemii. Zachęcamy też do dzielenia 
się (z nami i innymi Ośrodkami Działaj Lokalnie) dobrymi praktykami, przykładami ciekawych 
projektów. 

 

 

9.  Ogłaszamy  dopiero  w tej  chwili  konkurs  „Działaj  Lokalnie  2020”  (połowa  kwietnia).
Czy ogłaszając konkurs mamy informować, że wszystkie wnioski muszą być przeznaczone
na walkę z koronawirusem, czy tylko mogą i mają pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia? 

 

Jeżeli konkurs dopiero jest ogłaszany, to każdy projekt powinien służyć walce z epidemią lub 
jej negatywnymi skutkami.  
Walka z epidemią (czyli na przykład szycie maseczek, czy robienie zakupów przez 
wolontariuszy) to jedno, a przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom, gdzie definicja jest 
bardzo szeroka, to drugie. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, że teraz gdy pojawiają się 
negatywne skutki epidemii w edukacji, zdrowiu, kulturze, sporcie i tak naprawdę w każdej 
dziedzinie życia, że możemy je pominąć.  
Tak jak pisaliśmy we wcześniejszych informacjach, orientacja na przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom epidemii nie dotyczy wcześniejszych zobowiązań wobec partnerów, 
darczyńców lokalnych czy kontynuacji wcześniej podjętych zobowiązań i projektów. 

 
 
 

10. Czy katalog wydatków w ramach wniosków związanych z epidemią jest otwarty czy są jakieś 
obostrzenia, np. czy wnioskodawca ma uszyć maseczki czy może je zakupić? Czy 
grantobiorca może doposażyć swoją grupę aktywizującą (poprzez zakup laptopa, drukarki, 
słuchawek, projektora, stołów itp.). 

 
Katalog wydatków jest otwarty. Tutaj ufamy doświadczeniu ODL i lokalnych komisji 
grantowych. 
 
  

11. Czy dotację można przeznaczyć na modernizację sal/budynku? (np. odnowienie sali, świetlicy 
wiejskiej). 

 
Tak, jeżeli modernizacja dotyczy walce z epidemią lub jej negatywnymi skutkami. 

 
 
 

12. Czy można skrócić czas realizacji projektu przy założeniu, że grantobiorca w ramach 
programu zakupi doposażenie? 

 
Nie. Projekty jedno- lub dwumiesięczne mogą dotyczyć jedynie walki z epidemią. Projekty 
ukierunkowane na działania, które przewidują zmniejszenie negatywnych skutków epidemii 
powinny być dłuższe. 


