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3. 
Przewidywany skład grupy 
(proszę podać liczbę osób)
Erwartete Zusammensetzung der Gruppe 
(bitte Anzahl der Personen angeben)
Opiekunowie i tłumacze
Betreuer und Sprachmittler
Uczestnicy
Teilnehmer
Razem
Gesamt
Wiek
Alter
18-26
27+
Razem
Gesamt
-11 
12-17
18-26
27+
Razem
Gesamt
D
Kraj trzeci 
Drittland
Łączna liczba uczestników, opiekunów i tłumaczy ze wszystkich krajów:
Gesamte Anzahl der Teilnehmer, Betreuer und Sprachmittler aus allen Ländern:
PL
Wniosek
Antrag
3
Wniosek
Antrag
4 -
Wniosek
Antrag
5
Wniosek
Antrag
6
Wniosek
Antrag
7
Wniosek
Antrag
8
Wniosek
Antrag
Wniosek
Antrag
9
1
Wspólny wniosek
Gemeinsamer Antrag 
1. 
Informacje dotyczące składających wniosek
Angaben zu den Antragstellern 
1.1 
Gospodarze
Gastgeber
Nazwa instytucji
Name der Organisation
Ulica
Straße
Kod pocztowy
PLZ
Województwo
Bundesland
Tel. (z nr kier.)
Tel. (mit Vorwahl)
www
www
1.2 
Osoba kontaktowa ze strony gospodarzy
Ansprechpartner der Gastgeber
Imię i nazwisko 
Vorname und Name
Adres
Adresse
Tel. / Tel. kom.
Tel. / Mobil
E-mail
E-Mail
1.3 
Goście
Gäste
Nazwa instytucji
Name der Organisation
Ulica
Straße
Kod pocztowy
PLZ
Województwo
Bundesland
Tel. (z nr kier.)
Tel. (mit Vorwahl)
www
www
1.4 
Osoba kontaktowa ze strony gości
Ansprechpartner der Gäste
Imię i nazwisko 
Vorname und Name
Adres
Adresse
Tel./ Tel. kom.
Tel./ Mobil
Miejscowość
Ort
Land
Kraj 
Faks (z nr kier.)
Fax (mit Vorwahl)
E-Mail (für den weiteren Schriftverkehr)
E-mail (do dalszej korespondencji)
Miejscowość
Ort
Kraj 
Land
Faks (z nr kier.)
Fax (mit Vorwahl)
E-mail (do dalszej korespondencji)
E-Mail (für den weiteren Schriftverkehr)
E-mail
E-Mail
Numer identyfikacyjny wnioskodawcy (jeśli jest znany)
Stammnummer des Antragstellers (soweit bekannt)
Numer identyfikacyjny wnioskodawcy (jeśli jest znany)
Stammnummer des Antragstellers (soweit bekannt)
nr wniosku JC
Antragsnr. der Zst.
nr wniosku PNWM
DPJW-Antragsnr.
2. 
Informacje dotyczące projektu
Angaben zum Projekt 
2.1 
Temat projektu / tytuł
Projektthema / Titel
2.2 
Miejsce projektu
Projektort
Kod pocztowy
PLZ
2.3 
Czas trwania projektu
Projektdauer
od 
von
2.4 
Rodzaj projektu 
(można zakreślić kilka opcji)
Art des Projektes 
(Mehrfachnennung möglich)
Wymiana szkolna
Schüleraustausch
Program specjalistyczny / dla animatorów wymiany
Fachkräfteprogramm
Wspólna wizyta w miejscu pamięci
Gemeinsamer Gedenkstättenbesuch
Projekt trójstronny
Trilaterales Projekt 
(proszę załączyć formularz „Projekt trójstronny”)
(bitte Formular „Trilaterales Projekt” beifügen) 
Kraj trzeci:
Drittland:
Land
Kraj
Ort
Miejscowość
Anzahl gemeinsamer Programmtage
Liczba wspólnych dni programu
bis
do
Wymiana pozaszkolna
Außerschulischer Jugendaustausch
Sportaustausch
Wymiana sportowa
Praktikum
Praktyka
Projekt im grenznahen Raum
Projekt w regionie przygranicznym
4. 
Cele i metody
Ziele und Methoden
Poniższe pytania powinny pomóc Państwu i PNWM
- Państwu w przygotowaniu wspólnego projektu: Jakie oczekiwania wiążą Państwo z tym projektem?           Jakie działania mogą i muszą Państwo podjąć, aby Państwa oczekiwania zostały spełnione? 
- PNWM w określeniu, czy wspólnie zaplanowany program ma charakter spotkania oraz w jaki sposób PNWM może merytorycznie wspierać polsko-niemieckie spotkania młodzieży.
 
Die folgenden Fragen sollen Ihnen und dem DPJW helfen
- Ihnen bei der Vorbereitung Ihres gemeinsamen Projekts: Welche Ziele verbinden Sie mit diesem Projekt?    Was können und müssen Sie tun, damit sich diese Ziele erfüllen? 
- dem DPJW bei der Feststellung, ob ein gemeinsames Begegnungsprogramm geplant ist und wie das DPJW deutsch-polnische Jugendbegegnungen über die finanzielle Förderung hinaus unterstützen kann.
Na poniższe pytania mogą Państwo odpowiedzieć indywidualnie lub wspólnie z partnerem niemieckim.
Die Fragen können Sie gemeinsam mit Ihrem polnischen Partner oder selbst beantworten.
Co zamierzają Państwo osiągnąć poprzez realizację spotkania: 
- dla Państwa szkoły/organizacji?
- dla młodzieży?
Was wollen Sie mit dieser Begegnung erreichen: 
- für Ihre Schule/Organisation?
- für die Jugendlichen?
 
Jakie  metody i środki (np. szczególne  punkty programu
bądź formy pracy, referenci, media)
zamierzają Państwo zastosować dla osiągnięcia 
zaplanowanych celów?
Welche Methoden und Mittel (z.B. besondere Programmpunkte oder Arbeitsformen, Einsatz von Referenten oder Medien) wollen Sie zum Erreichen  dieser Ziele einsetzen?
W jaki sposób młodzież współuczestniczy w przygoto-waniu i realizacji programu?
Wie beteiligen sich die Jugendlichen an der Vorbereitung
und Gestaltung des Projekts?
5. Program
    Programm 
Proszę przedstawić szczegółowo planowany program spotkania z uwzględnieniem informacji o rodzaju zakwaterowania grupy gospodarzy i gości (zakwaterowanie u rodzin (1), namioty/schronisko/hotel (2), placówka kształceniowa (3)). 
UWAGA!!! Proszę w miarę możliwości wymienić metody, jakie wykorzystają Państwo przy realizacji poszczególnych programów oraz cele, które chcą Państwo przez nie osiągnąć.
Bitte tragen Sie ausführlich das geplante Programm mit Angaben zur Unterkunftsart der Gastgeber und der Gastgruppe ein (Familie (1), Zeltlager/Herberge/Hotel (2) oder Bildungsstätte (3)).
WICHTIG!!! Bitte machen Sie nach Möglichkeit kenntlich, welche Methoden Sie bei den jeweiligen Programmpunkten anwenden wollen und welche Ziele dadurch realisiert werden sollen.
Data
przedpołudnie,
popołudnie,
wieczór
 
Datum
Vormittag, 
Nachmittag, 
Abend
 
 
 
Punkty programu 
 
Programmpunkte
 
 
 
z grupą partnera
(tak/nie)
 
 mit Partner-
gruppe
(ja/nein)
Rodzaj zakwa-
terowania
(1, 2, 3) 
Unterkunftsart
(1, 2, 3)
Gospodarze
Gastgeber
Goście
Gäste
6.   Dane dotyczące pobytu uczestników z obu krajów 
(wypełniają gospodarze)
Angaben zum Aufenthalt für Teilnehmer beider Seiten (vom Gastgeber auszufüllen) 
6.1 
Zakwaterowanie
Unterkunft 
6.
1.1 Gospodarze
Gastgeber
6.
1.2 Goście
 Gäste
6.2 
W przypadku różnego zakwaterowania gospodarzy i gości proszę podać powód.
Bei unterschiedlicher Unterkunft der Gastgeber und Gäste - bitte begründen.
6.3 
W przypadku wyboru placówki kształceniowej proszę podać:
Bei Wahl einer Bildungsstätte - bitte angeben:
Nazwa 
Name
Adres 
Adresse
www
www
7.
Do wniosku zostają dołączone następujące dokumenty 
(jeśli potrzebne)
:
Dem Antrag werden als Anlage beigefügt 
(soweit nötig)
:
Dokument potwierdzający osobowość prawną (nie dotyczy szkół)
(
tylko
 przy składaniu pierwszego wniosku, przy kolejnych wnioskach niepotrzebny)
Nachweis der juristischen Person  (Entfällt bei Schulen) 
(
nur
 beim ersten Antrag des Trägers. Entfällt bei weiteren Anträgen)
Formularz PNWM „Seminarium przygotowawcze“ 
DPJW-Formular „Vorbereitungsseminar“
Formularz PNWM „Seminarium podsumowujące“
DPJW-Formular „Nachbereitungsseminar“
Formularz PNWM „Wspólne przygotowanie lub podsumowanie projektu przez mieszany 
zespół kadry kierowniczej“ 
DPJW-Formular „Gemeinsame Vor- oder Nachbereitung des Leitungsteams“
Formularz PNWM „Projekt trójstronny“
DPJW-Formular „Trilaterales Projekt“
Objaśnienia, inne
Erläuterungen, Sonstiges
JH, Internat, Zelt, Hotel etc.
Schronisko, internat, namiot, hotel etc. 
Bildungsstätte
Placówka kształceniowa
Bildungsstätte
Placówka kształceniowa
JH, Internat, Zelt, Hotel etc.
Schronisko, internat, namiot, hotel etc. 
Familie 
U rodzin 
Gäste
Goście
Gastgeber
Gospodarze
Familie 
U rodzin 
8.   Plan finansowy KOSZTÓW PROGRAMU (wypełniają gospodarze we własnej walucie)  
      Finanzierungsplan zu den PROGRAMMKOSTEN 
      (vom Gastgeber in der eigenen Währung auszufüllen)
Prosimy podać planowane całkowite koszty projektu grup z Polski, Niemiec i ew. kraju trzeciego oraz źródła ich finansowania. Mogą Państwo wnioskować o dofinansowanie do kosztów programu grupy z Polski, Niemiec i ew. kraju trzeciego. Wówczas dotacja obejmie wszystkich uczestników i opiekunów.
 
Geben Sie bitte die voraussichtlichen Gesamtkosten für das Projekt für die Gruppen aus Polen, Deutschland und ggf. aus einem Drittland und die geplanten Einnahmen an. Sie können Programmkosten für die Gruppen aus Polen, Deutschland und ggf. aus einem Drittland beantragen.
Die Förderung umfasst dann alle Teilnehmenden (auch Schüler/-innen der deutschen Schulen) und Betreuer.
Plan finansowy wypełniamy w walucie:
Der Finanzierungsplan wird ausgefüllt in:
A. 
Wydatki
Ausgaben
Suma planowanych wydatków na program:
Voraussichtliche Gesamtausgaben für Programmkosten:
B.  Wpływy (wnioskodawca musi wykazać wkład własny i/lub dotacje z innych źródeł)
Einnahmen (Der Antragsteller muss Eigenleistung und/oder andere Förderung angeben)
Dotacje z innych źródeł
proszę podać źródło i kwotę dotacji:
Andere Förderer
bitte Förderer und Betrag angeben:
Wkład własny wnioskodawcy:
Eigenleistung des Antragstellers:
Wpływy ogółem:
Einnahmen gesamt:
C. 
Wnioskowana dotacja w PNWM dla gospodarzy i gości
Beantragter DPJW-Zuschuss für Gastgeber und Gäste
Liczba osób
Anzahl der 
Personen
Liczba dni
programu
Anzahl der
Programm-
tage
Stawka zryczałtowana 
maks. do wysokości wg 
zał. 1 Wytycznych PNWM
Festbetrag bis max. 
nach Anlage 1 
der DPJW-Richtlinien
Dotacja do kosztów programu
(przy zmianie lub różnym rodzaju 
zakwaterowania proszę wykorzystać 
kolejne rubryki)
Programmkostenzuschuss
(bei wechselnder oder unterschiedlicher 
Unterkunft bitte weitere Zeilen benutzen)
Dotacja do kosztów tłumaczenia
Sprachmittlerzuschuss
tylko
 w przypadku programów dla 
animatorów wymiany dotacja do 
referenta lub odczytu
nur
 bei Fachkräfteprogrammen 
Zuschuss zu Referenten oder Vortrag
Wnioskowana dotacja ogółem: 
Beantragter Gesamtzuschuss:
Podsumowanie KOSZTÓW PROGRAMU (A=B+C)
Zusammenfassung der PROGRAMMKOSTEN (A=B+C)
Wydatki ogółem (A):
Ausgaben gesamt (A):
Gesamt
Razem
Einnahmen gesamt (B+C):
Wpływy ogółem (B+C):
Rodzaj dotacji
Art des Zuschusses
9.  Plan finansowy KOSZTÓW PODRÓŻY gości (wypełniają goście we własnej walucie)
     Finanzierungsplan zu den REISEKOSTEN der Gäste  
     (vom Gast in der eigenen Währung auszufüllen)
Prosimy podać planowane całkowite koszty podróży gości oraz źródła ich finansowania.
Wówczas dotacja obejmie wszystkich uczestników i opiekunów.
 
Geben Sie bitte die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Reise der Gastgruppe und die geplanten Einnahmen an. Die Förderung umfasst alle reisenden Teilnehmenden (auch Schüler/-innen der deutschen Schulen) und Betreuer.
9.1 
Miejscowość wyjazdu grupy gości
Abfahrtsort der Gastgruppe
Kod pocztowy
PLZ
Miejscowość
Ort
9.2 
Miejsce projektu
Projektort
Kod pocztowy
PLZ
Miejscowość
Ort
Plan finansowy wypełniamy w walucie:
Der Finanzierungsplan wird ausgefüllt in:
A. 
Wydatki
Ausgaben
Suma planowanych wydatków na podróż:
Voraussichtliche Gesamtausgaben für Reisekosten:
B.  Wpływy (wnioskodawca musi wykazać wkład własny i/lub dotacje z innych źródeł)
Einnahmen (Der Antragsteller muss Eigenleistung und/oder andere Förderung angeben)
Dotacje z innych źródeł
proszę podać źródło i kwotę dotacji:
Andere Förderer
bitte Förderer und Betrag angeben:
Wkład własny wnioskodawcy:
Eigenleistung des Antragstellers:
Wpływy ogółem: 
Einnahmen gesamt:
C.  Wnioskowana dotacja w PNWM
Beantragter DPJW-Zuschuss
Stawka zryczałtowana maks. do 
wysokości wg załącznika 2 
Wytycznych PNWM
Festbetrag bis max. nach Anlage 2 
der DPJW-Richtlinien
Gesamt
Razem
Dotacja do kosztów podróży
Reisekostenzuschuss
Wnioskowana dotacja ogółem:
Beantragter Gesamtzuschuss:
Podsumowanie KOSZTÓW PODRÓŻY (A=B+C)
Zusammenfassung der REISEKOSTEN (A=B+C)
Wydatki ogółem (A):
Ausgaben gesamt (A):
Einnahmen gesamt (B+C):
Wpływy ogółem (B+C):
Liczba osób
der Personen
Anzahl 
Rodzaj dotacji
Art des Zuschusses
Właściciel konta: 
Kontoinhaber
:
Nazwa banku, oddział: 
BIC/SWIFT-Code:
Numer konta bankowego:
Kontoverbindung IBAN:
10. 
Przekazanie dotacji
Zuschussüberweisung 
UWAGA!
Podmiotom posiadającym osobowość prawną PNWM nie dokonuje przelewu na konta prywatne.
Podmiotom bez osobowości prawnej PNWM nie wypłaca zaliczek.
ACHTUNG!
An juristische Personen sind Zahlungen auf Privatkonten nicht möglich.
An Privatpersonen sind Vorschusszahlungen nicht möglich.
10.1 
Dane dotyczące konta bankowego wnioskodawcy z Polski
Angaben zur Bankverbindung des Antragstellers aus Polen
Właściciel konta: 
Kontoinhaber
:
Nazwa banku, oddział: 
Name der Bank:
Numer konta bankowego:
Kontoverbindung:
10.2 
Dane dotyczące konta bankowego wnioskodawcy z Niemiec
Angaben zur Bankverbindung des Antragstellers aus Deutschland
11. 
Przekazanie wniosku 
Antragstellung 
11.1 
Gospodarz składa wniosek:
Der Gastgeber stellt den Antrag:
bezpośrednio do biura PNWM 
direkt an das DPJW
do następującej jednostki centralnej:
an folgende Zentralstelle:
nie ubiega się o dotację
beantragt keinen Zuschuss
11.2 
Gość składa wniosek:
Der Gast stellt den Antrag:
bezpośrednio do biura PNWM 
direkt an das DPJW
do następującej jednostki centralnej:
an folgende Zentralstelle:
nie ubiega się o dotację
beantragt keinen Zuschuss
Projektort
Miejsce projektu
PLZ
Kod pocztowy
do
bis
od
von
Niniejszym potwierdzamy prawdziwość danych we wniosku. Uznając Wytyczne wspierania PNWM zobowiązujemy się w przypadku dofinansowania przez PNWM do ich przestrzegania, łącznie z obowiązkiem odpowiedniego ubezpieczenia uczestników. Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nieprzestrzegania Wytycznych jak
i zobowiązań wymienionych w decyzji o dofinansowaniu wszelkie roszczenia dotyczące dotacji są bezprawne, przepada roszczenie do otrzymania dotacji a dotychczas otrzymane środki finansowe podlegają zwrotowi. O wszystkich istotnych zmianach w stosunku do danych zawartych we wniosku poinformujemy bezzwłocznie PNWM.
 
Ponadto zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)" oraz aktów prawnych, w tym w szczególności ustaw i rozporządzeń, wydanych na jego podstawie, na wszystkich etapach realizacji projektu objętego wnioskiem. W szczególności Gospodarz i Gość dochowają wszelkich starań w celu zapobieżenia naruszeniom poufności danych osobowych przekazywanych PNWM. Dane osobowe nie mogą być przekazywane dalej w sposób niezgodny z celem,
w jakim zostały pobrane.
 
Zdajemy sobie również sprawę z tego, że świadome podanie fałszywych danych, zwłaszcza dotyczących czasu trwania programu, liczby uczestników, rodzaju zakwaterowania oraz sposobu finansowania, których konsekwencją jest przyznanie nieprzysługującej dotacji, może spowodować wszczęcie postępowania zgodnie
z prawem cywilnym i karnym.
 
Dane, które wpisywane są do wniosku, przetwarzane będą w celu rozpatrzenia, rozliczenia i kontroli projektu, którego wniosek dotyczy. Dane przekazane będą PNWM lub współpracującym jednostkom centralnym. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE posiadamy prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W każdym z wymienionych przypadków możemy zwrócić się do PNWM wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Przysługuje nam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli naszym zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 
Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit der Angaben im Antrag. Wir verpflichten uns, bei einer Förderung durch das DPJW, die Förderrichtlinien des DPJW anzuerkennen und zu beachten, einschließlich der Pflicht zur ausreichenden Versicherung der Teilnehmer. Uns ist bekannt, dass bei Verstoß gegen die Förderrichtlinien sowie gegen besondere Auflagen in der Bewilligung kein Anspruch auf die Zuwendung besteht und eine Rückzahlungsverpflichtung entsteht. Über wesentliche Änderungen gegenüber dem Antrag werden wir das DPJW sofort nach Bekanntwerden und ohne schuldhaftes Zögern informieren.
 
Darüber hinaus verpflichten wir uns, in allen Durchführungsphasen des beantragten Projekts die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten der „Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)" sowie alle auf ihrer Grundlage erlassenen Rechtsakte, insbesondere die Gesetze und Verordnungen, einzuhalten. Insbesondere setzen der Gastgeber und der Gast alles daran, um Verstößen gegen den Schutz der vom DPJW übermittelten Daten vorzubeugen. Personenbezogene Daten dürfen nicht in einer Weise übermittelt werden, die mit den Zwecken, für die sie erhoben wurden, nicht vereinbar ist.
 
Uns ist ferner bekannt, dass vorsätzlich falsche Angaben, insbesondere zu Programmdauer, Teilnehmerzahl, Unterbringung und Finanzierung, die eine unberechtigte Förderung zur Folge haben, zivil- und strafrechtlich verfolgt werden können. 
 
Die im Antrag enthaltenen Daten werden gespeichert und verarbeitet zwecks Bearbeitung, Abrechnung sowie Prüfung der Projektanträge. Sie gehen dem DPJW bzw. seinen kooperierenden Zentralstellen zu. Nach den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundsatzverordnung haben wir in Bezug auf die hier angegebenen personenbezogenen Daten das Recht auf Auskunft über ihren Inhalt, auf ihre Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerruf der Einwilligung sowie auf Widerspruch gegen ihre Verarbeitung. In jedem dieser Fälle können wir uns mit einer entsprechenden Mitteilung an die E-Mail-Adresse datenschutz@dpjw.org / ochronadanych@pnwm.org wenden. Wir haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten unserer Meinung nach gegen geltende Vorschriften verstößt.
          
Bestätigung des Gastgebers
Ort, Datum
Miejscowość, data
Podpis wiążący prawnie, pieczątka
rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel
12.1  Potwierdzenie gospodarza
Nazwisko i funkcja (drukowanymi literami) 
Name und Funktion (in Druckbuchstaben)
Bestätigung des Gastes
Ort, Datum
Miejscowość, data
Podpis wiążący prawnie, pieczątka
rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel
12.2  Potwierdzenie gościa
Name und Funktion (in Druckbuchstaben)
Nazwisko i funkcja (drukowanymi literami) 
Bestätigung der Angaben zum Projekt
Potwierdzenie danych projektu
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