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OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIEWZIĘĆ PODEJMOWANYCH NA RZECZ 

DIALOGU I POROZUMIENIA W STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH 

 

„Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020 Zdalnie” 

 

 

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA,  

 

działając na podstawie § 3 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-

Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz 

dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich (Dz. U. poz. 1335),  

 

OGŁASZA  

 

Konkurs na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych  

na rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich  

„Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020 Zdalnie” 

 

§ 1. 

 

Rodzaj przedsięwzięć 

 

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020 Zdalnie. 

 

§ 2. 

 

Termin składania wniosków 

 

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 31 lipca 2020 r. O 

zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu 

i Porozumienia. 

 

§ 3. 

 

Miejsce i sposób składania wniosków 

 

1. Wniosek składa się od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i 

Porozumienia.  

 

2. Wnioskodawca powinien złożyć wniosek wraz wymaganymi załącznikami (wniosek). 

Wniosek oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, o których mowa w § 12 ust. 3 

pkt 1-5 Regulaminu Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na rzecz 

Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana 

Młodzieży 2020 Zdalnie”, sporządza się za pomocą systemu teleinformatycznego w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), przy użyciu 
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formularzy elektronicznych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.  

 

3. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. 

 

4. Jeżeli w skład wnioskodawcy wchodzą jednostki organizacyjne stanowiące jego 

zorganizowaną część, można złożyć więcej niż jeden wniosek, odrębnie dla każdej z tych 

jednostek organizacyjnych. Do jednostek organizacyjnych stanowiących zorganizowaną część 

wnioskodawcy postanowienie ust. 3 stosuje się. 

 

5. Wniosek powinien być napisany w języku polskim w sposób czytelny oraz podpisany 

przez osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wnioskodawcy. 

 

6. Strony wniosku powinny być ponumerowane kolejnymi numerami. 

 

7. Wniosek składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 

344). 

 

8. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 7, powinien być opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

 

9. Wniosek składany w formie pisemnej przekazuje się osobiście, za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), przesyłką kurierską lub w innych sposób, na adres: 

 

1) budynku siedziby Centrum: 

 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

Biuro Badań i Projektów 

ul. Jasna 14/16A 

00-041 Warszawa; 

 

2) skrytki pocztowej Centrum: 

 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

skrytka pocztowa nr 44 

00-950 Warszawa. 

 

10. Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

wniosku. 

 

11. Dwóch lub więcej wnioskodawców działających wspólnie może złożyć jeden wniosek 

(wniosek wspólny). 

 

12. We wniosku wspólnym wskazuje się: 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.202705&full=1
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1) jakie działania w ramach realizacji przedsięwzięcia będą wykonywać poszczególni 

wnioskodawcy; 

 

2) sposób reprezentacji wnioskodawców, o których mowa w ust. 13, wobec Centrum Polsko-

Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. 

 

§ 4. 

 

Warunki udzielenia dofinansowania 

 

Warunki udzielenia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i 

porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich określają: 

 

1) ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 640); 

 

2) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 

r. w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w 

stosunkach polsko-rosyjskich (Dz. U. poz. 1335); 

 

3) Regulamin Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na rzecz 

Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana 

Młodzieży 2020 Zdalnie”, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. 


