
todz, dnia

Piecz^tka placowki wnioskujqcej

Zata,cznik nr 1
do Regulaminu przyznawania
dofinansowania z budzetu Miasta t.odzi
inicjatyw w ramach zadania Wymianci
i Wspofpraca Mtodziezy z Zagranicq

URZA.D MIASTA tODZI

WYDZIAt EDUKACJI

W DEPARTAMENC1E PRACY, EDUKACJI I KULTURY

KOMISJA DO ROZPATRYWANIA WNIOSK6W O DOFINANSOWANIE Z BUDZETU MIASTA tODZI

INICJATYW W RAMACH ZADANIA WYMIANA I WSPOtPRACA MtODZIEZY Z ZAGRANICA.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA

1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Tytut wyrniany _

1.2. Termin realizacji

1.3. Miejsce realizacji

1.4. LJczba uczestnikow polskich

1.5. Liczba opiekunow polskich:

1.6. Osoba prowadzqca wymiane_

1.7. Catkowity koszt wymiany:

Liczba uczestnikow zagranicznych

Liczba opiekunow zagranicznych:_

1.8. Wnioskowana kwota dofinansowania z budzetu Miasta todzi

1.9. Srodek transportu ta,czna liczba kilometrow

1.10. Sposob zapewnienia wyzywienia

1.11. Korzystanie z dofinansowania Miasta w ubiegtym roku kalendarzowym:

• Nazwa wymiany:

• Przyznana kwota

2. PROGRAM REALIZACJI WYMIANY (w formie zata.cznika do wniosku)

2.1. Dane o jednostce wlasnej, osiqgniejciach i posiadanej bazie {wskazujqce na mozliwosc real izacj i

wymiany).

2.2. Dane o jednostce zagranicznej, osia_gni^ciach i posiadanej bazie (wskazuja.ce na mozliwosc

realizacji wymiany).

2.3. Dokumentacja potwierdzajqca wol^ wymiany (zaproszenie, umowa, porozumienie,

korespondencja).

2.4. Osoby kierujqce wymiana, (z obu stron).
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3. ADRESACI/UCZESTNICY

Charakterystyka, sposob naboru. (krotki opis)

4. OPIS PROJEKTU I WYMIANY

(zatozenia i cele projektu, ktorego wymiana jest elementem; spodziewane efekty projektu;

harmonogram projektu)

Dziatania w projekcie Termin rozpocze,cia Termin zakohczenia

4.1. Zatozenia i eel wyjazdu/przyje.cia.

4.2. Szczegotowy program wyjazdu/przyj^cia.

4.3. Formy i metody realizacji, w tym formy promocji todzi.

4.4. Forma kontaktow z partnerem zagranicznym w ramach projektu.

4.5. Mozliwosc kontynuacji wymiany w przysztosci.

4.6. Spodziewane efekty wyjazdu/przyje_cia.

podpis i pieczc;c dyrektora

Zapoznatam/-em siQ z Regulaminem przyznawania srodkow finansowych z budzetu Miasta todzi

na Wymiany i Wspotpracy Mtodziezy z Zagranicq stanowiqcym zatqcznik do Decyzji Dyrektora

Wydziatu Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urze^du Miasta todzi z dnia

10 stycznia 2019 r. w sprawie powotania Komisji do rozpatrywania wnioskow o dofinansowanie

z budzetu Miasta todzi Wymiany i Wspotpracy Mtodziezy z Zagranicq.

podpis i pieczQc dyrektora
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todz, dnia

Piecza_tka placowki wriioskuja,cej

Zata,cznik nr 2
do Regulaminu przyznawania
dofinansowania z budzetu Miastn todzi
inicjatyw w ramach zadania Wymiano
i Wspotpraca Mtodziezy z Zagranicq

PRELIMINARZ BUDZETU

Tytut wymiany
Termin wymiany
Miejsce wymiany

Lp.

1

1

11

Wyszczegolnienie

2

Liczba uczestnikow polskich

{w tym opiekunowie)

Czas trwania wymiany (w dniach)

Ogotem

3

w tym: ze srodkow
Miasta

4

X

X

DANE FINANSOWE w ztotych

III

1

2.

3.

4.

IV

V

1.
2.

3.

4.

Koszty bezposrednie:

Transport uczestnikow

Wyzywienie uczestnikow

Zakwaterowanie uczestnikow

Inne koszty bezposrednie, w tym:

a) wydatki programowe:
</

y

b) ubezpieczenie grupy

c) materialy, korespondencja

d) koszty wynajmu sal

e) koszty sprz^tu

Suma kosztow:

Przychody, w tym:

Srodki wtasne realizatora

Wptaty uczestnikow

Dofinansowanie ze srodkow finansowych
Miasta
Inne:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

podpis i piecz^c imienna gtownego ksie.gowego podpis osoby odpowiedzialnej za wymianq

podpis i piecz^c dyrektora placowki
UWAGI:
• preliminarz powinien wskazac wszystkie zrodta finansowania wymiany, w tym rowniez dotacje
organow rza.dowych, samorza.dowych, wptaty uczestnikow, srodki wtasne i inne;
• planowane kwoty realizacji zadania przedstawione w preliminarzu musza. znajdowac
uzasadnienie w opisie programu;
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Piecza,tka placowki wnioskuJEjcej
todz, dnia

Zafa.cznik nr 3
do Regulaminu przyznawania
dofinansowania z budzetu Miasta todzi
inicjatyw w ramach zadania Wymiana
i Wspotpraca Mtodziezy z Zagranicq

ROZLICZENIE FINANSOWE

z realizacjt wymiany zagranicznej

Tytuf wymiany
Termin wymiany_ Miejsce wymiany
Data wptywu dofinansowania na konto placowki

L.p.

1

1

II

Wyszczegdlnienie

2

Liczba uczestnikow polskich

(w tym opiekunowie)

Czas trwania wymiany (w dniach)

Ogotem

3

w tym:

ze srodkow Miasta

4

X

X

DANE FINANSOWE w zlotych

III

1

2.

3.

4.

IV

V

1.

2.

3.

4.

Koszty bezposrednie:

Transport uczestnikow

Wyzywienie uczestnikow

Zakwaterowanie uczestnikow

Inne koszty bezposrednie:

a) wydatki prograrnowe:

•/

^

b) ubezpieczenie grupy

c) materiaty, korespondencja

d) koszty wynajmu sal

e) koszty sprz^tu

Suma kosztow:

Przychody w tym:

Srodki wtasne realizatora

Wptaty uczestnikow

Dofinansowanie ze srodkow finansowych

Miasta

Inne:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

podpis i piecz^c imienna fjtownego ksi^gowego podpis osoby odpowiedzialnej za wymiany

podpis i piecz^c dyrektora placowki
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Piecza_tka placowki wnioskuja,cej

todz, dnia

Zatqcznik nr 4
do Regulaminu przyznawania
dofinansowania z budzetu Miasta todzi
micjatyw w ramach zadania Wymiona
i Wspofpraca Mtodziezy z Zogronicq

SPRAWOZDANIE

z realizacji wymiany zagranicznej

Nazwa wymiany

Miejsce zakwaterowania

Termin wymiany

Osoba odpowiedzialna za wymiany

Liczba uczestnikow polskich

Liczba uczestnikow zagranicznych

tqczna liczba kilometrow

Srodek transportu

Opiekunowie{imiennie):

Przebieg realizacji wymiany
(ocena blokbw programowych, ich
przydatnosci w realizacji celu,

ocena form i organizacji)

Ocena uczestnikow

{ich przygotowanie i zaangazowanie)

Nawia.zane nowe kontakty

Wydarzenia szczegolne
(wypadki, awarie, inne)

podpis osoby odpowiedzialnej za wymian^

podpis i piecz^c dyrektora placowki
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