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Společný program česko-německých setkávání 
dětí „Odmalička“ 
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže 
Tandem v Plzni (s podporou MŠMT a Česko-německého fondu 
budoucnosti) 

 

Průvodce přihláškou ke společnému organizování akce  

Při vyplňování přihlášky vypisuje realizátor akce všechna pole s šedým 
rámečkem, ostatní části formuláře nelze editovat. Oficiální přihlášku je 
nutné poslat v tištěné podobě, elektronicky lze přihlášku posílat jen pro 
případnou konzultaci. 

 

1. Základní údaje o projektu 

Název projektu: Váš název konkrétního projektu, který by měl být 
organizován společně s Tandemem 

Datum zahájení projektu: Nesmí předcházet datu, ke kterému podáváte 
žádost, ideálně začíná až následující měsíc   

Datum ukončení projektu: Projekt musí být uskutečněn v průběhu roku 
a kompletní vyúčtování musí být dodáno na adresu Tandemu max. 2 
týdny po datu ukončení projektu, není-li uvedeno jinak.  

 

2. Údaje o realizátorovi akce 

Je třeba vyplnit název organizace, adresu (ulice, číslo, PSČ a obec), IČO, 
název zřizovatele, jméno statutárního zástupce a  kontaktní údaje osoby 
zodpovědné za projekt.  

 

3. Údaje o německé partnerské organizaci 

Je třeba vyplnit název partnerské organizace, zřizovatele, adresu (ulice, 
číslo, PSČ a obec), okres, telefon, e-mail, příp. adresu webových stránek 
a jméno kontaktní osoby pro projekt v partnerském zařízení.  

 

4. Dosavadní spolupráce a zkušenosti s partnerskou organizací 

Zde prosím uveďte, kdy a jak jste navázali první kontakt s partnerskou 
organizací. Pokud již byly realizovány společné projekty, uveďte je, včetně 
období jejich realizace. Pokud v tomtéž období realizujete s německým 
partnerem jinou aktivitu financovanou z jiných zdrojů, uveďte sem i tuto 
skutečnost.  

Udejte také, zda partnerská organizace z Německa někdy v minulosti 
žádala či získala podporu od Tandemu Regensburg a zda Vy nebo Váš 
partner podáváte žádost o podporu na Česko-německý fond budoucnosti.  
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5. Cíle projektu 

Definujte konkrétní cíle projektu, kterých chcete za období trvání projektu 
dosáhnout.  

 

6. Popis projektu  

Napište stručný a výstižný popis projektu jako celku a jeho přínos 
pro účastníky. Nepopisujte podrobně jednotlivé aktivity – k tomu je určena 
tabulka č. 8 v přihlášce. 

 

7. Harmonogram plánovaných česko-německých aktivit  

Plánované aktivity projektu zaneste jednotlivě do tabulky. Ke každé aktivitě 
vyplňte prosím datum nebo období, kdy ji hodláte realizovat, místo konání, 
stručný popis aktivity a předpokládané počty účastníků.  

 

8. Plánovaný přehled výdajů projektu 

Do tabulky uveďte druh a výši těchto výdajů za všechny aktivity projektu 
dohromady (např. doprava českých dětí na místo setkání v Německu: druh 
výdajů: doprava; výdaje v Kč: 3000 Kč, podíl Tandemu: 2000 Kč). 
Podpořeny mohou být pouze uznatelné náklady (viz informace pro 
žadatele). 

 

9. Celkem spoluúčast Tandemu 

Zde uveďte žádanou částku, kterou Tandem převezme. Částka musí být 
shodná se sumou uvedenou ve sloupci „podíl Tandemu“ v tabulce č. 8 
přihlášky.  

 

10. Jiné zdroje financování  

Toto je povinný údaj. Za kofinancování se považují granty samospráv, 
příspěvek zřizovatele i příspěvek rodičů apod. Podíl dalších prostředků vůči 
žádané podpoře v rámci programu „Odmalička“ není pevně stanoven. 
Účast ve Společném programu „Odmalička“ není možné kombinovat 
s dalšími programy Tandemu (Rozjeď to s Tandemem!, Program podpory 
odborných praxí atp.) ani s dotací MŠMT  z Programů státní podpory práce 
s dětmi a mládeží, ani s podporou z Česko-německého fondu budoucnosti.  

 

11. Prohlášení o pravdivosti údajů, podpis 

Na písemné formě přihlášky je potřebný vlastnoruční podpis statutárního 
zástupce oprávněného jednat jménem realizátora projektu a razítko 
organizace. 


