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Programy Bilateralne



Zobrazujmy naszą 
historię!

● Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży,

● wymiana młodzieży, projekt realizowany 

hybrydowo,

● szkolenia i warsztaty,

● komiks o działaniach Jana Pawła II w Polsce i 

na Litwie, 

● wystawa zorganizowana w centrum Lublina i 

na KUL,

● www.eds-fundacja.pl/00/news2020/009.php



Formaty realizacji:

● Format 1. obejmuje takie projekty, jak: 

wymiany młodzieży polskiej i litewskiej;

● Format 2. obejmuje: szkolenia, seminaria, 

spotkania, konferencje, wizyty studyjne, 

projekty informacyjne, w tym publikacje.

Priorytety Funduszu - projekt składany w ramach 

konkursu wniosków, musi opierać się na jednym 

wybranym przez wnioskodawcę priorytecie.

Wnioskodawcy:

● instytucje oświatowe; 
● instytucje publiczne; 
● organizacje pozarządowe;

www.wymianymlodziezy.frse.org.pl

/



Wnioskodawca musi posiadać litewską organizację 
partnerską, wraz z którą przygotuje i zrealizuje projekt.

Wniosek jest składany w systemie: 
www.online.frse.org.pl.

Terminy składania wniosków: styczeń / luty

Terminy realizacji: kwiecień - październik

Fundusze:

● Format 1. nie mniej niż 1 500 euro i nie więcej 

niż 15 000 euro na projekt;

● Format 2. nie mniej niż 1 500 euro i nie więcej 

niż 7 500 euro na projekt.

www.wymianymlodziezy.frse.org.pl

/

http://www.online.frse.org.pl


Eco it up!

● Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży,

● wymiana młodzieży,

● warsztaty i szkolenia, 

● uczestnicy dali drugie życie rzeczom, które 

wykonane były ze “śmieci i odpadków”,

● wystawa zorganizowana w Domu Nasutów,

● www.eds-fundacja.pl/index.php



www.wymianymlodziezy.frse.org.pl

/

Formaty realizacji:

● Format 1. wymiana młodzieżowa - format, 

którego celem jest wymiana myśli, idei, 

zainteresowań, realizowane poprzez 

różnorodne, spójne i logiczne metody 

edukacji pozaformalnej;

● Format 2. spotkania młodzieżowe - format, 

którego celem jest organizacja wybranego 

wydarzenia;

● Format 3. projekty informacyjno-

promocyjne.

Priorytety Funduszu - projekt składany w ramach 

konkursu wniosków, musi opierać się na jednym 

wybranym przez wnioskodawcę priorytecie.



www.wymianymlodziezy.frse.org.pl

/

Wnioskodawcy:

● organizacje pozarządowe; 
● instytucje oświatowe i publiczne;
● samorządy terytorialne.

Wnioskodawca musi posiadać litewską organizację 
partnerską, wraz z którą przygotuje i zrealizuje 
projekt.

Wniosek jest składany w systemie: 
www.online.frse.org.pl.

Terminy składania wniosków: styczeń / luty

Terminy realizacji: maj - październik

http://www.online.frse.org.pl


Erasmus +





www.frse.org.pl/odi-frse-2021/

www.frse.org.pl/wp-

content/uploads/2021/03/program-ramowy-2021-

A4-4.pdf

wydarzenia.frse.org.pl/ankieta/577996/ogolnopolsk

i-dzien-informacyjny-15-kwietnia-2021-r.html

http://www.frse.org.pl/odi-frse-2021/
https://www.frse.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/program-ramowy-2021-A4-4.pdf
http://wydarzenia.frse.org.pl/ankieta/577996/ogolnopolski-dzien-informacyjny-15-kwietnia-2021-r.html


Gdzie szukać środków?



WITKAC



NGO.pl



Granty.pl



Eurodesk Polska



e-mail: eds@eds-fundacja.pl
tel. +48 511 403 155
www.eds-fundacja.pl
www.facebook.com/nowystaw

e-mail: eds@eds-fundacja.pl
tel. +48 511 403 171
www.europe-direct.lublin.pl/
www.facebook.com/EDLublin



Dom Nasutów 
Nasutów 98A, 

21-025 Niemce
rezerwacja@nasutow.pl
tel.: +48 517 063 444



Serdecznie dziękuję za 
uwagę!


