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Dotacje dla projektów od Administracji Senatu ds. Kultury i
Europy w Berlinie w ramach Partnerstwa-Odra
Komisja europejska Senatu Berlina ds. Kultury i Europy oferuje ponownie w bieżącym roku wsparcie
finansowe dla projektów na terytorium Partnerstwa-Odra, które mogą wnieść znaczący wkład w ożywioną
oraz długotrwałą polsko-niemiecką współpracę.
Działalność powinna mieć charakter wymiany, przy czym kultura/inicjatywy kulturalne powinny stanowić
centralną zawartość merytoryczną projektu.
Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta na podstawie niniejszych kryteriów:
Projekt jest prowadzony na terytorium Partnerstwa-Odra przez podmioty, które działają głównie w
tym regionie.
Projekt wnosi znaczący wkład w długotrwałą współpracę pomiędzy podmiotami na terenie Berlina i
na terytorium Partnerstwa-Odra. Wnioski od podmiotów z Berlina mają tym samym wysoki priorytet.
W projekcie udzielają się podmioty/instytucje partnerskie z Polski oraz Niemiec.
Projekt ma charakter wymiany. Idea transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej jako części
współpracy europejskiej jest widoczna w części kulturalnej, która może być głównym przedmiotem
projektu.
Projekt jest w zamyśle długotrwały, zwłaszcza w kontekście relacji pomiędzy uczestniczącymi
partnerami i wykorzystywania wyników projektu.
Projekt angażuje społeczeństwo obywatelskie i nie jest skierowany wyłącznie do profesjonalnych
podmiotów, które są już aktywne w kontekście międzynarodowym.
Projekt ma pewien stopień widoczności i może być prezentowany publicznie w zgodzie z zasadami
przewodnimi Partnerstwa-Odra.
Projekt jeszcze się nie rozpoczął.
Projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (okres realizacji
można przedłużyć do 28 lutego 2021 r.).
Należy zbadać i wykazać, czy i w jakim stopniu projekt mógłby zostać zrealizowany za pomocą
narzędzi cyfrowych.
Suma wniosku musi wynosić od 1000 do 3000 euro. Faktyczna kwota udzielonego wsparcia opiera się
na złożonym wraz z wnioskiem planie finansowania oraz liczbie złożonych i uznanych za kwalifikujące
się projektów. Przydział dotacji odbywa się na podstawie prawnej §24 i §44 rozporządzenia finansowego
kraju związkowego (Landeshaushaltsordnung).
Po selekcji projektów środki przekazane zostaną w formie dotacji. Projekty nie powinny rozpocząć się
przed dniem 1 sierpnia 2020 r. i zostać wdrożone w 2020 roku. Okres realizacji projektu może zostać
przedłużony maksymalnie do 28 lutego 2021 r.

Wnioski należy złożyć nie później niż do dnia 23 maja 2020 r. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

20.06.2021 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2020/10926

