
Spotkanie informacyjne
 dla wnioskodawców

PURWM
26 stycznia 2023



10:00-11:00

11:00-11:15

11:15-12:30

12:30-12:45

12:45-14:00

Zasady konkursu wniosków: zasady formalne i zasady szczegółowe
Wprowadzenie: struktura PURWM, cele, priorytety

Zasady merytoryczne: kryteria jakościowe, przykłady dobrych praktyk

Przerwa

Zasady finansowe

Przerwa

Jak wygląda wniosek online i jakie są kryteria jego oceny

Program spotkania



POLSKO-UKRAIŃSKA RADA

Powstała 9 września 2015 roku na mocy
porozumienia pomiędzy Rządem

Rzeczypospolitej Polski a Gabinetem
Ministrów Ukrainy.

DZIAŁALNOŚĆ RADY FINANSOWANA
JEST

Ze środków finansowych pochodzących 
z budżetu Polski (MEiN) i Ukrainy (MMiS) 

O RADZIE



Narodowe
Instytucje
Zarządzające

CIAŁEM ZARZĄDCZYM RADY SĄ JEJ
CZŁONKOWIE PO 4 PRZEDSTAWICIEL I  Z
POLSKI I  UKRAINY

W KAŻDYM PAŃSTWIE DZIAŁA NARODOWA
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA:W POLSCE -
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 
W UKRAINIE - MINISTERSTWO MŁODZIEŻY I
SPORTU



Działalność Rady

wsparcie
merytoryczne

 
system szkoleń,  

konsultacje

wsparcie
finansowe

 
dofinansowanie

konkursu wniosków

Kształtowanie wzajemnych stosunków
międzynarodowych

Zachęcanie młodzieży i  osób z nią
pracujących do podejmowania

działań, których konsekwencją będzie
wzajemne zbl iżanie się i  odkrywanie

wspólnych korzeni
Przezwyciężanie uprzedzeń i

stereotypów w postrzeganiu wspólnej
histor i i  oraz we współczesnych

relacjach

Cele rady
 

1 .

2 .

3.



Konkurs wniosków

Konkurs 2023
Konkurs 2022

Budżet: 

Termin składania wniosków:
28 lutego 2023 r. do godziny 23:59

Budżet projektów
zrealizowanych:

Złożone wnioski:

Liczba projektów
zrealizowanych:

Liczba uczestników:

110

66

3 804 958,25 PLN
3 800 000,00 PLN

2177

młodzież: 1881 opiekunowie: 296



odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego

rozwój kompetencji młodzieży w dziedzinie przedsiębiorczości oraz wsparcie przedsiębiorczych
inicjatyw młodzieży

wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z
młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i

branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych

wsparcie inicjatyw młodzieży na rzecz przezwyciężenia skutków wojny Rosji przeciwko Ukrainie,
pomoc młodzieży, która ucierpiała w wyniku agresji Rosji na Ukrainę, między innymi poprzez

wolontariat

wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i
wzajemnego szacunku wśród młodzieży

 

 

 

 

Priorytety 2023



Zasady Formalne

ORGANIZACJA PARTNERSKAWNIOSKODAWCA

wnioskodawca musi posiadać
ukraińską organizację partnerską wraz

z którą przygotuje i zrealizuje projekt
(tylko w przypadku wyboru wariantu A)

instytucje oświatowe 
          (szkoły, uczelnie wyższe)

Instytucje publiczne 
          (domy kultury, biblioteki, OHP)

Jednostki samorządu terytorialnego 
Organizacje pozarządowe 

           (fundacje, stowarzyszenia) TERMIN REALIZACJI PROJEKTÓW

01.05.2023 - 31.10.2023



Zasady formalne
Dokumenty

Organizacje
pozarządowe

Instytucje
publiczne

SzkołaGmina/
Starostwo

KRS

NIP

STATUT

NIP STATUT
POWOŁANIE NA STANOWISKO
REPREZENTANTA PRAWNEGO

Pełnomocnictwo



WAŻNE!

Organizacja może złożyć tylko jeden
wniosek w ramach konkursu 

Ta sama instytucja/ organizacja nie może występować
jako partner w więcej niż trzech projektach

Ta sama grupa organizacji/instytucji może
złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu



Realizacja projektu z młodzieżą
ukraińską przebywającą w

Polsce bez udziału organizacji
partnerskiej.

Realizacja projektu z młodzieżą
ukraińską i organizacją

partnerską z Ukrainy (przyjazd
grupy ukraińskiej z Ukrainy do

Polski).

Wariant BWariant A

Formaty projektów



Zasady szczegółowe

UCZESTNICY:
młodzież (Rada priorytetowo traktuje inicjatywy
włączające młodzież z mniejszymi szansami)

WIEK UCZESTNIKÓW:
14-35 lat. Osoby pracujące z młodzieżą
niezależnie od wieku 

LICZBA UCZESTNIKÓW:
od 10 do 40 w tym liczba opiekunów zgodnie  z
prawem Polski/Ukrainy. (Liczba przedstawia
sumę uczestników obu krajów)

CZAS TRWANIA
DZIAŁANIA: 1 działanie od 5-10 dni z wyłączeniem podróży



Zasady
jakościowe

 REALIZACJI PROJEKTÓW 
 



Strona
zasobów
nauczycielskich
Edukacja

pozaformalna

ewaluacja
zdobytej wiedzy i
doświadczenia

Dobrowolne
uczestnictwo

młodzieży
nabywanie umiejętności

potrzebnych w życiu
codziennym lub w

przyszłej pracy

proces
zaplanowany ze
strukturą oraz

metodami pracy

nauka poprzez
doświadczenie,

działanie



Strona
zasobów
nauczycielskich

Równe
partnerstwo

Organizacja
partnerska jako

współorganizator,
a nie gość

 
Jasny podział
obowiązków

Umiejętność
kompromisu

Stały kontakt,
czytelna

komunikacja



www.wymianymlodzieży.frse.or
g.pl/projekty/baza-projektow

www.otlas.eu

Grupy projektów
młodzieżowych na Facebook

Jak
znaleźć
partnera?

https://wymianymlodziezy.frs
e.org.pl/organizations/



Strona
zasobów
nauczycielskich

metody
aktywizujące

młodzież

Aktywne
uczestnictwo
młodzieży

 
Głos młodzieży

jest
najważniejszy!

młodzież
wiele potrafi

uczestnicy
jako

organizatorzy
projektu

PROJEKTY MŁODZIEŻOWE
TO PROJEKTY INSPIROWANE,
TWORZONE 
I REALIZOWANE PRZEZ
MŁODZIEŻ, A NIE TYLKO DLA
MŁODZIEŻY



Etapy projektu

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Ewaluacja, upowszechnianie
wypracowanych rezultatów,
ponoszenie ostatnich kosztów
związanych z projektem

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU 
pomysł, etap przygotowań

RAPORTOWANIE
Żłożenie do NIZ raportu (14 dni od
zakończenia projektu)

IMPLEMENTACJA
Etap wdrażania działań. Bezpośrednie
spotkanie młodzieży



Strona
zasobów
nauczycielskich
Włączanie

społeczności
lokalnej

 
Udział osób z
zewnątrz w
działaniach

projektowych 

dzielenie się
wypracowanymi

rezultatami

RODZICE

DZIADKOWIE

MIEJSKIE ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

WŁADZE LOKALNE
EKSPERCI

MIESZKAŃCY MIASTA



publikacje w gazetach,
telewizja, radio, internet, grupy

w sieciach
społecznościowych, forum,
plakaty, flash-moby, ulotki,

gadżety

rodzice, nauczyciele,
młodzież, placówki

edukacyjne, organizacje,
władze miejskie,

ugrupowania

Kanały promocjiGrupa docelowa

Promocja projektu
Informowanie o przebiegu projektu

dobór
kanałów
do grupy
docelowej



UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTU
POKAZANIE REZULTATÓW, PRZEKAZ SKUPIA SIĘ

NA PRODUKCIE I  JEGO UTRWALENIU

REZULTATY TWARDE
PUBLIKACJE, WYSTAWY, KONCERTY,
FILMY, ZDJĘCIA, WARSZTATY,
SPOTKANIA, SEMINARIA

REZULTATY MIĘKKIE
KOMPETENCJE MIĘKKIE,  ROZWÓJ
ZDOLNOŚCI,  ŚWIADOMOŚĆ
KULTUROWA, DOŚWIADCZENIE

REZULTATY ORGANIZACYJNE
CO WNIOSKODAWCA I ORGANIZACJA
PARTNERSKA OSIĄGNĄ PODCZAS
REALIZACJI PROJEKTU

REZULTATY INDYWIDUALNE
CO UCZĘSTNICY ZDOBĘDĄ
PODCZAS WSPÓŁORGANIZACJI ,
UCZESTNICTWA



FLASH-MOB

SPEKTAKL

AKCJA CHARYTATYWNA

GRA PLANSZOWA

PROMOCJA A UPOWSZECHNIANIE

CUKIERKI

PROMOCJAUPOWSZECHNIANIE
KOSZULKA
WYSTAWA

KONCERT
PEN-DRIVE

KAŻDE UPOWSZECHNIANIE
JEST PROMOCJĄ. 
NIE KAŻDA PROMOCJA
JEST UPOWSZECHNIANIEM.



OKREŚLENIE PRZEDMIOTU EWALUACJI

IDENTYFIKACJA CELÓW I KRYTERIÓW

DOBÓR NARZĘDZI

ZBIERANIE I  ANALIZA DANYCH

OPRACOWANIE WNIOSKÓW I
REKOMENDACJI

ETAPY EWALUACJI

EWALUACJA
SPRAWDZENIE STOPNIA REALIZACJI

ZAŁOŻONYCH CELÓW

ZBIERANIE INFORMACJI NA
TEMAT JAKOŚCI PROJEKTU
I ADEKWATNOŚCI
OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW

ZIDENTYFIKOWANIE SŁABYCH I
MOCNYCH STRON, SFORMUŁOWANIE
WNIOSKÓW I REKOMENDACJI



Warto zajrzeć i przeczytać

PUBLIKACJA "UDANA
WYMIANA"
www.eds-
fundacja.pl/udanawymiana/

INSPIRACJE
www.wymianymlodziezy.frse.
org.pl/projekty/inspiracje

PRZEWODNIK PURWM
wymianymlodziezy.frse.org.pl/
o-nas/do-pobrania/

CZYTELNIA FRSE
www.czytelnia.frse.org.pl



Strona
zasobów
nauczycielskich
Tematyka
projektów

 
fashion

artystyczne

taneczne
muzyczne
teatralne

historyczne
dziennikarskie

architektoniczne

o
przedsiębiorczości

ekologiczne
fotograficzne

filmowe



Dobre
praktyki



Organizatorzy: 

Tytuł projektu:

DOBRE PRAKTYKI

ciekawe działania dotyczące

zapomnianych rzemiosł

(stolarstwa, tkactwa i cukiernictwa)

warsztaty w „Pijalni ziół” 

gra terenowa w Krainie Rumianku

prezentacja obu krajów

Gromadska organizacija "Centr
rozwitki Pangeja Ultima"

Rzemiosło pomysłem na biznes

Działania:

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy



Organizatorzy: 

Tytuł projektu:

spektakl teatralny na bazie

utworów Mickiewicza i Szewczenki

wycieczki rowerowe, kajaki,

wycieczki górskie

zajęcia ratownicze

warsztaty dotyczące

autoprezentacji i otwarcia

Charitable fund Eco-mercy

"PR"

Działania:

Fundacja AVE

DOBRE PRAKTYKI



Organizatorzy: 

Tytuł projektu:

stworzenie gry miejskiej

dyskoteka w stylu ludowym

stworzenie przewodnika po

mieście

flash mob

stworzenie rzeczywistej

pocztówki

144 Liceum im. H.
Vaschenko w Kijowie

Moje Nowe - Stare Miasto.
Subiektywny polsko-ukraiński
przewodnik.

Działania:

Zespół Szkół im. Integracji
Europejskiej w Nowym Mieście 

DOBRE PRAKTYKI



System online składania wniosków

www.online.frse.org.pl

http://www.online.frse.org.pl/


Jak oceniamy wnioski?

ocena formalna ocena jakościowa



Jak oceniamy wnioski?

SPRAWDZAMY CZY:

Organizacja jest uprawniona do ubiegania się o środki 

Projekt dotyczy działań programowo wspieranych przez Radę

Oświadczenie zostało prawidłowo wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione
do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji

Oświadczenie wnioskodawcy i deklaracja partnerska - dokumenty
obowiązkowe i niezbędne nie podlegające uzupełnieniu!!

Deklaracja partnerska jest prawidłowo wypełniona, podpisana przez przedstawiciela
i dotyczy właściwego projektu



Ocena merytoryczna
        
CELE I PRIORYTETY (30 PKT)

Kontekst i motywacja powstania do
projektu
Cele projektu
Realizacja wybranego priorytetu 

ORGANIZACJA I UCZESTNICY (10 PKT) 
Udział uczestników z mniejszymi
szansami
Profil uczestników (spłeć, liczba, wiek,
dostosowanie metod do struktury)

JAKOŚĆ DZIAŁAŃ (50 PKT)
Jakość etapu przygotowań
Jakość fazy ewaluacji
Promocja projektu
Uczestnictwo młodzieży na każdym
etapie projektu
Aktywność uczestników.
Edukacja pozaformalna i jej metody.
Jakość upowszechniania rezultatów
projektu.
Włączanie społeczności lokalnej.



Ocena merytoryczna

Dofinansowanie otrzymują najwyżej ocenione wnioski do
wyczerpania środków finansowych Rady. 

Dodatkowo w ramach każdego konkursu wniosków tworzona jest
lista rezerwowa projektów do dofinansowania

UWAGA! Ocena merytoryczna w chwili ogłoszenia
wyników konkursu jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu!



TERMIN SKŁADANIA
WNIOSKÓW

28.02.2023 r.
godz. 23:59



Kontakt
https://wymianymlodziezy
.frse.org.pl

https://www.facebook.com/w
ymianymlodziezyPURWM

bilateralne@frse.org.pl

MARTA PIWKA- KOORDYNATOR
509 009 338

ANNA HRYSHKEVICH

MARCIN ŻÓŁCIK

m.piwka@frse.org.pl

509 009 326
ahryshkevich@frse.org.pl

mzolcik@frse.org.pl
797 011 885

https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/
https://www.facebook.com/wymianymlodziezyPURWM
tel://+48509009338
tel://509009326
tel://509009326

