
  

 

Zasady alokacji budżetu dla organizacji posiadających Znak Jakości w ramach Projektów Wolontariatu 

Europejskiego Korpusu Solidarności – dla wniosków o budżet (ESC51) składanych w terminie do 28 maja i 

5 października 2021 r. oraz organizacji akredytowanych w programie Erasmus+ Młodzież w ramach Akcji 

1. Mobilność młodzieży – dla wniosków o budżet (KA151-YOU) złożonych w terminie do 18 maja 2021 r. 

Konkurs 2021 

  

Komunikat zawiera szczegółowe informacje nt. zasad alokacji budżetu dla organizacji posiadających 

akredytację Erasmus +/Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności zgodne z zasadami opisanymi w 

Przewodniku po Programie Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności. Zasady opisane  

w poniższym dokumencie mają zastosowanie dla obydwu programów z uwzględnieniem kluczowych różnic 

odnoszących się do charakteru działań, czasu trwania projektu i liczby rund.  

Złożone wnioski nie podlegają ocenie jakościowej na etapie alokacji budżetu. Wszystkie kwalifikujące się 

wnioski o dotację otrzymują finansowanie. Wysokość dotacji zależy od kilku czynników: 

• całkowitego budżetu dostępnego dla danej alokacji,        

• szacowanego budżet wymaganego do realizacji działań wskazanych we wniosku,   

• minimalnej i maksymalnej kwoty dotacji, 

• jakościowych kryteriów alokacji, na którą składają się: wynik oceny jakościowej Znaku 

Jakości/akredytacji Erasmus+/raportu z realizacji projektu, ocena priorytetów i obszarów 

tematycznych do których będą odnosiły się realizowane działania, równowaga geograficzna 

(opcjonalnie dla Erasmus+)1.       

Jak określono w Przewodnikach po programach, szczegółowe zasady dotyczące minimalnego  

i maksymalnego dofinansowania, punktacji kryteriów alokacji oraz metody alokacji zostały opublikowane 

przez Narodową Agencję przed terminem naboru.  

1. DOSTĘPNY BUDŻET  

NA przed każdym konkursem publikuje całkowity budżet dostępny dla danej rundy2. Budżet został 

zatwierdzony przez EAC w planie pracy NA. Dla Europejskiego Korpusu Solidarności przewidziano  

2 rundy alokacji budżetu. Dla Erasmus+ Młodzież przewidziano 1 rundę alokacji budżetu dla organizacji 

akredytowanych w ramach Akcji 1. Mobilność. Termin złożenia uproszczonych wniosków  

o dofinansowanie KA151-YOU minął 18 maja br. 

 

1 Dodatkowe kryteria alokacji zostaną dodane w przyszłych zaproszeniach. Za 2021 r. dane dotyczące wyników 
finansowych i jakościowych nie są dostępne 

2 Jeżeli dostępne będą dodatkowe fundusze, Narodowa Agencja może zwiększyć dostępny budżet. Komunikaty ws. 
alokacji budżetu Erasmus+ dostępne są na stronie Narodowej Agencji w sekcji Komunikaty.  

https://erasmusplus.org.pl/dokumenty?download_category=komunikatyna


  

 

Dostępny budżet został podzielony między obowiązujące kryteria alokacji w następujący sposób3: 

minimalne dotacje, wyniki jakościowe, priorytety i obszary tematyczne.  

W razie potrzeby, Narodowa Agencja może dodatkowo zwiększyć zarezerwowaną kwotę. Jeśli część 

środków zarezerwowanych pozostaje niewykorzystana, Narodowa Agencja może dystrybuować te środki  

w drugiej rundzie. 

Europejski Korpus Solidarności 

Suma kwot w powyższych kategoriach odpowiada co najmniej 75% całkowitego budżetu dostępnego na 

daną rundę, z wyłączeniem kwoty zarezerwowanej dla części budżetu opartej na kosztach rzeczywistych 

(Koszty nadzwyczajne).  

Pozostała część budżetu będzie podzielona przez NA po ogłoszeniu konkursu. Dzięki takim rozwiązaniom NA 

dysponuje pewną elastycznością w przenoszeniu środków pomiędzy kategoriami w zależności od potrzeb. 

Dodatkowe środki można również przenieść do kategorii budżetu przeznaczonej na koszty nadzwyczajne. 

Przynajmniej 10% całkowitego budżetu na daną rundę będzie przeznaczone na minimalne dotacje, 

przynajmniej 40% będzie przeznaczone na ocenę jakościową.  

Szczegółowy podział budżetu na rundę 1 dla Europejskiego Korpusu Solidarności: 

https://eks.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/05/24/4efi6l/2-komunikat-2021-05-14-zasady-alokacji.pdf  

Erasmus+ Młodzież  

Całkowity budżet przeznaczony na akredytacje jest równy 60% całkowitej alokacji budżetu dla Akcji 1 

Erasmus+ Młodzież, z czego 10 % kwoty zarezerwowane jest dla części budżetu opartej na kosztach 

rzeczywistych (Koszty nadzwyczajne). Każdy wnioskodawca otrzyma minimalną kwotę: 22 000,00 EUR. Na 

wynik jakościowy i priorytety programu oraz obszary tematyczne w 2021 r. zarezerwowano kwotę  

2 952 031,32 EUR. 

 

Zasady alokacji budżetu Erasmus+ Młodzież Akredytacje (Akcja 1) oraz kryteria alokacji w roku 

konkursowym 2021 dostępne są na stronie: 

https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/04/30/fsbb73/komunikat-alokacja-ka1-

akredytacje-mlodziez-30-04-.pdf  

 

 

3 Wyjątkowo, podane kwoty mogą być obniżone, jeżeli budżet konieczny dla wsparcia włączenia i kosztów 
nadzwyczajnych będzie wyższy niż początkowo przewidziano; jeśli wszystkim wnioskodawcom przyznano kwoty 
maksymalne zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie; lub jeśli wymagana jest korekta ze względu na 
zasady zaokrąglania. 

https://eks.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/05/24/4efi6l/2-komunikat-2021-05-14-zasady-alokacji.pdf
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/04/30/fsbb73/komunikat-alokacja-ka1-akredytacje-mlodziez-30-04-.pdf
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/04/30/fsbb73/komunikat-alokacja-ka1-akredytacje-mlodziez-30-04-.pdf


  

 

2. SZACOWANIE BUDŻETU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Przed przystąpieniem do alokacji budżetu, Narodowa Agencja oblicza budżet wymagany do realizacji 

działań wskazanych we wniosku o dotację biorąc pod uwagę stawki wskazane w Przewodniku po programie 

i dane historyczne dotyczące podobnych działań. 

Szacowanie budżetu nie uwzględnia kosztów nadzwyczajnych, które są wskazane i uzasadnione przez 

wnioskodawcę w ramach wniosku.  

Beneficjenci będą mogli wnioskować o koszty nadzwyczajne przez złożenie pisemnego wniosku do 

Narodowej Agencji podczas pierwszych 12 miesięcy realizacji projektów. Umowa dotacji może określać 

ograniczenia kwoty dofinasowania w zakresie kosztów nadzwyczajnych.   

3. USTALENIE MAKSYMALNEJ KWOTY DOTACJI 

Narodowa Agencja może określić maksymalną kwotę dotacji o jaką może wystąpić wnioskodawca bazując 

np. na analizie dotacji przyznanych w poprzednich rundach. NA może podjąć decyzję o nieustalaniu 

maksymalnej kwoty dofinansowania. 

W 2021 r. Narodowa Agencja określiła maksymalną dotację dla Europejskiego Korpusu Solidarności na 

poziomie 250 000,00 EUR. 

W 2021 r. Narodowa Agencja nie planuje określenia maksymalnej wysokości grantu Erasmus+ Młodzież dla 

akredytowanych organizacji w pierwszym roku trwania Programu. Przyznana dotacja nie może być wyższa 

niż wnioskowany szacunkowy budżet na realizację wszystkich działań. Koszty nadzwyczajne nie są wliczane 

do limitów określonych przez zasady dotyczące maksymalnej dotacji. 

4. ZASADY ALOKACJI BUDŻETU 

Alokacja budżetu odbywa się w kilku etapach. W każdej fazie, dostępny na daną rundę budżet zostanie 

podzielony między wnioskodawców w oparciu o wyniki oceny w danym kryterium. Wszystkie przyznane 

kwoty będą zaokrąglane do pełnych kwot euro.  

4.1. Pierwsza faza: minimalna dotacja   

Minimalna dotacja zostanie przyznana każdemu wnioskodawcy na początku procesu alokacji. Celem 

minimalnej dotacji jest umożliwienie wszystkim organizacjom realizacji części działań będących częścią 

działań określonych w ich planie Akredytacji Erasmus+/Znaku Jakości EKS. 



  

 

W 2021 r. Narodowa Agencja określiła minimalną dotację dla Europejskiego Korpusu Solidarności na 

poziomie 15 000,00 EUR. Minimalna dotacja dla akredytowanych organizacji w programie Erasmus+ 

Młodzież w 2021 r. została określona przez Narodową Agencję na poziomie 22 000,00 EUR. 

W sytuacji, gdy wnioskowana kwota będzie niższa niż minimalna dotacja, kwota ta zostanie przyznana w 

całości. 

Wnioskodawcy powinni wnioskować o taką liczbę działań, którą będą w stanie zrealizować. 

Niezrealizowanie założonych celów w ramach przyznanych środków w trakcie trwania umowy 

(maksymalnie 24 miesiące) może skutkować obniżeniem dofinansowania w kolejnych konkursach.  

4.2. Druga faza: wyniki jakościowe (qualitative performance)   

Celem tego etapu naliczania budżetu jest zapewnienie środków, dzięki którym wnioskodawcy będą mogli 

zrealizować działania zgodnie z planem opisanym planie akredytacji E+/Znaku Jakości EKS. Faza ta obejmuje 

również priorytety i obszarów tematyczne programu. 

Budżet przyznany na ten etap zostanie podzielony pomiędzy wnioskodawców proporcjonalnie do uzyskanej 

liczby punktów, która będzie opierała się na: 

• Wyniku oceny akredytacji Erasmus+/Znaku Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności 

• Wyniku oceny dotyczącej priorytetów programu, obliczonego jako wartość procentowa priorytetów 

we wszystkich działaniach. NA oblicza tę wartość na podstawie informacji znajdujących się we 

wnioskach ESC 51 / KA151 .  

• Dodatkowo NA może wziąć pod uwagę całkowity szacunkowy budżet wymagany do realizacji 

wnioskowanych działań. Dzięki zastosowaniu tego kryterium rozkład całego budżetu może być 

lepiej dostosowany do wielkości wnioskowanego budżetu.  

4.3. Trzecia faza: równowaga geograficzna (tylko Erasmus +)      

W 2021 r. kryterium geograficzne nie było brane pod uwagę w ocenie wniosków akredytowanych 

organizacji Erasmus+ Młodzież. 

  

5. CAŁKOWITA PRZYZNANA DOTACJE I CELE DO REALIZACJI 

Ostatecznie przyznane dofinansowanie będzie sumą kwot naliczoną w każdej fazie alokacji. Jeżeli NA 

zatwierdzi koszty które wnioskodawca wskazał w ramach Kosztów nadzwyczajnych, zostaną one dodane do 

kwoty alokacji. 

Przed wystawieniem umowy finansowej, w razie potrzeby Narodowa Agencja dokona modyfikacji celów do 

realizacji w ramach projektu proporcjonalnie do przyznanego ostatecznie budżetu, tak aby utrzymać 



  

 

możliwość realizacji działań z udziałem przynajmniej jednego uczestnika w każdym typie działań 

jednocześnie zachowując zgodność z zasadami wskazanymi w Przewodniku po Programie. 

Narodowa Agencja może wprowadzić modyfikacje w celu lepszego dopasowania przyznanego budżetu do 

działań docelowych, utrzymania co najmniej jednego uczestnika w każdym rodzaju działania, o które 

wnioskuje wnioskodawca, oraz przestrzegania wszelkich ograniczeń określonych w przewodnik po 

programach. 

Beneficjenci mają możliwość realizacji docelowych działań w sposób elastyczny, zachowując jednak cele 

opisane w Akredytacji E+/Znaku Jakości EKS oraz zasady wskazane w Przewodniku po Programie. Realizacja 

uzgodnionych działań i celów zostanie oceniona na etapie raportu końcowego. 

  

 

 


