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ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВИННІ:

мати статус "неприбуткова";

працювати з молоддю (визначається 
установчими документами);

обов'язково мати організацію-
партнера з польської сторони

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ
ОБМІНИ МОЛОДДЮ

Бюджет конкурсу на 2023 рік:                  3,5 млн 

комунальні установи,
які працюють з молоддю

Конкурс проектів для молоді

УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

Подають Мінмолодьспорту до 31 березня 2023 року в електронній та паперовій формі:

Мінмолодьспорт протягом квітня 2023 року:

Українсько-Польська Рада обмінів молоддю 

до 15 травня 2023 року приймає рішення та оголошує переможців. 

Організації-переможці реалізують проекти до 30 листопада 2023 року

₴

інститути громадянського 
суспільства

заявку (оригінал і копію);

детальний розрахунок витрат;         

копії установчих документів;        

заяву організації-партнера.

Форма заявки, порядок проведення 
конкурсу та деталі про Конкурс 
за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-16#Text

заклади освіти

ВАЖЛИВО! 

здійснює розгляд заявок; 

готує рекомендації Раді 

УВАГА!

Склад Ради затверджено 
розпорядженням КМУ 
від 29.11.2022 № 1069

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1069-2022-%D1%80#Text

УВАГА!



ПРІОРИТЕТИ КОНКУРСУ:

УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

ВИДИ ОБМІНІВ ТА МІСЦЕ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ:

Хто?

Відкривання спільного минулого і культурної спадщини.

Розвиток підприємницьких компетентностей молоді
 та підтримка підприємницьких ініціатив. 

Поглиблення співпраці та обмін досвідом між молодіжними 
працівниками, молодіжними центрами та молодіжними 
організаціями у сфері технічної і галузевої освіти з 
урахуванням впровадження цифрових технологій.

Підтримка ініціатив молоді, спрямованих на подолання 
наслідків війни росії проти Україні, допомога молоді, яка 
постраждала від агресії росії проти України, зокрема через 
волонтерство. 

Зміцнення міжкультурного діалогу шляхом створення умов 
для відкритості і взаємоповаги серед молоді.

Проекти у рамках здійснення обмінів молоддю можуть також  реалізовуватися у режимі реального 
часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

МОЛОДІЖНІ ОБМІНИ: 
Республіка Польща

або Україна 

особи віком від 14 до 35 років

Кількість?
10-40 осіб (у рівній кількості молоді з обох країн), 
із супроводжуючими та керівниками груп

Як довго?
не менше 5 та не більше 10 днів

Де?
Україна/Польща/ Україна та Польща/онлайн

Куди подавати заявки?
м. Київ, вул. Еспланадна, 42 к. 418.

Контакти:
телефон для довідок: 287-24-57.
електронна адреса: depmolpolmms@gmail.com

МОЛОДІЖНІ ЗУСТРІЧІ: 
Республіка Польща 

і Україна 

ІНФОРМАЦІЙНО-
ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОЕКТИ: 
Республіка Польща і Україна 

Перетинання державного 
кордону українською 
молоддю з метою участі в проектах, 
що будуть реалізовуватися в рамках 
Українсько-Польських обмінів 
молоддю на території Республіки 
Польща, здійснюється відповідно 
до законодавства України.

ВАЖЛИВО! 


