Společný program podpory česko-německých a
česko-rakouských projektů setkávání mládeže
Rozjeď to s Tandemem!
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
v Plzni (s podporou MŠMT)

Cílem programu je motivovat české spolky a další subjekty aktivní
v mimoškolní volnočasové činnosti pro děti a mládež k česko-německé
nebo česko-rakouské spolupráci.
Cílový region:
Do programu Rozjeď to s Tandemem! mohou být přihlášeny projekty
realizované českými partnery z celé České republiky.
Do programu se mohou zapojit:
zapsané spolky
střediska volného času, ZUŠ
nízkoprahová centra a zařízení, neformální skupiny mládeže
ostatní subjekty z neziskového sektoru vyvíjející mimoškolní
činnost pro děti a mládež, organizace církevního charakteru, školní
kluby, SRPŠ při školách, jednotlivé kluby v rámci ASK ČR apod.

Podpora není určena pro školy ani pro sportovní oddíly a skupiny, které
mají obsah setkání prioritně zaměřen na sport. Sport může v rámci
projektu být prostředkem, nikoliv cílem. Školy se mohou do programu
zapojit pouze přes školní kluby či seskupení, která vykazují volnočasovou
činnost.
Přihlašované projekty:
Projekty česko-německé nebo česko-rakouské spolupráce mimoškolních
aktivit pro děti a mládež mohou mít různou formu. Tandem se bude podílet
na projektech s možností rozvoje dlouhodobé spolupráce a kvalitního
partnerství českých a německých, resp. rakouských subjektů vyvíjejících
mimoškolní činnost. Základem úspěšného projektu je setkání s pestrým
interaktivním programem mezi mladými účastníky. Tandem se může podílet
na projektech, které budou realizovány do konce roku daného roku.
Čeští partneři mohou své přihlášky podávat ve stanovené termíny (15. 3.,
15. 6., 15 .8. a 15. 10. daného roku). V případě realizace akcí během
ledna, února a března je možné podávat žádosti průběžně.
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Financování společných projektů:
Při společné realizaci akce může Tandem převzít část nákladů spojených
s projektem. Spolupráce staví na tzv. hostitelském principu – tj. při výjezdu
do zahraničí je možné převzít jízdné a dopravné skupiny, při setkání v ČR
pak náklady vynaložené na českém území pro české i německé, resp.
rakouské účastníky, jejichž počet by měl být pokud možno vyvážený.
Akceptovány mohou být pouze náklady vzniklé české straně projektu.
Tandem se může spolupodílet na organizaci česko-německého nebo
česko-rakouského setkání až do výše 10.000,- Kč na projekt. Projekty
zaměřené na téma roku mohou být po individuálním posouzení podpořeny
částkou až 20.000,- Kč.
Účast v programu Rozjeď to s Tandemem! nelze kombinovat s dotací
MŠMT z Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží a s některými
dalšími programy Tandemu.
Tandem může převzít náklady na:
 jízdné*, dopravné*, pojištění, stravování a ubytování účastníků
v rámci setkání
 honoráře pro jazykového prostředníka nebo učitele jazyka – rodilého
mluvčího
 materiály související se setkáním či s německým jazykem (např.
učebnice, metodické příručky, slovníky apod.)
 jízdné a dopravné českých a německých, resp. rakouských
pracovníků s dětmi a mládeží na přípravnou a hodnotící návštěvu
 v omezené míře honoráře expertů a odborných referentů, dary, věcné
odměny, ceny apod.
Podporu nelze využít na:





kapesné a stravné při zahraničních či tuzemských cestách
mzdy
propagační materiál, nákup HIM
náklady nesouvisející s projektem

*jízdné – náklady na jednotlivé jízdné hromadným dopravním prostředkem (doložit doklad o
nákupu jízdenek a označené jízdenky)
*dopravné – náklady na dopravu osob např. autobusem, pronajatým vozem apod.

Přihlášku ke spolupráci v rámci programu zašlete online přes webové
stránky.

Bližší informace:
Blanka Petrlová – petrlova@tandem-org.cz, tel: 377 634 755
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Riegrova 17, 306 14 Plzeň

