
Zata,cznik nr 1 do Decyzji
Dyrektora Wydziafu Edukacji
w Departamencie Pracy,
Edukacji i Kultury
Urz^du Miasta todzi
z dnia 10 stycznia 2020 roku

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA Z BUDZETU MIASTA INIOATYW W RAMACH ZADANIA

WYMIANA I WSP61PRACA MtODZIEZY Z ZAGRANICA.

§ 1. Budzet zadania Wymiana i Wspotpraca Mtodziezy z Zagranicq przeznaczony jest wyta.cznie

dla szkot oraz placowek oswiatowo - wychowawczych, dla ktorych organem prowadza,cym jest

Miasto t6dz, zwanych dalej ,,placowkami". Przez Wymiany i Wspofprac? Mtodziezy z Zagranicq

rozumiane jest dziatanie polegajqce zarowno na wyjezdzie uczniow todzkich szkot za granice.,

jak i przyjazd do todzi uczniow z placowek zagranicznych, z ktorymi placowki todzkie

podejmuja./podje.ty wspotprace..

§ 2. O wysokosci przyznanych srodkow decyduje Komisja do rozpatrywania wnioskow

o dofinansowanie z budzetu Miasta inicjatyw w ramach zadania Wymiana i Wspotpraca Mtodziezy

z Zagranicq, zwana dalej ,,Komisja/'.

§ 3. Komisja przyznajqc srodki finansowe na Wymianq i Wspotpracq Mtodziezy 2 Zagranicq bierze

pod uwage. realizacje. nast^puja.cych celow:

1) podnoszenie jakosci ksztatcenia;

2) promowanie nauki je.zykow obcych;

3) wymian^ doswiadczeri pedagogicznych;

4) propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii;

5) upowszechnianie wiedzy o miescie i regionie;

6) podnoszenie jakosci ksztatcenia, wychowania i opieki;

7) wsparcie uczniow zdolnych w rozwijaniu ich umieje.tnosci;

8) podejmowanie dziatan zwia.zanych z realizacja. programu efektywna edukacja Polityki

Rozwoju Edukacji Miasta todzi 2020+, tj. wspieranie dzialari zmierzaja.cych do rozwoju

kompetencji je.zykowych uczniow, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem uczniow szkot

zawodowych;

9) upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i tradycji, ze szczegolnym

uwzgl^dnieniem wiedzy o todzi i regionie;

10) zakres i formy dotychczasowej wspotpracy mie.dzy uczestnikami wymiany, a takze

perspektywQ jej kontynuacji;

11} zaangazowanie wtasne organizatorow i uczestnikow wymiany (srodki wtasne, wktad

pracy);
12) sposob promocji Miasta.

§ 4. Srodki finansowe z budzetu Miasta todzi na Wymiany i Wspotpracy Mtodziezy z Zagranicq moga_

bye przeznaczone na:

1) transport uczestnikow;

2) wyzywienie uczestnikow;

3) zakwaterowanie uczestnikow;

4) materiaty promocyjne;

5) inne - w wyjgtkowych, uzasadnionych przypadkach.
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§ 5. Dyrektor placowki moze:

1) otrzymac dofinansowanie tylko na jedna. wymiane^ organizowana. przez placowke. w danym

roku budzetowym;

2} ztozyc tylko jeden wniosek na jedno posiedzenie Kornisji.

§ 6. Wysokos'c wnioskowanego dofinansowania z budzetu Miasta:

1) nie moze przekrac_zac_50% kosztow ogplnych wymiany;

2) ograniczenie, o ktorym mowa w pkt 1) nie ma zastosowania w przypadku, gdy wymiana

realizowana jest przez placowke, na zlecenie organu prowadzqcego.

§ 7. Dyrektor placowki sktada wniosek w kancelarii Urze_du Miasta todzi przy ul. Krzemienieckiej 2b:

1) zatqcznik nr 1 -druk wniosku o przyznanie dofinansowania;

2) zafa^cznik nr 2 - druk preliminarza budzetu.

§ 8. Kompletne wnioski nalezy sktadac:

1} 1-15 marca - dla inicjatyw organizowanych w okresie od stycznia do czerwca

2} 15 - 30 wrzesnia - dla inicjatyw organizowanych w okresie od wrzesnia do grudnia.

§ 9. Wnioski ztozone w innych terrninach nie be,da. rozpatrywane.

§ 10. Posiedzenie Komisji zwotuje jej Przewodniczaxy lub jego zaste,pca w czasie nie dluzszym

niz 14 dni od ostatniego dnia terminow okreslonych w § 8.

§ 11. Decyzje o przyznaniu dofinansowania zapadaja. zwykta. wie^kszoscia. glosow, a w przypadku

rownej ich liczby decyduje gtos Przewodniczgcego. Od decyzji Komisji odwotanie nie przystuguje.

§ 12. Posiedzenia Komisji sa. wazne, gdy uczestniczy w nich co najmniej 50 % jej skfadu.

§ 13. Z posiedzeri Komisji sporza.dzany jest protokot.

§ 14. Wyniki posiedzeri Komisji zatwierdza Dyrektor Wydziatu Edukacji w Departamencie Pracy,

Edukacji i Kultury Urze.du Miasta todzi.

§ 15. Wyniki posiedzeri Komisji 53 jawne i zamieszczane na stronie internetowej Urz^du Miasta todzi

w zaktadce Dla mieszkaricow/Nauka i Edukacja/DIa Nauczycieli/Wnioski do pobrania.

§ 16. W przypadku, w ktorym zlozony wniosek nie otrzymat dofinansowania lub zostat odrzucony

ze wzgle_dow formalnych, Dyrektor placowki moze w innym regulaminowym terminie zlozyc wniosek

dotyczacy innej wymiany, ktory zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Komisji.

§ 17. Wydziat Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urze.du Miasta todzi przekaze drog^

e-mailowq pliki graficzne zawieraja.ee logo todzi w celu stosownego wykorzystania.

§ 18. Przed realizacja. przedsiewziecia Dyrektor placowki zobowiqzany jest do przekazania na adres:

logo@uml.lodz.pl projektow materiatow informacyjnych oraz promuja.cych, w ktorych b^dzie

wykorzystane logo todzi, w celu oceny zgodnosci uzycia logo w oparciu o Ksie.g? Znaku.

§ 19. Dyrektor placowki, ktora otrzymata dofinansowanie zobowiqzany jest do zamieszczenia

na stronie internetowej informacji o wydarzeniu wraz z logo todzi oraz informacja.: Dofinansowano

ze srodkow Miasta todzi w ramach zadania Wymiana i Wspotpraca Mtodziezy z Zqgromcq.

§ 20. Dyrektor placowki po otrzymaniu informacji o wysokosci przyznanych srodkow zobowiqzany

jest do ztozenia u wskazanego pracownika Wydziatu Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji

i Kultury Urze.du Miasta todzi planu finansowego zadania. Sktadajgc plan finansowy Dyrektor

placowki powinien miec na wzgl^dzie fakt, iz przyznane z budzetu Miasta srodki finansowe zostan$

wprowadzone do budzetu placowki w okresie do 6 tygodni od dnia jego ztozenia.

§ 21. Z przyznanego dofinansowania Dyrektor placowki zobowiajany jest rozliczyc sie_ z Wydziatem

Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urze.du Miasta todzi w ciqgu 30 dni od dnia

zakohczenia projektu lub otrzymania dofinansowania. Rozliczenie powinno zawierac:

1) Zatqcznik nr 3 do Regulaminu - druk rozliczenia finansowego;

2) ZaJqcznik nr 4 do Regulaminu - druk sprawozdania z realizacji wymiany zagranicznej;

3) kserokopie faktur, potwterdzajqce wykorzystanie srodkow;
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4) wydruk zrzutu ekranu strony internetowej placowki zawieraj^cej logo todzi oraz informacje
o wydarzeniu.

§ 22. W przypadku koniecznosci wykorzystania przyznanych srodkow na pokrycie kosztow innych, niz
wskazane przez Komisje_, Dyrektor placowki zobowiqzany jest do niezwtocznego pisemnego
poinformowania o tym fakcie Dyrektora Wydziatu Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Urz^du Miasta todzi wraz z uzasadnieniem.

§ 23. Dyrektor placowki, ktory nie wykorzystat przyznanych przez Komisje srodkow finansowych
zobowia,zany jest do ztozenia wniosku o zmiane planu wydatkow w kancelarii Urztjdu Miasta todzi

przy ul. Krzemienieckiej 2b oraz zwrotu srodkow. Zwrocone, niewykorzystane s'rodki f inansowe
zostana, ponownie wtqczone do planu zadania Wymiana i Wspotpraca Mtodziezy z Zagranicq.
§ 24. Niewywiqzanie siQ z zobowi^zari, o ktorych mowa w § 19, § 20, § 21, § 22, § 23 skutkuje

brakiem mozliwosci ubiegania sie_ przez placowk^ o przyznanie srodkow finansowych w ramach

zadania Wymiana i Wspotpraca Mlodziezy z Zagranicq. W przypadku ztozenia takiego wniosku,
nie bqdzie on rozpatrywany.

§ 25. Z uwagi na ograniczone s'rodki finansowe Wydziafu Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji

i Kultury Urzedu Miasta todzi - pozqdane sa. dodatkowe zrodta finansowania.
§ 26. Niespetnienie wymogow formalnych spowoduje odstqpienie Komisji od rozpatrzenia wniosku.
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