
•	 Das	Geld	darf	erst	nach	Abschluss	des	Genehmigungs-
prozess	ausgegeben	werden,	d.h.	Antrag	mindestens	
drei	Monate	vor	Projektbeginn	stellen

•	 Antragstermine	jeweils	zum	Quartalsende
	www.fondbudoucnosti.cz/de/,	Rubrik	„Für	Antragsteller“

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten
Programme	zur	Förderung	der	grenzübergreifenden	Zusam-
menarbeit	Ziel	ETZ	2014-2020	
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
	www.regierung.oberfranken.bayern.de

•	 Info	und	Antragstellung:	
	www.euregio-egrensis.de,		www.euregio-bayern.de

Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 
•	 Info	und	Antragstellung:	
	www.euroregion-erzgebirge.de	
	www.euroregion-elbe-labe.eu	
	www.neisse-nisa-nysa.org

!	Zuschüsse	zur	Förderung	grenzüberschreitender	Aktivitä-
ten	kann	man	gegebenenfalls	auch	vom	eigenen	Träger,	der	
Stadt,	der	Gemeinde,	von	Stiftungen	oder	anderen	Sponsoren	
wie	z.	B.	Firmen	aus	der	Region	bekommen.	Fragen	Sie	nach!

Kontakt
Ulrike	Fügl	|	Tel.:	+49	941	58557-24
fuegl@tandem-org.de	|	www.tandem-org.de

Tandem
Die	 Koordinierungszentren	 Deutsch-Tschechischer	 Ju-
gendaustausch	–	Tandem	in	Regensburg	und	Pilsen	sind	die	
zentralen	Fachstellen	für	den	Jugend-	und	Schüleraustausch	
zwischen	Deutschland	und	Tschechien.	Die	Koordinierungs-
zentren	 fördern	die	gegenseitige	Annäherung	und	die	Ent-
wicklung	 freundschaftlicher	 Beziehungen	 zwischen	 jungen	
Menschen	aus	beiden	Ländern.	Im	Zentrum	der	Arbeit	steht	
die	Begegnung	junger	Menschen.

Förderprogramm „Von klein auf“
•	 Tandem	Regensburg	für	Kindertagesstätten	in	Bayern	
und	Sachsen	mit	Mitteln	der	Bayerischen	Staatskanzlei	
und	des	Deutsch-Tschechischen	Zukunftsfonds

•	maximale	Förderung	in	Höhe	von	1.500	€,	bis	zu	100	%	
der	Projektkosten	förderfähig	

•	 die	Förderung	kann	im	Voraus	ausgezahlt	werden
•	 Fördergegenstände:	
	 a)	Begegnungen	von	Kindern	
	 b)	Begegnungen	von	Fachkräften	
	 c)	Angebote	zu	Kultur	und	Sprache	des	Nachbarlandes	

•	maximal	500	€	pro	Fördergegenstand
•	 Anträge	können	jederzeit	eingereicht	werden
	www.tandem-org.de,	Rubrik	Förderung

Förderprogramm „Odmalička“
•	 Tandem	Pilsen	für	tschechische	Kindergärten	mit	Mitteln	
des	MŠMT

•	maximale	Förderungssumme	nicht	bestimmt,	bis	zu	100	%	
der	Projektkosten	förderfähig	

•	 75	%	der	Summe	kann	im	Voraus	ausgezahlt	werden	
•	 Erstattet	werden	Fahrkosten,	Verpflegung,	Honorare	für	
Sprachmittlung,	Fahrtkosten	für	Begegnung	von	Fach-
kräften	

•	 4	Antragstermine	pro	Jahr	
	www.tandem.adam.cz,	Rubrik	Předškolní	zařízení

Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
•	 Unterstützung	von	Partnerprojekten	zur	Förderung	der	
deutsch-tschechischen	Verständigung

•	 Beantragung	aller	Kosten,	die	konkret	mit	der	jeweiligen	
Begegnung	zusammenhängen	(wie	Fahrkosten,	Verpfle-
gung,	Unterkunft)	

•	 Der	Zukunftsfonds	fördert	bis	zu	50	%	der	gesamten	
Projektkosten.

Antragstellung:
•	 Antragsformular	wird	online	ausgefüllt	(Registrierung	
nötig)

•	 Ausfüllen	der	Formulare	erfolgt	auf	Deutsch	und	Tsche-
chisch	(die	Formulare	sind	inhaltlich	identisch)

•	 Ein	Partner	stellt	den	Antrag	und	ist	dann	auch	für	das	
Projekt	verantwortlich Navštivte nás také na twitter.com/ccentretandem

Besuchen Sie uns auch auf facebook.com/ccentretandem

	

Tandem
Koordinierungszentrum	
Deutsch-Tschechischer	
Jugendaustausch

Koordinační	centrum	
česko-německých	
výměn	mládeže

Finanzierungsmöglichkeiten für 
deutsch-tschechische Projekte
(nicht nur) im Vorschulbereich

Tandem Regensburg

Maximilianstraße	7	
D-93047	Regensburg

Tel.:	 +49	941	585	57-0	
Fax:	 +49	941	585	57-22

tandem@tandem-org.de	
www.tandem-info.net	
www.schrittfuerschritt.info



•	 termíny	odevzdání	žádostí:	31.	března,	30.	června,	
30.	září,	31.	prosince	

	www.fondbudoucnosti.cz,	sekce	Pro	žadatele	

Další možnosti financování
Operační program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS 2014-
2020 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 
	www.strukturalni-fondy.cz

•	 financování	přes	euroregiony:		
	www.euregio-egrensis.cz,		www.euregio.cz	

Operační program přeshraniční spolupráce 2014-2020 
Česká republika – Svobodný stát Sasko
	www.ziel3-cil3.eu,		www.strukturalni-fondy.cz

•	 financovánó	přes	euroregiony:	
	www.euregio-egrensis.org,		www.euroreg.cz	
	www.euroregion-elbe-labe.eu,	
	www.neisse-nisa-nysa.org

!	 Finanční	 prostředky	 lze	 získat	 i	 z	 dotačních	 programů	
krajů	 a	 obcí	 nebo	 různých	 nadačních	 fondů	 a	 programů.	
O	podporu	při	financování	přeshraničních	aktivit	požádejte	
také	zřizovatele,	rodiče	a	sponzory	(např.	firmy	z	regionu).

Kontakt
Lucie	Tarabová	I	Tel.:	+420	377	634	757	
tarabova@tandem.adam.cz	|	www.tandem.adam.cz

Tandem
Koordinační	 centra	 česko-německých	 výměn	 mládeže	
Tandem	 v	 Plzni	 a	 Regensburgu	 jsou	 v	 České	 republice	
a	 ve	Spolkové	 republice	Německo	 celostátními	 odbornými	
pracovišti	pro	výměnu	dětí	a	mládeže	mezi	oběma	zeměmi.	
Koordinační	centra	podporují	sbližování	a	rozvoj	všestranných	
styků	 a	 přátelských	 vztahů	 mezi	 mladými	 lidmi	 z	 Česka	
a	Německa.

Program podpory „Odmalička“
•	 Tandem	Plzeň	pro	české	mateřské	školy
•	max.	výše	podpory	není	stanovena,	lze	financovat	až	
100	%	nákladů	na	projekt	

•	 75	%	příspěvku	lze	získat	předem	
•	možné	financovat:	setkávání	dětí	–	jízdné/doprava,	
stravování,	honoráře	pro	tlumočníky	nebo	jazykové	
lektory,	materiál	pro	jazykovou	výuku,	jízdné	na	
setkávání	pedagogů	(přípravné	a	hodnotící	návštěvy,	
výměna	zkušeností)	–	hostitelský	princip!

•	 4	termíny	podání	žádostí
	www.tandem-adam.cz,	sekce	Předškolní	zařízení	

Program podpory „Von klein auf“
•	 Tandem	Regensburg	pro	mateřské	školy	v	Bavorsku	
a	Sasku

•	max.	příspěvek	1.500	€,	lze	financovat	až	100	%	nákladů	
projektu	

•	 příspěvek	je	možné	převést	předem	
•	 podpora	projektů	v	oblastech:	
	 a)	 setkávání	českých	a	německých	dětí	
	 b)	odborná	výměna	pedagogů	(pracovní	setkání,	
	 	 hospitace	atp.)	
	 c)	 nabídka	výuky	češtiny	

•	 příspěvek	ve	výši	max.	500	€	/	oblast
•	 žádosti	se	podávají	průběžně
	www.tandem-org.de,	sekce	Förderung

Česko-německý fond budoucnosti
•	 podpora	partnerských	projektů	s	pozitivní	vazbou	na	
proces	česko-německého	porozumění

•	 lze	žádat	především	na	náklady	spojené	se	setkáním	dětí	
(doprava,	strava,	ubytování,	tlumočení	atp.)	

•	 50	%	nákladů	z	vlastních	nebo	jiných	zdrojů	

Žádost o finanční podporu:
•	 formuláře	se	vyplňují	online,	nutná	registrace
•	 formulář	se	vyplňuje	česky	a	německy	(obsahově	
identické)

•	 podává	buď	český,	nebo	německý	partner	–	zodpovědnost	
za	celý	projekt

•	 peníze	lze	využívat	až	po	proběhnutí	schvalovacího	
procesu,	žádá	se	vždy	alespoň	čtvrt	roku	předem	 Besuchen Sie uns auch auf twitter.com/ccentretandem

Navštivte nás také na facebook.com/ccentretandem

	

Tandem
Koordinační	centrum	
česko-německých	
výměn	mládeže

Koordinierungszentrum	
Deutsch-Tschechischer	
Jugendaustausch

Možnosti financování 
česko-německé spolupráce 
(nejen) předškolních zařízení

Tandem Plzeň

Riegrova	17	
CZ-306	14	Plzeň

Tel.:	 +420	377	634	755	
Fax:	 +420	377	634	752

tandem@tandem.adam.cz	
www.tandem-info.net	
www.krucekpokrucku.info


