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1. Wprowadzenie i cele

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest uzależnione od:

— przyjęcia przez organ prawodawczy, bez wprowadzenia znaczących zmian, wniosku dotyczącego rozporządzenia Par
lamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i ustanawiającego 
program Europejskiego Korpusu Solidarności oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 2018/1475 i rozporządzenie 
(UE) nr 375/2014,

— pozytywnej opinii komitetu ustanowionego w akcie podstawowym w sprawie rocznego programu prac na rzecz wdro
żenia Europejskiego Korpusu Solidarności w 2021 r.,

— przyjęcia przez Komisję rocznego programu prac na 2021 r. po konsultacjach z komitetem programu,

— dostępności środków przewidzianych w projekcie budżetu na 2021 r. po przyjęciu budżetu na ten rok przez władzę 
budżetową lub – w przypadku gdy budżet nie zostanie przyjęty – w ramach systemu opartego na dwunastych częściach 
środków tymczasowych, oraz

— wyznaczenia agencji narodowej przez organ krajowy i jej zatwierdzenia przez Komisję oraz podpisania umów o przy
znanie wkładu.

W związku z tym niniejsze powiadomienie nie jest prawnie wiążące dla Komisji (instytucji zamawiającej). W przypadku 
gdy co najmniej jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do 
przerwania lub odwołania niniejszego zaproszenia do składania wniosków, a także prawo do ogłoszenia innych zaproszeń 
zawierających odmienną treść i odpowiednie terminy składania wniosków.

2. Działania

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące działania w ramach programu Europejskiego Korpusu 
Solidarności:

— projekty wolontariatu,

— zespoły wolontariuszy na obszarach o wysokim priorytecie,

— projekty solidarnościowe,

— znak jakości działań w ramach wolontariatu solidarnościowego,

— znak jakości wolontariatu w zakresie pomocy humanitarnej.

3. Kwalifikowalność

O finansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności mogą ubiegać się wszelkie podmioty publiczne lub pry
watne. Ponadto o finansowanie na projekty solidarnościowe mogą ubiegać się grupy młodych osób, które zarejestrowały 
się w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 132/6                                                                                                                                          15.4.2021  



We wszystkich działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności mogą w pełni uczestniczyć następujące państwa:

— 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kraje i terytoria zamorskie,

— państwa trzecie stowarzyszone z programem:

— państwa EFTA/EOG (1): Islandia i Liechtenstein,

— państwa kandydujące do UE (2): Republika Turcji, Republika Macedonii Północnej.

Ponadto niektóre działania są otwarte dla organizacji z państw trzecich niestowarzyszonych z programem.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po Europejskim Korpusie 
Solidarności na 2021 r.

4. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 138 873 000 EUR.

Całkowity budżet przeznaczony na zaproszenie do składania wniosków oraz jego podział jest orientacyjny i uzależniony 
od przyjęcia rocznego programu prac Europejskiego Korpusu Solidarności na 2021 r.; może on ulec zmianie w zależności 
od zmian rocznego programu prac Europejskiego Korpusu Solidarności. Potencjalni wnioskodawcy powinni regularnie 
sprawdzać roczny program prac Europejskiego Korpusu Solidarności oraz dokonywane w nim zmiany, opublikowane na 
stronie:https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources_pl w odniesieniu do budżetu na 
poszczególne działania objęte zaproszeniem do składania wniosków.

Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów są różne w zależności od takich czynników jak rodzaj projektu 
i liczba zaangażowanych partnerów.

5. Termin składania wniosków

Określone poniżej terminy składania wniosków upływają o godzinie 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.

Projekty wolontariatu 28 maja 2021 r.

5 października 2021 r.

Projekty solidarnościowe 28 maja 2021 r.

5 października 2021 r.

Określone poniżej terminy składania wniosków upływają o godzinie 17.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Zespoły wolontariuszy na obszarach o wysokim priorytecie 5 października 2021 r.

Wnioski o przyznanie znaku jakości można składać w sposób ciągły.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po Europejskim Korpusie Solidar
ności na 2021 r.

6. Szczegółowe informacje

Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków wraz z priorytetami można znaleźć w przewodniku 
po Europejskim Korpusie Solidarności na 2021 r. pod adresem:https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for- 
proposals_pl

Przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności na 2021 r. jest integralną częścią niniejszego zaproszenia do składania 
wniosków, a określone w nim warunki uczestnictwa i finansowania mają w całości zastosowanie do niniejszego zaprosze
nia.

(1) Z zastrzeżeniem decyzji Wspólnego Komitetu EOG o uczestnictwie w programie.
(2) Z zastrzeżeniem podpisania dwustronnych układów o stowarzyszeniu.
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