
  

 

28 września 2021 

 

Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus +  
i Europejskiego Korpusu Solidarności 

w sprawie szczegółowych wytycznych w przypadkach wystąpienia siły wyższej spowodowanej 

ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi i konsekwencje ograniczeń związanych z COVID-19 

Po wystąpieniu serii ekstremalnych zjawisk pogodowych dotykających społeczności w całej Europie w 2021 

r. (np. powodzie, pożary lasów, tornada itp.) Komisja Europejska przeanalizowała możliwości udzielania 

wsparcia przez wolontariuszy zaangażowanych w Projekty Wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności 

lokalnym społecznościom, które ucierpiały na skutek ekstremalnych zjawisk pogodowych.   

Komisja Europejska dopuszcza możliwość zaangażowania wolontariuszy w takie działania pomocowe 

mieszczące się w ramach obowiązujących zasad Programu i umów indywidulanych.  Ponadto w kontekście 

współwystąpienia wyjątkowych okoliczności (np. COVID-19 w latach 2020-2021, ekstremalne zjawiska 

pogodowe w 2021), które wpłynęły na realizację trwających projektów Europejskiego Korpusu Solidarności, 

Komisja Europejska przeanalizowała możliwość uzupełnienia zakresu działań realizowanych projektów. 

I. Projekty realizowane w ramach programu Europejski Korpus Solidarności 2018-2020 

Po dokładnej analizie ram prawnych programu, Komisja Europejska dopuszcza pewną elastyczność w zakresie 

modyfikacji projektów Europejskiego Korpusu Solidarności dofinansowanych w latach 2018-2020 poprzez 

zastosowanie klauzuli siły wyższej. Zasada ta ma zastosowanie do projektów, których nie można było 

zrealizować zgodnie z przewidywaniami z powodu COVID-19 lub nieprzewidzianych zdarzeń pogodowych, 

które wystąpiły w 2021 r.  

Zgodnie z umową, beneficjent w obliczu działania siły wyższej musi wysłać formalne powiadomienie do 

Narodowej Agencji podając charakter sytuacji lub zdarzenia, czas trwania oraz przewidywane skutki i wpływ 

na realizację projektu. Po dokonaniu oceny działania siły wyższej Narodowa Agencja powiadomi beneficjenta 

o zaakceptowaniu lub odrzuceniu zgłoszenia. W przypadku uznania działania siły wyższej, beneficjent może 

wnioskować do NA o przygotowanie aneksu do umowy którego celem będzie zatwierdzenie modyfikacji 

działań projektowych, pod warunkiem, że zaproponowane działania: 

a. spełniają minimalne wymagania konkursu, w ramach którego przyznano dofinansowanie, określone 

w zaproszeniu do składania wniosków; 

b. nie mają wpływu na kwotę dofinansowania, 

c. są bezpośrednio związane z łagodzeniem skutków poważnych zdarzeń pogodowych w 2021 r., które 

miały wpływ na miejsce realizacji projektu/ów. 



  

 

Narodowa Agencja oceni, czy złożony wniosek dotyczący modyfikacji projektu spełnia wyżej postawione 

kryteria. Narodowa Agencja odrzuci każdy wniosek o zmianę kwestionujący podstawę przyznania 

dofinansowania lub byłby w sprzeczności z zasadą równego traktowania beneficjentów. 

II. Projekty realizowane w ramach programu Europejski Korpus Solidarności 2021-2027 (konkurs 

2021) 

Ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i działania na rzecz klimatu to priorytety Europejskiego Korpusu 

Solidarności w 2021 r. Program wspiera projekty i działania dotyczące wyzwań społecznych związanych  

z celami klimatycznymi, w tym: działania minimalizujące skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych. W 

ramach nowej procedury przyznawania Znaku Jakości wprowadzonej w 2021 r. wnioskodawcy muszą opisać 

we wniosku jak zamierzają w perspektywie długoterminowej realizować ten priorytet. Narodowa Agencja 

zachęca organizacje do włączania się w działania minimalizujące skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych 

bez konieczności dokonywania zmian w przyznanym Znaku Jakości. 

Narodowa Agencja zwraca uwagę, że młodzi uczestnicy Europejskiego Korpusu Solidarności powinni mieć 

zagwarantowane bezpieczeństwo podczas wszelkich działań projektowych. Stosowne klauzule powinny 

znaleźć się w umowie z wolontariuszem, szczególnie dotyczące działań na obszarach/w miejscach 

dotkniętych poważnymi skutkami związanymi z pogodą i/lub klęskami żywiołowymi.  Działania z udziałem 

wolontariuszy mogą się odbywać dopiero po udostępnieniu takich obszarów dla ludności cywilnej i o ile nie 

są one przedmiotem żadnych ostrzeżeń o ryzyku/niebezpieczeństwie wydanych przez odpowiednie organy 

krajowe. 

W odniesieniu do możliwości przedłużenia okresu obowiązywania umów finansowych w związku  

z wystąpieniem siły wyższej stosuje się wskazówki przedstawione w kontekście COVID-19 w komunikatach 

Narodowej Agencji: 

• 16-03-2020 Komunikat w sprawie koronawirusa – Komunikat FRSE w związku z licznymi zapytaniami 

beneficjentów dotyczącymi mobilności planowanych w najbliższym czasie a koronawirusem. 

• 02-04-2020 Komunikat FRSE dla beneficjentów – zalecenia Komisji Europejskiej dotyczący 

stosowania zasady siły wyższej w przypadku kosztów poniesionych w stosunku do działań, które 

zostały odwołane oraz dodatkowych kosztów spowodowanych przez wyjątkową sytuację w stosunku 

do działań, które zostały zrealizowane częściowo lub w pełni. 

 

https://2018-2020.eks.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/7_Komunikat_2020_03_16_koronawirus.pdf
https://www.frse.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Komunikat-FRSE-CV-2-OK1.pdf

