
 

Koronawirus zmusił nas wszystkich do zrewidowania 
większości planów w 2020 r. W polsko-niemieckiej 
wymianie młodzieży wiele spotkań zostało 
odwołanych lub przesuniętych, często  
w sytuacji, gdy program był już dopięty na ostatni 
guzik, a uczestnicy szykowali się do drogi. Szukajmy 
pomysłów współpracy na odległość! Partnerstwa 
mogą prowadzić aktywną wymianę, nawet jeśli 
niemożliwe jest bezpośrednie spotkanie.  

PNWM zachęca wszystkie polsko-niemieckie  
i trójstronne partnerstwa do skorzystania  
z prostej formy wsparcia projektów, w ramach dotacji 
„4x3 – prosta sprawa!”. Jest wiele sposobów na 
podtrzymanie i rozwój wzajemnych kontaktów:  

 kreatywne i alternatywne formy wymiany: 
wspólny (video)blog, interaktywne zajęcia 
online, autorska pocztówka lub „skrzynia 
krajoznawczych skarbów” dla partnera itp.;  

 warsztat przyszłości: opracowanie nowych 
pomysłów współpracy w ramach Państwa 
partnerstwa;  

 dokumentacja i prezentacja dotychczasowej 
współpracy np. w formie wystawy, filmu, 
publikacji itp.;  

 przygotowanie autorskich pamiątek dla grupy 
partnerskiej;  

 badanie lokalnych śladów kultury kraju partnera; 

 i oczywiście: spotkanie lub nawet cykl spotkań 
online z grupą partnerską. 

Są to tylko przykłady działań. Resztę pozostawiamy 
Państwa kreatywności i potrzebom! 

Liczy się pomysłowość, zaangażowanie młodzieży i 
korzyść dla partnerstwa. Akceptujemy przy tym 
różne warianty działań: podejmowane przez jedną ze 
stron, jak i równoległe bądź wspólne, obejmujące np. 
elementy interakcji online.  

Jak to działa?  
Dofinansowanie PNWM wynosi maks. 3000 zł przy 
założeniu, że wnioskodawca wniesie wkład własny  
w realizację projektu. W wyjątkowym 2020 r. PNWM 
zaakceptuje także wkład niefinansowy (rzeczowy 
i/lub pracy wolontariackiej) jako wkład własny.  
We wniosku prosimy opisać, w jaki sposób go Państwo 
zapewnią.

Jak złożyć wniosek?  
Poprzez portal OASE, wybierając w zakładce „rodzaj 
projektu” opcję „4x3 – prosta sprawa!”. Wystarczy 
przedstawić krótki opis projektu, jego ramy czasowe 
oraz planowane wydatki i źródła ich finansowania. 

PNWM może dofinansować koszty: 
- wypracowanych wspólnie produktów 
- licencji/dostępu do narzędzi lub platform 

internetowych umożliwiających spotkania online 
- pośredników językowych lub tłumaczy do 

wysokości stawek ryczałtowych określonych 
przez Wytyczne wspierania PNWM 

- doświadczonych w pracy zdalnej moderatorów 
lub trenerów PNWM, którzy wesprą Państwa w 
rozwijaniu nowych pomysłów na projekty – do 
wysokości stawek ryczałtowych określonych 
przez Wytyczne wspierania PNWM dla 
referentów 

- materiałów potrzebnych do zrealizowania 
projektu 

Należy przy tym pamiętać, że każdy wnioskodawca 
jest zobowiązany do gospodarnego rozdysponowania 
środków oraz oszczędnego wykorzystania materiałów.  
Ważne! PNWM nie dotuje kosztów zakupu środków 
trwałych (np. urządzeń) lub wyposażenia. 

Jak rozliczyć projekt?  
Maksymalnie 2 miesiące po zakończeniu działań 
należy złożyć rozliczenie poprzez portal OASE lub 
przesłać mailem krótkie sprawozdanie (bez 
formularza), ewentualną dokumentację projektu, 
zestawienie wydatków i wpływów wraz z dokładnym 
opisem, jakiego rodzaju wkład własny Państwo 
wnieśli, a także skany dokumentów poświadczających 
poniesione koszty, o które poprosiliśmy we wstępnej 
decyzji o przyznaniu dotacji. W przypadku spotkań 
online należy dodatkowo przysłać listę uczestników 
projektu. 

Informacja o dofinansowaniu PNWM 
Prosimy o informowanie, szczególnie w Państwa 
publikacjach i kontaktach z mediami, o wsparciu 
finansowym udzielonym przez PNWM. Prosimy 
skorzystać z odpowiedniego logo PNWM oraz 
używanie hashtagów #dpjwdigital i #pnwmdigital.

 

Zostańmy w kontakcie! 
Program wspierania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 2020 
 

Kontakt:  Pytania prosimy kierować do 
referatów wspierania PNWM lub właściwej 

Państwu jednostki centralnej. 
 
 

http://www.pnwm.org/oase
https://pnwm.org/pliki-do-pobrania/

