4x3 – prosta sprawa!
4x1 ist einfacher!

Czy Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) może dofinansować koncert niemieckiej grupy w polskim
klubie młodzieżowym? Lub film o wymianie zespołów piłkarskich? A może publikację o jubileuszu polskoniemieckiego partnerstwa, stronę internetową na temat kształcenia zawodowego w obu krajach lub grę na
przełamanie lodów w trakcie wymiany? Tak! Ale zależy nam, aby te i podobne „produkty” dotarły do szerszego
grona odbiorców niż tylko uczestnicy projektu.
Poprzez formę dotacji „4x3 prosta sprawa!” PNWM w uproszczony sposób wspiera małe projekty, takie jak
publikacje, wystawy, koncerty i inne formaty, których nie można rozliczyć według stawek zryczałtowanych
i na podstawie list uczestników.
Merytoryczne kryteria przyznania dotacji
Wnioskodawcy mają pełną swobodę w doborze
tematu i formy. Projekt musi jednak spełnić
podstawowe warunki:
1. Odnosi się bezpośrednio do wymiany
młodzieży.
2. Płyną z niego korzyści dla wymiany młodzieży
z Polski i Niemiec.
3. Przynosi organizacji/ szkole wymierne efekty.
4. Popularyzuje ideę wymiany, zarówno poprzez
dobór formy, jak i grupy odbiorców.
Jeśli np. projekt przewiduje wydanie płyty CD
z aranżacjami muzycznymi, które młodzi ludzie z obu
krajów opracowali na wspólnych warsztatach, a trafi
ona głównie do uczestników spotkania i ich
opiekunów,
PNWM
nie
przyzna
na
nią
dofinansowania. Krąg odbiorców składa się bowiem
tylko z osób zaangażowanych w projekt i płyta nie
spełni funkcji promocyjnej dla wymiany. Gdyby
otrzymały ją okoliczne szkoły muzyczne i płyta
zachęciłaby je do zaangażowania się na rzecz
polsko-niemieckich projektów, podane wyżej kryteria
zostałyby spełnione.
Broszury, publikacje czy wystawy muszą zawierać
informacje o efektach wymiany i kompetencjach,
jakie zyskuje młodzież poprzez udział w
spotkaniach międzynarodowych. Takie projekty
powinny zostać poparte konkretnymi przykładami,
wypowiedziami uczestników, rodziców i organizatorów.
Dlaczego „4x3”?
Maksymalna kwota dofinansowania PNWM wynosi
3000 złotych lub 1000 euro. Przy jej założeniu
i wymaganym wkładzie własnym w wysokości
minimum 10%, całkowite koszty projektu wynoszą
3333 złotych lub 1111 euro. Z tych liczb wynika
nazwa dotacji: „4x3 prosta sprawa!”, a w języku
niemieckim „4x1 ist einfacher!”.

Warunki dofinansowania i rozliczenia projektu
„4x3 – prosta sprawa”


Maksymalna kwota dofinansowania wynosi
3000 złotych dla projektów realizowanych w
Polsce lub 1000 euro dla projektów
realizowanych w Niemczech.



Wnioskując, należy przedłożyć: szczegółowy
opis projektu zawierający odniesienie do
czterech powyższych kryteriów merytorycznych,
harmonogram czasowy, szczegółowy plan
kosztów i finansowania z uwzględnieniem min.
10% własnego wkładu pieniężnego, numer konta.
Przedstawione w kosztorysie wydatki muszą być
niezbędne do zrealizowania projektu.
Nie jest możliwy zakup środków trwałych
z dotacji.
Projekt zostanie rozliczony na podstawie
sprawozdania merytorycznego, szczegółowego
zestawienia wydatków i źródeł finansowania oraz
egzemplarza przykładowego produktu (bądź jego
dokumentacji elektronicznej).
W rozliczeniu wnioskodawca musi udokumentować minimum 10% pieniężnego wkładu
własnego.
Także dla małych projektów „4x3 prosta sprawa!”
obowiązują Wytyczne PNWM.
Przypominamy o konieczności informowania
o dotacji PNWM. Logotyp PNWM z napisem:
„Projekt
dofinansowała
Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży" znajdą Państwo na
naszej stronie internetowej:
http://www.pnwm.org/dotacje/logo-pnwm









Kontakt
Pytania prosimy kierować do referatów wspierania:
w Warszawie tel.: 22 518 89 38
dominika.gaik@pnwm.org
w Poczdamie tel.: +49 331 284 79 38
malgorzata.schmidt@dpjw.org

