
Young Europeans Award  
- Warunki uczestnictwa – 

 

 

§ 1 Podstawowe informacje o konkursie 

a) Zgodnie z duchem Trójkąta Weimarskiego, konkurs jest inicjatywą promującą 
współpracę między partnerami z Niemiec, Francji i Polski, zakrojoną jako projekt na 
lata 2017-2018. Organizatorami konkursu są: Francusko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży (DFJW/OFAJ), Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
(DPJW/PNWM), Fundacja Kultury Allianz, Fundacja Hippocrène oraz Fundacja 
Współpracy Polsko-Niemieckiej. Nagroda konkursowa zostanie przyznana 
trójnarodowemu projektowi zrealizowanemu wspólnie przez zespoły młodzieży z 
Niemiec, Francji i Polski na temat „To be or not to be... a European?” 

b) Pytanie „To be or not to be... a European?”, będące tematem przewodnim 
konkursu, ma zachęcić uczestników do konfrontacji z Europą jutra z dzisiejszej 
perspektywy. Projekty mogą dotyczyć różnych aspektów tego pytania, np. geografii, 
kultury, społeczeństwa lub polityki. W szczególności pod uwagę powinna zostać 
wzięta perspektywa na państwa sąsiadujące - państwa nienależące do UE lub leżące 
poza Europą. W tym świetle, kluczowe znaczenie zyskuje definicja "Wspólnoty 
europejskiej": jak będziemy mogli kształtować tę wspólnotę w przyszłości? Jakim 
wkładem w ten europejski projekt chcemy w przyszłości podzielić się z naszymi 
sąsiadami spoza UE i czego możemy nauczyć się od siebie nawzajem? W każdej 
edycji konkursu jedno państwo pełni rolę gościa honorowego. Tym razem, w edycji 
przypadającej na lata 2017-2018, jest nim Zjednoczone Królestwo. Mile widziane 
są projekty uwzględniające współpracę z młodzieżą z Anglii, Walii, Szkocji lub Irlandii 
Północnej.  

§ 2 Kto może wziąć udział w konkursie? 

Do konkursu mogą zgłaszać się dowolne grupy młodzieży (szkolne lub pozaszkolne) 
z Niemiec, Francji i Polski, w których skład wchodzą młodzi ludzie w wieku do 21 roku 
życia. Wyjątki dotyczące przekroczenia limitu wieku przez pojedynczych uczestników 
będących członkami większej grupy są dopuszczalne, jednak wymagają uzyskania 
wcześniejszej zgody. Grupa biorąca udział w konkursie musi składać się z co najmniej 6 do 
8 osób, licząc według miejsca zamieszkania - co najmniej 2 osoby z Francji, 2 osoby z 
Niemiec, 2 osoby z Polski oraz, jeśli kraj będący gościem honorowym uczestniczy 
bezpośrednio w projekcie, co najmniej 2 osoby z tego państwa. 

§ 3 Dofinansowanie 
 
Udział w konkursie jest bezpłatny. Jeśli projekt będzie realizowany w ramach 
międzynarodowego spotkania młodzieży, można złożyć wniosek o jego dofinansowanie 
do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), Francusko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży (DFJW/OFAJ).1  
 

                                                           
1 W przypadku, gdy projekt zaplanowany jest w formie wymiany młodzieży zgodnie z definicją DFJW/OFAJ lub 
DPJW/PNWM, można złożyć wniosek o jego dofinansowanie do właściwej organizacji. Wniosek taki zostanie 
pozytywnie rozpatrzony, o ile będzie zgodny z wytycznymi DFJW/OFAJ lub DPJW/PNWM oraz o ile dostępne będą 
wystarczające środki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w porozumieniu zawartym pomiędzy DFJW/OFAJ 
oraz DPJW/PNWM (podział zadań dotyczących przyjmowania i obsługi wniosków francusko–niemiecko–polskich): 
http://www.young-europeans-award.org/sites/default/files/pdf/Wspieranie-projektow-trojstronnych.pdf 
 

http://www.young-europeans-award.org/sites/default/files/pdf/Wspieranie-projektow-trojstronnych.pdf


§ 4 Jakie projekty mogą zostać nagrodzone? 

a) Aby zakwalifikować się do konkursu, zgłoszony projekt musi uwzględniać wspólne 
działania podejmowane przez partnerów z Francji, Niemiec oraz Polski. Jeden 
z trzech partnerów wysyła zgłoszenie do konkursu i pełni rolę głównego 
zgłaszającego projekt. 

b) Wnioski muszą zawierać konkretną propozycję realizacji projektu. Nie ma jednak 
specyficznych wytycznych dotyczących formy projektu. 

 

c) Możliwe jest również zgłaszanie projektów, które są w trakcie realizacji lub które 
zostały już zrealizowane, jednak nie wcześniej niż dwa lata przed okresem 
wyprzedzenia. 

d) Do konkursu Young Europeans Award nie można zgłaszać projektów, które zostały 
już wcześniej nagrodzone, z wyjątkiem zgłoszeń, które stanowią rozszerzenie danej 
inicjatywy na nowy projekt. 

e) Uczestnicy mają obowiązek poinformować organizatorów konkursu Young 
Europeans Award jeżeli ich projekt został lub zostanie zgłoszony równolegle do 
udziału w innych konkursach. W przypadku, gdyby projekt otrzymał nagrodę w innym 
konkursie w trakcie trwania konkursu Young Europeans Award, uczestnik 
zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym organizatorów konkursu Young 
Europeans Award. 

Zgłaszając projekt, wysyłający zgłoszenie musi pamiętać, że w razie wygranej, uczestnicy 
muszą mieć możliwość spotkania się w Warszawie jesienią 2018 roku. 

Języki używane podczas komunikacji i realizacji projektu mogą zostać dobrane dowolnie 
(np. francuski, niemiecki lub polski), podczas gdy streszczenie musi zostać sporządzone w 
języku angielskim – patrz §5. Do realizacji projektu mogą zostać wykorzystane dowolne 
środki (np. różne formy artystyczne, media itd.) 

§ 5 Proces składania zgłoszeń 

Zgłoszenia do konkursu oraz związane z nimi dokumenty można składać od chwili 
rozpoczęcia konkursu (maj 2017 roku) do 1 marca 2018 r. za pośrednictwem strony 
internetowej konkursu. 

§ 6 Zakres zgłoszenia 

Zgłoszenie musi zawierać: 

- Streszczenie w języku angielskim (nie więcej niż 4.000 znaków ze spacjami lub jedna 
strona A4 - format zgodnie z DIN - Niemieckim Instytutem Normalizacyjnym) zawierające 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe poszczególnych uczestników ze wszystkich trzech 
państw, a także główne założenia projektu oraz opis, w jaki sposób projekt zostanie 
zrealizowany. Na tej podstawie przeprowadzona zostanie wstępna selekcja. 
 
- Dokładny opis projektu (na poziomie trójnarodowym) w języku głównego zgłaszającego 
projekt (nie więcej niż 10.000 znaków ze spacjami). Opis ten powinien szczegółowo 
przedstawiać metody, które zostały lub zostaną wykorzystane podczas wspólnych działań 
partnerów z trzech państw w trakcie realizacji projektu. 
 
 



Ponadto: 

- W przypadku projektu, który nie został jeszcze zrealizowany lub który jest w trakcie 
realizacji: listę założeń operacyjnych (wraz z harmonogramem działań) oraz biznes plan 
LUB 

- W przypadku projektu, który został już zakończony, szczegółowe wyniki osiągnięte przez 
grupę projektową oraz/lub nośniki dokumentujące realizację projektu (takie jak nagranie 
wideo sztuki teatralnej, zrzuty ekranu oraz/lub adresy stron internetowych i inne). 

- Inne dokumenty przedstawiające projekt w pozytywnym świetle, według uznania 
uczestników. 

§ 7 Wybór dokumentów oraz skład jury 

a) Organizatorzy przeprowadzą wstępną selekcję na podstawie streszczeń projektów. 

 

b)  Następnie jury w mieszanym składzie wyłoni ostatecznego zwycięzcę z puli 
projektów, które z powodzeniem przeszły pierwszy etap selekcji. W skład jury 
wchodzą osobistości (artyści, dziennikarze, oraz inne osoby publiczne i 
aktywiści społeczni) z krajów Trójkąta Weimarskiego, a także przedstawiciel 
państwa będącego gościem honorowym konkursu.  

c) Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna. 

§ 8 Nagroda 

a)  Nagrodą dla trzech grup ze wspólnego, zwycięskiego zespołu będzie 
zorganizowany pobyt w Warszawie jesienią 2018 roku. Wyjazd umożliwi 
zwycięzcom bliższe poznanie siebie nawzajem oraz wspólne poznawanie Europy. 
Do udziału we wspólnym programie zaproszona zostanie także grupa młodzieży z 
kraju będącego gościem honorowym. Zwycięstwo w konkursie oznacza również 
udział w ceremonii, podczas której wręczona zostanie nagroda. Podczas tej 
imprezy zwycięzcy będą mieli okazję poznać europejskie osobistości ze świata 
kultury, polityki, ekonomii oraz środowisk akademickich, które czynnie kształtują 
przyszłość Europy i nagłaśniają sprawy ważne dla europejskiej młodzieży. W trakcie 
wyjazdu zwycięzcy będą mieli okazję zaprezentować ważnym decydentom swój 
projekt oraz przedstawić swoje pomysły dotyczące Europy. 

b)  Każdej poszczególnej grupie z Francji, Niemiec, Polski oraz ewentualnie również z 
państwa będącego gościem honorowym (w edycji 2017-2018 ze Zjednoczonego 
Królestwa) musi towarzyszyć osoba odpowiedzialna za zapewnienie zwycięzcom 
opieki zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi dotyczącymi wyjazdów za 
granicę. Opiekunowie są odpowiedzialni za zawarcie wszelkich niezbędnych 
ubezpieczeń oraz w stosownych przypadkach zniesienie wiz. Organizatorzy 
konkursu wymienieni w § 1 nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek 
roszczenia będące skutkiem urazów, wypadków, odpowiedzialności osób trzecich 
itd. 

 

 

 



§ 9 Postanowienia końcowe 

Przesyłając zgłoszenie, uczestnicy konkursu automatycznie wyrażają zgodę na powyższe 
zasady uczestnictwa. 

Zwycięzcy zgadzają się, że ich projekt, jak również zdjęcia i filmy, które zostaną zrobione w 
czasie wycieczki i ceremonii wręczenia nagrody i na których będzie można ich rozpoznać, 
zostaną opublikowane (na przykład na stronie internetowej Young Europeans Award i 
organizacji partnerskich). 

Wszyscy uczestnicy zgadzają się, że ich imiona i nazwiska oraz zdjęcia i nagrania wideo, na 
których są rozpoznawalni, a także ich zdjęcia, filmy i teksty, do których mają prawa autorskie 
zostaną opublikowane w celu wymiany informacji dotyczącej konkursu i ogólnej pracy 
Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i jej partnerów (na przykład na stronie 
internetowej Young Europeans Award oraz na stronach internetowych organizacji 
partnerskich). Wymagana jest zgoda dorosłego uczestnika lub w przypadku uczestnika 
małoletniego jego prawnego opiekuna.  

 

 
 


