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Załącznik „Projekt trójstronny”
"Trilaterales Projekt”
Anlage 
1. 
Dane partnera z kraju trzeciego - proszę wypełnić alfabetem łacińskim
Angaben zum Partner aus dem Drittland - bitte in lateinischer Schrift ausfüllen
1.1 
Partner z kraju trzeciego 
Partner aus dem Drittland
Nazwa instytucji
Name der Organisation
Ulica
Stra
ß
e
Kod pocztowy
PLZ
Region
Region
Tel. (z nr kier.)
Tel. (mit Vorwahl)
E-mail
E-Mail
1.2 
Osoba kontaktowa partnera z kraju trzeciego
Ansprechpartner aus dem Drittland
Imię i nazwisko 
Vorname und Name
Adres
Adresse
Tel. (z nr kier.)
Tel. (mit Vorwahl)
2. 
Dane dotyczące kosztów podróży dla gości z kraju trzeciego
Angaben zu Fahrtkosten der Gäste aus dem Drittland
2.1 
Miejscowość przekraczania granicy w Polsce lub Niemczech
Grenzübergang in Polen oder Deutschland
Kod pocztowy
PLZ
2.2 
Wnioskowana dotacja w PNWM
 (wypełniają gospodarze we własnej walucie)
Beantragter DPJW-Zuschuss (vom Gastgeber in der eigenen Währung auszufüllen)
Wnioskowana kwota (wg zał. 2 Wytycznych PNWM) w walucie:
Liczba osób
Personenzahl
Kwota na osobę
Betrag pro Person
3. 
Załącznik „Projekt trójstronny” dotyczy następującego "Wspólnego wniosku":
Die Anlage „Trilaterales Projekt” betrifft folgenden "Gemeinsamen Antrag":
od 
von
do
bis
Gospodarz: nazwa i miejscowość
Gastgeber: Name und Ort
Gość: nazwa i miejscowość
Miejscowość
Ort
Land
Kraj 
Faks (z nr kier.)
Fax (mit Vorwahl)
www
www
E-mail
E-Mail
Miejscowość
Ort
Razem
Gesamt
Projektort
Miejsce projektu
PLZ
Kod pocztowy
Beantragter Zuschuss (nach Anlage 2 der DPJW-Richtlinien) in:
	Tel. (z nr kier.) / Tel. (mit Vorwahl): 
	e-mail: 
	Kod pocztowy / PLZ: 
	Województwo / Bundesland: 
	Tel. (z nr kier.) / Tel. (mit Vorwahl): 
	Ulica / Straße: 
	Liczba osób / Personenanzahl: 
	Razem / Gesamt: 
	do / bis: 
	: 
	Gość: nazwa i miejscowość / Gast: Name und Ort: 
	Nazwa / Name: 
	Miejscowość / Ort: 
	Kraj / Land: 
	Faks (z nr kier.) / Fax (mit Vorwahl): 
	www: 
	Imię i nazwisko / Vorname und Name: 
	Adres / Adresse: 
	e-mail: 
	Kod pocztowy / PLZ: 
	Miejscowość / Ort: 
	Kwota na osobę / Betrag pro Person: 
	Kod pocztowy / PLZ: 
	Miejsce programu / Programmort: 
	Gospodarz: nazwa i miejscowość / Gastgeber: Name und Ort: 
	od / von: 



