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W świetle wyjątkowych okoliczności wywołanych pandemią COVID-19 oraz w celu umożliwienia działania
Korpusu i zapewnienia wsparcia tam, gdzie jest to konieczne, wprowadzone zostaje elastyczne podejście
do działań realizowanych wirtualnie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na czas tego
wyjątkowego okresu.
REALIZACJA DZIAŁAŃ WIRTUALNYCH
Uczestnicy projektów mają możliwość kontynuowania lub rozpoczęcia działań w formacie działań
wirtualnych, które mają być połączone z mobilnością fizyczną w późniejszym terminie, jeśli i kiedy pozwoli
na to sytuacja. Beneficjenci powinni dążyć do realizacji działań w formie mobilności zgodnie z ramami
czasowymi określonymi w przewodniku Europejskiego Korpusu Solidarności 2020 r. Jeżeli jednak nie jest to
możliwe ze względu na rozwój pandemii COVID-19, beneficjenci będą mogli oznaczyć sytuację jako siłę
wyższą, a Narodowe Agencje mogą uznać działania wirtualne za kwalifikowalne.
Niezależnie od tego, czy dane działanie odbywa się fizycznie, wirtualnie czy łączy te dwie formy, organizacje
są nadal odpowiedzialne za przeprowadzenie wszystkich niezbędnych elementów projektu zadań w celu
realizacji działań o wysokiej jakości, takich jak przygotowanie, monitorowanie i wsparcie, walidacja efektów
uczenia się uczestników. Elementy te określone są w dokumentach referencyjnych programu.
FINANSOWANIE DZIAŁAŃ WIRTUALNYCH
Wsparcie organizacyjne/koszty działań
W przypadku działań, które początkowo były planowane jako fizyczne i które są prowadzone jako wirtualne
z powodu kryzysu COVID-19, ogólną zasadą jest uznanie kosztów związanych z wyżej wymienionymi
zadaniami wdrażanymi przez organizacje z wyłączeniem kosztów, które są charakterystyczne tylko dla
działań realizowanych fizycznie, np. koszty utrzymania.
W przypadku Staży i miejsc pracy koszty wsparcia organizacyjnego - koszty działań określono jako wkład
w koszty poniesione przez organizacje, związane z przygotowaniem, wdrożeniem i kontynuacją działań.
Koszty jednostkowe obejmują zatem w całości każdy okres działania realizowanego przez uczestnika
fizycznie, wirtualnie lub łączącego obie te formy.
W przypadku Projektów Wolontariatu, w których standardowe koszty wsparcia organizacyjnego - koszty
działań określone w Europejskim Korpusie Solidarności obejmują również koszty związane z utrzymaniem
uczestników działań, zastosowany zostanie inny mechanizm. W przypadku działań lub okresów działań,
które będą realizowane wirtualnie, organizacje będą uprawnione do otrzymania 35% całkowitego kosztu
jednostkowego dziennego na uczestnika. Takie rozwiązanie związane jest z tym, że organizacja nie ponosi
kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość 35% stawki kosztów jednostkowych została określona
na bazie danych porównawczych i analiz stawek w Europejskim Korpusie Solidarności i jest taka sama jak
w programie Erasmus+ w sektorze Młodzież.
Wsparcie procesu włączenia
Projekty z udziałem młodych ludzi o mniejszych szansach mogą wymagać dodatkowego wsparcia, aby
zaspokoić specyficzne potrzeby uczestników i pomóc im w prowadzeniu działań online. To

zindywidualizowane i wspierające podejście może obejmować więcej spotkań online z uczestnikiem,
dodatkowe szkolenia, a także zwiększony kontakt w ramach zadań regularnego mentoringu, gwarantując
wsparcie krok po kroku podczas zajęć, także poza godzinami pracy. W takich przypadkach beneficjenci będą
również uprawnieni do otrzymania środków w ramach wsparcia procesu włączania w dniach działań
wirtualnych.
Kieszonkowe
Kieszonkowe stanowi wkład w ogólne wydatki osobiste młodych ludzi, a zatem będzie wypłacane
wolontariuszom w całości. Beneficjenci będą uprawnieni do rozliczenia kwot wypłaconych wolontariuszom
w ramach kieszonkowego za dni działań wirtualnych.
Koszty nadzwyczajne
Beneficjentom i uczestnikom udzielane będzie dalsze wsparcie w związku z dodatkowymi trudnościami
wynikającym z pandemii COVID-19.
Narodowa Agencja może zezwolić (jeżeli jest to należycie uzasadnione charakterem projektu i potrzebami
beneficjenta) na wykorzystanie przez beneficjentów kategorii kosztów nadzwyczajnych na pokrycie
kosztów związanych z zakupem i/lub wynajmem niezbędnego sprzętu i/lub usługi związanych z realizacją
działań wirtualnych i mieszanych - nawet jeśli początkowo nie przyznano środków w kategorii Koszty
nadzwyczajne. Koszty wspierane w ramach tej kategorii powinny obejmować przede wszystkim sprzęt i/lub
usługi o charakterze tymczasowym (tj. na czas trwania projektu), a nie zwykłe wyposażenie biurowe lub
sprzęt zwykle używany przez organizacje niezależnie od celu realizowanego projektu. Ze względu na
wyjątkowy charakter kontekstu COVID-19, NA może również zezwolić na poniesienie i takich kosztów, jeżeli
będą należycie udokumentowane i uzasadnione oraz, jeżeli zostanie to uznane za niezbędne dla
umożliwienia realizacji projektu i odpowiedniego udziału zaangażowanych grup docelowych.
Dofinansowanie w tej kategorii stanowi zwrot 100% kosztów kwalifikowalnych faktycznie poniesionych
w związku z uczestnictwem młodych ludzi o mniejszych szansach lub ze specjalnymi potrzebami w
działaniach wirtualnych oraz 75% kwalifikowalnych kosztów rzeczywistych faktycznie poniesionych na
zakup i/lub wynajem sprzętu i/lub usług.
SZCZEGÓŁOWE ŚRODKI I OBOWIĄZUJĄCE ZASADY DZIAŁANIA
Projekty Wolontariatu
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•

Jeśli to możliwe, można zastosować podejście mieszane, tj. uczestnicy mogą kontynuować lub
rozpocząć swoje działania od działań wirtualnych. Minimalny czas trwania aktywności fizycznej
musi być zgodny z minimalnym czasem trwania rodzaju działania określonym w przewodniku
Europejskiego Korpusu Solidarności 2020.
Maksymalny czas trwania działań fizycznych i wirtualnych w sumie musi być zgodny z maksymalnym
czasem trwania danego typu działania zgodnie z przewodnikiem Europejskiego Korpusu
Solidarności 2020.
W przypadku siły wyższej (każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie) czas trwania działań
fizycznych można skrócić lub anulować i zastąpić okresem działań wirtualnych.
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Dozwolone są przerwy między wirtualnymi a fizycznymi okresami działań, pod warunkiem, że
działanie zostanie przeprowadzone w czasie trwania projektu.
Za dni działań realizowanych wirtualnie:
o Beneficjent otrzymuje 35% stawki Wsparcie organizacyjne - Koszty działań.
o Beneficjent otrzyma pełne kwoty w zakresie Wsparcia procesu włączania zgodnie
z zasadami określonymi w przewodniku Europejskiego Korpusu Solidarności.
o Uczestnik otrzyma kieszonkowe za okres działań wirtualnych.
Uczestnicy mogą korzystać z licencji OLS od początku działań wirtualnych.
Jeśli rozpoczyna się okres działań fizycznych, beneficjent jest uprawniony do otrzymania pełnej
stawki na Wsparcie organizacyjne - Koszty działań oraz na Podróż. W przypadku braku działań
fizycznych beneficjent nie jest uprawniony do otrzymania dofinansowania kosztów podróży.
Działania te będą musiały zostać poparte dokumentami potwierdzającymi w celu weryfikacji
uczestnictwa.
Wizyty przygotowawcze do projektów powinny być realizowane wirtualnie. W tym przypadku nie
przewidziano żadnego specjalnego finansowania. Wszelkie fundusze przewidziane na wizyty
przygotowawcze zatwierdzone w dofinansowaniu można w razie potrzeby przenieść do innych
pozycji/działań budżetowych.
Beneficjenci mogą pokryć koszty związane z zakupem i/lub wynajmem sprzętu i/lub usług
niezbędnych do realizacji działań w zakresie mobilności wirtualnej i mieszanej, nawet jeśli
początkowo nie przydzielono żadnych środków w kategorii budżetu Kosztów nadzwyczajnych.
Zakup taki musi być należycie uzasadniony i udokumentowany.
NA może również uznać za kwalifikowalne wszelkie wsparcie udzielone w ramach Kosztów
nadzwyczajnych związanych z udziałem uczestników z mniejszymi szansami lub specjalnymi
potrzebami zgodnie z zasadami opisanymi w przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności.
Koszt takiego wsparcia musi być należycie uzasadniony i udokumentowany.
Identyfikacja i uznawanie efektów uczenia się powinny obejmować oba okresy aktywności
(wirtualną i fizyczną).

Staże i miejsca pracy
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Jeśli to możliwe, można zastosować podejście mieszane, tj. uczestnicy mogą kontynuować lub
rozpocząć swoje działania od działań wirtualnych. Minimalny czas trwania aktywności fizycznej
musi być zgodny z minimalnym czasem trwania stażu lub pracy zawodowej określonym
w przewodniku Europejskiego Korpusu Solidarności 2020.
Maksymalny czas trwania działań fizycznych i wirtualnych w sumie musi być zgodny z maksymalnym
czasem trwania danego typu działania zgodnie z przewodnikiem Europejskiego Korpusu
Solidarności 2020.
W przypadku siły wyższej (każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie) czas trwania działań
fizycznych można skrócić lub anulować i zastąpić okresem działań wirtualnych.
Dozwolone są przerwy między wirtualnymi a fizycznymi okresami działań, pod warunkiem, że
działanie zostanie przeprowadzone w czasie trwania projektu.
Za dni działań wirtualnych beneficjent otrzymuje pełną stawkę Wsparcia Organizacyjnego - Koszty
działania. W uzasadnionych przypadkach beneficjent może również otrzymać środki w ramach
Wsparcia procesu włączania.
Uczestnicy mogą korzystać z licencji OLS od początku działań wirtualnych.
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Jeśli rozpoczyna się okres działań fizycznych, beneficjent jest uprawniony do otrzymania pełnej
stawki na Wsparcie organizacyjne - Koszty działań oraz na Podróż. Uczestnicy są uprawnieni do
otrzymania Dodatku relokacyjnego.
W przypadku braku działań fizycznych beneficjent nie jest uprawniony do otrzymania
dofinansowania kosztów podróży
Działania te będą musiały zostać poparte dokumentami potwierdzającymi w celu weryfikacji
uczestnictwa.
Wizyty przygotowawcze do projektów powinny być realizowane wirtualnie. W tym przypadku nie
przewidziano żadnego specjalnego finansowania. Wszelkie fundusze przewidziane na wizyty
przygotowawcze zatwierdzone w dofinansowaniu można w razie potrzeby przenieść do innych
pozycji/działań budżetowych.
Beneficjenci mogą pokryć koszty związane z zakupem i/lub wynajmem sprzętu i/lub usług
niezbędnych do realizacji działań w zakresie mobilności wirtualnej i mieszanej, nawet jeśli
początkowo nie przydzielono żadnych środków w kategorii budżetu Kosztów nadzwyczajnych.
Zakup taki musi być należycie uzasadniony i udokumentowany.
NA może również uznać za kwalifikowalne wszelkie wsparcie udzielone w ramach Kosztów
nadzwyczajnych związanych z udziałem uczestników z mniejszymi szansami lub specjalnymi
potrzebami zgodnie z zasadami opisanymi w przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności.
Koszt takiego wsparcia musi być należycie uzasadniony i udokumentowany.
Identyfikacja i uznawanie efektów uczenia się powinny obejmować oba okresy aktywności
(wirtualną i fizyczną).

Projekty Solidarności
Projekty Solidarności to projekty krajowe. Ponadto format Projektów Solidarności zapewnia elastyczność
w realizacji działań. Obecna sytuacja powinna zatem mieć mniejszy wpływ na możliwość realizacji
Projektów. Niemniej jednak w razie potrzeby dodatkowe koszty związane z realizacją niektórych działań za
pomocą środków wirtualnych można pokryć z kategorii Koszty nadzwyczajne, nawet jeśli początkowo nie
przydzielono żadnych środków w tej kategorii budżetu:
•

•

Beneficjenci mogą pokryć koszty związane z zakupem i/lub wynajmem sprzętu i/lub usług
niezbędnych do realizacji działań wirtualnych. Wydatki te muszą być należycie uzasadnione
i udokumentowane.
NA może również uznać za kwalifikowalne wszelkie wsparcie udzielone w ramach Kosztów
nadzwyczajnych związanych z udziałem uczestników z mniejszymi szansami lub specjalnymi
potrzebami zgodnie z zasadami opisanymi w przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności.
Koszt takiego wsparcia musi być należycie uzasadniony i udokumentowany.

W związku z wprowadzeniem powyższych rozwiązań Narodowa Agencja przygotuje aneksy do Umów
Finansowych umożliwiające realizację działań wirtualnych w ramach toczących się projektów. Organizacje
realizujące obecnie projekty otrzymają w najbliższym czasie dodatkowe wytyczne związane
z aneksowaniem umów finansowych.

