Informacje dotyczące składania wniosków o dotację
Wymiana szkolna
PNWM wspiera następujące rodzaje i formy wymiany uczniów między wszystkimi typami szkół:

1. Wspólne projekty mające charakter spotkania (spotkania uczniów):
- Projekty wymiany jak i inne nawiązujące do zajęć lekcyjnych wspólne projekty na tematy polityczne, społeczne, socjalne, kulturalne i historyczne, w
szczególności odnoszące się do historii, teraźniejszości i przyszłości wzajemnych stosunków i współpracy, jak również spotkania grup z programami językowymi
dla obu stron.
- Wspólne projekty służące poszerzaniu wiedzy młodzieży o kraju partnera.
- Inne formy, a w szczególności seminaria przygotowawcze i podsumowujące projekty, organizowane we własnym kraju.
- Praktyki zorientowane na profil szkoły, pod warunkiem, że nie jest to zajęcie zarobkowe lub w ramach umowy o pracę.

2. Pozostałe rodzaje projektów:
- Projekty w regionie przygranicznym (Region przygraniczny obejmuje w Polsce województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, a w Niemczech kraje
związkowe: Meklemburgię – Pomorze Przednie, Brandenburgię, Berlin i Saksonię).
- Podróże do miejsc pamięci (czyli miejsca, które maja wspólną polsko – niemiecką historię).
- Projekty trójstronne (PNWM wspiera projekty trójstronne z udziałem młodzieży, specjalistów i animatorów wymiany młodzieży).
- Konkursy służące osiągnięciu celów PNWM
- Wydawanie materiałów informacyjnych (Przygotowanie, druk, i dystrybucja czasopism, materiałów pomocniczych oraz innych mediów służących
upowszechnianiu celów PNWM).
- Projekty modelowe (projekty rozwijające podstawy polsko niemieckiej wymiany młodzieży).
- Praktyki i hospitacje (Dofinansowany może być pobyt trwający maksymalnie do 3 miesięcy)
- Małe projekty ,,4x3 prosta sprawa!” (małe projekty, które posiadają szczególne znaczenie dla polsko – niemieckiej wymiany młodzieży, dofinansowane mogą
zostać wszystkie koszty, niezbędne do realizacji projektu. Podmiot musi udokumentować 10% wkładu własnego. Maksymalna kwota dotacji to 3000 zł).

3. Kryteria przyznawania dofinansowania:
- Dni programu: dni programu to dni w ramach projektu mające charakter spotkania.
- Minimalny i maksymalny czas trwania projektu: projekt obejmuje minimum 4 dni , a maksymalnie 28 dni, praktyki natomiast do 3 miesięcy.
- Minimalny i maksymalny wiek uczestników projektu: minimalny wiek 12 lat, maksymalny wiek uczestników projektów 26 lat.
- Relacja pomiędzy liczbą uczestników i opiekunów: liczba nauczycieli, specjalistów i opiekunów musi być w odpowiedniej proporcji do uczestników.
- Relacja liczbowa między uczestnikami: liczba uczestników z obu krajów partnerskich musi pozostać w zrównoważonej proporcji.
- Partnerstwo szkół: należy dążyć do partnerstwa szkół umożliwiającego wymianę o trwałym charakterze.
- Zakwaterowanie u rodzin uczniów biorących udział w projekcie oraz wspólne zajęcia, lekcje polskiej i niemieckiej młodzieży.

4. Wnioski
- Termin składania wniosków: najpóźniej 3 miesiące przed rozpoczęciem projektu.
- Rozliczenie:
Do rozliczenia należy załączyć następujące dokumenty:
a)

Zrealizowany program.

b)

Sprawozdanie sporządzone wg wzoru PNWM.

c)

Oryginały list z podpisami wszystkich uczestników i kadry pedagogicznej (Polacy I Niemcy) sporządzone wg wzoru PNWM, zawierające kompletny adres i
potwierdzenie własnoręcznym podpisem lub ich potwierdzone kopie i informacją o miejscu przechowania oryginalnej list.

d)

Potwierdzona kopia oryginału dokumentów/pokwitowania wypłaty dotacji na tłumaczenie.

e)

Oryginały dokumentów wszystkich wydatków, jeżeli przyznano dotację poza stawkami zryczałtowanymi.

f)

Zestawienie wpływów z innych źródeł.

- Termin rozliczenia: nie później, niż do 2 miesięcy po zakończeniu projektu
- Dotacje do kosztów programu (na dzień programu):
Zakwaterowanie: a) u rodzin: 12€/ 40zł b) w schroniskach, internatach, pod namiotami i w hotelach: 18€/ 60zł c) w placówkach kształceniowych: 30€/ 100zł.
- Dotacje do kosztów pośrednika językowego (na dzień programu): 50€/ 140zł
- Dotacje do kosztów projektu (na dzień programu): Dotacje do kosztów programu przy zakwaterowaniu w placówce kształceniowej: 36€/ 110zł
- Dotacje do honorariów referentów podczas projektów szkoleniowych, gdzie podmiot wnieść musi 25% wkładu własnego rozliczenia i przedłożyć rozliczenie:
a)dotacje do odczytu do 56€/ 140zł, b)dotacje na dzień programu 280€/ 700zł.

