Підтримка тристоронніх зустрічей молоді
з країнами Східного Партнерства у 2019
У цьому році Польсько-Німецька Співпраця Молоді теж бере участь у спеціальній
програмі Федерального Міністерства закордонних справ, що має на меті
підтримку польсько-німецьких зустрічей молоді з країнами Східного Партнерства
(Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна). Цього року до
програми були долучені також проекти з Росією. Фінансування стосується
тристоронніх проектів, що відбуваються в Німеччині або одній з цих країн.
Завдяки додатковим заходам ми можемо виділяти на ці зустрічі фінансування у
розмірі повних фіксованих ставок ПНСМ. Крім того, можна виділяти кошти на
витрати, які ПНСМ не може співфінансувати з власних ресурсів - витрати на
проїзд учасників з третьої країни з місця проживання до місця проведення
проекту (для проектів, що відбуваються в Німеччині). Ви можете також подати
заявку на фінансування зустрічей в третій країні.

Проекти в Німеччині
Потрібно заповнити формуляр "Спільна заявка" разом з додатком "Тристоронній
проект" або подати заявку через систему OASE. Всі заявки аналізуються і
опрацьовуються офісами ПНСМ у Потсдамі (позашкільний обмін) і Варшаві
(шкільний обмін). Будь ласка, додайте до заявки розрахунок дорожніх витрат
учасників з третьої країни. Дорожні витрати будуть відшкодовані у розмірі до 90%
відповідних і документально підтверджених (квитки, рахунок-фактура за
транспорт) витрат на проїзд (транспорт, страхування, візовий збір). Як правило,
це до 250 євро на особу для учасників з України, Білорусі та Росії і до 350 євро
на особу для учасників з інших країн Східного Партнерства (в залежності від
відстані також у Росії).

Проекти в Польщі
Федеральне Міністерство закордонних справ підтримує лише проекти в
Німеччині і в країнах Східного Партнерства. ПНСМ співфінансує проекти в Польщі
за рахунок власних коштів у розмірі повних фіксованих ставок для учасників з
третьої країни. В цьому випадку застосовуються положення ПНСМ щодо
відшкодування дорожніх витрат в третій країні: 0,40 злотих за кілометр від
польського кордону до місця проведення проекту.
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Проекти у третій країні
Щоб подати заявку на співфінансування проекту у третій країні слід заповнити
формуляр "Спільна заявка" у форматі PDF. Приймаючою стороною в цьому
випадку є партнер з Німеччини або з третьої країни. Якщо заявку на
співфінансування подає приймаюча сторона з третьої країни, дотація буде
виплачена після фінансових розрахунків. У такому випадку дійсними є польські
фіксовані ставки у перерахунку на валюту даної країни.
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