Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Powstał z inicjatywy rządów Polski i Litwy, które dostrzegają szczególną rolę młodego pokolenia w budowaniu relacji międzynarodowych. Swoją działalność rozpoczął 1 czerwca
2007 roku pod honorowym patronatem premierów obydwu państw. Fundusz wspiera działania z zakresu edukacji pozaformalnej i międzykulturowej. Dzięki realizacji wspólnych projektów młodzi Polacy i Litwini odkrywają własne korzenie i przełamują stereotypy narodowe.

Cele i zadania
Głównymi celami Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży są:
kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych,
inspirowanie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które
pozwolą na wzajemne zbliżenie się,
odkrywanie wspólnych korzeni,
niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i we współczesnych relacjach,
stworzenie ram organizacyjno-prawnych dla skuteczniejszego wspierania wymian
młodzieży.

Działalność
Fundusz wspiera ﬁnansowo (konkurs wniosków) i merytorycznie realizację pomysłów
młodych ludzi – doﬁnansowuje wymiany, seminaria i szkolenia oraz inne inicjatywy młodzieżowe. Działania Funduszu obejmują także szkolenia wprowadzające oraz tematyczne, jak również inne działania promujące dialog polsko-litewski.

Komitet Funduszu
Organem kierującym Funduszem jest Komitet mianowany przez premierów Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Rządu Republiki Litewskiej. Pracami Komitetu kieruje dwóch przewodniczących. Komitet decyduje o podziale i wykorzystaniu środków ﬁnansowych oraz
ustala priorytety i kryteria ich przyznawania.

Narodowe Instytucje Zarządzające
W każdym z krajów utworzona została Narodowa Instytucja Zarządzająca. W Polsce jej
zadania zostały powierzone Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a na Litwie Departamentowi ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy w Wilnie. Podstawowym
zadaniem Narodowych Instytucji Zarządzających jest organizacja konkursu wniosków,
obsługa administracyjna projektów, działalność szkoleniowa i promocyjna oraz wsparcie
organizacyjne prac Komitetu.

Masz pytania? Napisz do nas!

bilateralne@frse.org.pl

POLSKO-LITEWSKI
FUNDUSZ WYMIANY
MŁODZIEŻY
www.wymianymlodziezy.frse.org.pl

www.frse.org.pl
www.jrd.lt

GŁÓWNĄ DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDUSZU jest wspieranie
polsko-litewskiego dialogu poprzez finansowanie projektów
młodzieżowych. Co roku Komitet Funduszu ustala zasady
konkursu wniosków, które są publikowane na stronie
internetowej Funduszu. Poniżej znajdą Państwo podstawowe
informacje na temat konkursu.

Priorytety
Co roku Komitet Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży ustala priorytety roczne. To one determinują charakter i tematykę projektu, uwzględniając potrzeby edukacyjne, kulturowe i społeczne współpracy polsko-litewskiej.

Formy dofinansowania
W ramach Funduszu możliwe jest otrzymanie doﬁnansowania projektów składanych w ramach dwóch określonych formatów projektowych.

Format 1. obejmuje takie projekty, jak:

Czas trwania i miejsce projektu
Czas trwania projektu określają zasady konkursu, ustalane co roku przez Komitet Funduszu. Projekty zarówno formatu pierwszego, jak i drugiego muszą odbywać się na terenie
jednego z państw współpracujących, czyli Polski lub Litwy. W formacie drugim dopuszczalna jest realizacja działań w obu państwach jednocześnie podczas jednego projektu.

wymiany młodzieży polskiej i litewskiej,

Format 2. obejmuje:
seminaria,
szkolenia,
spotkania,
konferencje,
wizyty studyjne,
projekty informacyjne, których celem jest
inspirowanie współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą
polską i litewską,

Zasady finansowe
Doﬁnansowanie projektu formatu 1. obejmuje następujące kategorie kosztów:
podróż;
wizyta przygotowawcza (koszty działań);
wizyta przygotowawcza (koszty podróży);
koszty przygotowania działań;
koszty wyżywienia i zakwaterowania;
koszty działań;

koszty upowszechniania rezultatów projektu;
koszty specjalne – są to koszty związane
ze szczególnymi potrzebami młodzieży
z mniejszymi szansami (np. niepełnosprawnych).

Doﬁnansowanie projektu formatu 2. ze względu na jego specyﬁkę wymaga wniesienia wkładu własnego nie mniejszego niż 20% całości budżetu projektu.

Termin składania wniosków
Konkurs projektów ogłaszany jest przez instytucje zarządzające (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Polska i Departament ds. Młodzieży – Litwa) raz do roku w jednym wspólnie ustalonym terminie.

Kto może składać wnioski

Produkt końcowy

Podmiotem uprawnionym do składania wniosków mogą być zarejestrowane zgodnie
z prawem osoby prawne, posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą.
Według formy prawnej mogą to być instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe, z wyłączeniem podmiotów komercyjnych nastawionych na zysk. Takie same
zasady stosuje się odpowiednio do organizacji partnerskich.

W wyniku partnerstwa polsko-litewskiego w efekcie końcowym powinien powstać projekt
wymiany młodzieżowej bądź inny:
uwzględniający roczne priorytety i cele
odwołujący się do zasad edukacji pozaFunduszu,
formalnej,
oparty na współpracy organizacji,
oparty na idei uczenia się międzykulturowego,
bazujący na udziale młodzieży na każdym etapie tworzenia projektu (pomysł,
promujący współpracę polsko-litewską.
przygotowanie, realizacja, ewaluacja),

Kto może uczestniczyć w projektach
Udział w projektach przeznaczony jest dla młodzieży polskiej i litewskiej w wieku od 13
do 30 lat. (format 1. i 2.) oraz dla pracowników młodzieżowych (format 2.). Ze względu
na dolną granicę wieku uczestników, w projektach formatu 1. przewiduje się udział osób
powyżej 30. roku życia w roli opiekuna bądź lidera.

Szczegółowe informacje o zasadach konkursu

www.wymianymlodziezy.frse.org.pl
Zapraszamy także na indywidualne konsultacje w sprawie projektów oraz zasad ich ﬁnansowania.

