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Polsko-Ukraińska Rada Wymiany 
Młodzieży pragnie zachęcić 
młodzież i osoby pracujące 
z młodzieżą do wspólnych działań, 
które pozwolą na wzajemne 
zbliżenie się, odkrywanie wspólnych 
korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń 
i stereotypów w postrzeganiu 
historii oraz we współczesnych 
relacjach obu narodów.

Rada powstała w 2015 roku na mocy porozumie-
nia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Gabinetem Ministrów Ukrainy. Działalność 
Rady finansowana jest ze środków, których dys-
ponentem jest po stronie polskiej Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, a po stronie ukraińskiej 
Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy.

KONKURS WNIOSKÓW

Rada wspiera finansowo (konkurs projektów) 
i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) 
realizację pomysłów młodych ludzi. W ramach 
konkursu wniosków można realizować takie pro-
jekty, jak:  

•   wymiany młodzieżowe, 
•   seminaria przygotowawcze i kontaktowe;
•   spotkania młodzieżowe;
•   projekty informacyjno-promocyjne 

(tworzenie projektów informacyjnych, 
promujących i upowszechniających dobre 
praktyki, publikacji).

ZASADY JAKOŚCIOWE

Każdy projekt powinien być tworzony i realizo-
wany przez młodzież. To właśnie młodzi ludzie 
powinni decydować o temacie wydarzenia, jego 
metodach i harmonogramie. Aby projekt miał 
szanse dofinansowania, powinien być innowacyj-
ny i wyróżniać się spośród setek innych przedsię-
wzięć. Warto zadbać o bogate i atrakcyjne me-
tody działania, dopasowane do potrzeb i wieku 
uczestników.   
Projekt powinien również odbywać się w duchu 
równego partnerstwa, co oznacza, że wszelkie 
sprawy związane z tworzeniem i działaniami po-
winny odbywać się we współpracy z organizacją 
partnerską na zasadach równości. 
Wśród zasad jakościowych warto pamiętać 
o upowszechnianiu i wykorzystywaniu rezul-
tatów projektów. Zaplanowana strategia upo-
wszechniania powinna obejmować ciekawe i in-
nowacyjne narzędzia promocji rezultatów. 
Innym kryterium jakości jest także włączanie spo-
łeczności lokalnej w działania projektu. Ważne, 
aby społeczność lokalna była aktywnym uczest-
nikiem projektu, a nie jego biernym odbiorcą. 

PRIORYTETY

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach 
Rady powinny opierać się na corocznie okre-
ślanych priorytetach. To one, wraz z celami 
ogólnymi Rady, wyznaczają główne tory 
projektów i nakreślają specyfikę tematów, 
uwzględniając potrzeby edukacyjne, kulturo-
we i społeczne współpracy polsko-ukraińskiej. 

WNIOSKODAWCY I UCZESTNICY 
PROJEKTÓW
Wnioski mogą być składane przez zareje-
strowane zgodnie z polskim prawem pod-
mioty, których działalność skierowana jest 
do młodzieży. Mogą to być organizacje po-
zarządowe, instytucje oświatowe i publiczne. 
Wnioskodawcami nie mogą być podmioty 
komercyjne. 
Każdy projekt musi być realizowany we współ-
pracy z organizacją partnerską z Ukrainy. 
Uczestnikami projektów może być młodzież 
w wieku 14-35 lat oraz osoby pracujące 
z młodzieżą. 

Na końcu warto zadbać o dobre zarządzanie pro-
jektem i jego poszczególne części: przygotowanie 
uczestników projektu, jego realizację, promocję 
i ewaluację. 

ZASADY FINANSOWE
Dofinansowanie projektu 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).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Konkurs projektów ogłaszany jest przez insty-
tucje zarządzające (Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji – Polska i Ministerstwo Młodzieży 
i Sportu – Ukraina) raz do roku, w jednym, wspól-
nie ustalonym terminie. 

Szczegółowe informacje o zasadach konkursu: 
www.wymianymlodziezy.frse.org.pl 


