
  

 

Warszawa, 19.04.2022 

 

KOMUNIKAT NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+ I EUROPEJSKIEGO KORPUSU 

SOLIDARNOŚCI 

 

Temat: Uszczegółowienie wytycznych Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 

w związku z wojną w Ukrainie 

 

Niniejszy komunikat uszczegóławia wytyczne ogłoszone w komunikatach Narodowej Agencji (NA)  

w dniach 28 lutego, 3 marca i 24 marca dotyczących włączenia ukraińskich uczestników w działania 

oferowane w ramach programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. 

1. Wzmocnienie komunikacji na temat istniejących możliwości 

Organizacje, instytucje realizujące projekty w ramach programów Erasmus+ i Europejski Korpus 

Solidarności mogą dostosować działania, tak aby odpowiedzieć na potrzeby osób dotkniętych 

skutkami wojny. 

• Beneficjenci mogą wprowadzać takie zmiany na zasadzie dobrowolności. 

• Dostosowanie lub zmiana działań oznacza, że działania jeszcze nie rozpoczęte i jeszcze nie 

zrealizowane mogą zostać zmodyfikowane tak, aby były ukierunkowane na wspieranie osób 

dotkniętych wojną w Ukrainie jako głównej grupy docelowej. Wszelkie modyfikacje muszą 

być zgodne z zasadami programu Erasmus+ i Europejski Korpusu Solidarności. Oceny 

kwalifikowalności takich działań dokonuje Narodowa Agencja1. 

 
1 Zalecamy kontakt z opiekunem projektu w Narodowej Agencji. 
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• Zmodyfikowane projekty nie mogą odbiegać od swoich pierwotnych celów. Niedozwolone 

jest wykorzystywanie środków finansowych programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu 

Solidarności do celów innych niż kwalifikowalne działania projektowe (np. zakup materiałów 

i usług niezwiązanych z działaniami projektowymi). Takie koszty zostaną uznane za 

niekwalifikowalne. 

• O konieczności wprowadzenia zmian do Umowy finansowej decyduje skala zmian w 

stosunku do celów pierwotnie zaplanowanego działania oraz celów projektu. Jeśli działania 

można dostosować bez konieczności zmieniania Umowy finansowej  

i jej załączników, aneks do umowy nie jest konieczny. Wszelkie modyfikacje, które 

skutkowałyby zmianą Umowy finansowej i jej załączników, są dokonywane poprzez 

podpisanie Aneksu do Umowy finansowej. 

• Maksymalna kwota dofinansowania na projekt pozostaje niezmienna, nawet jeśli działania 

zostaną zmienione/dostosowane. Nie ma możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania na 

projekt ponad pierwotnie przyznaną kwotę, z wyjątkiem zmian związanych z finansowaniem 

kosztów nadzwyczajnych i wsparcia włączania uczestników (które muszą być związane z 

mobilnością uwzględnioną w budżecie). 

2. Kolejne rundy konkursowe w programach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności 

Biorąc pod uwagę zainteresowanie wnioskodawców uruchomieniem specjalnych, krótko-  

i średnioterminowych inicjatyw poświęconych reagowaniu na skutki wojny w Ukrainie, Narodowa 

Agencja uruchamia kolejne rundy konkursowe: 

• 4 maja, do g. 12.00 -  Erasmus+ Młodzież – KA154 Projekty wspierające uczestnictwo 

młodzieży  

• 4 maja. do godz. 12.00 – Europejski Korpus Solidarności – Projekty Solidarności 

 

3. Szczególne, nadzwyczajne dostosowania zasad programu 

https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/dodatkowa-runda-konkursowa-dla-wnioskow-dotyczacych-dzialan-wspierajacych-uczestnictwo-mlodziezy-ka
https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/dodatkowa-runda-konkursowa-dla-wnioskow-dotyczacych-dzialan-wspierajacych-uczestnictwo-mlodziezy-ka
https://eks.org.pl/konkursy/projekty-solidarnosci-nabor-wnioskow-2022-runda-2
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W poprzednich komunikatach poinformowaliśmy o możliwości otwarcia projektów KA1 programu 

Erasmus+ na mobilności przyjazdowe do Polski z Ukrainy – tam, gdzie to wcześniej nie było możliwe. 

Skorzystanie z tej możliwości jest dobrowolne, a nie obligatoryjne oraz wymaga zgłoszenia do NA. 

W ramach działań Erasmus+ KA1 w sektorze Młodzież oraz Europejskiego Korpusu Solidarności 

możliwość uczestnictwa osób z Ukrainy jest przewidziana w zasadach programu. 

W tabeli, która znajduje się na końcu tego dokumentu znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące 

szczególnych rozwiązań (sprawdzanie kwalifikowalności uczestników, przyznanie dodatkowej 

elastyczności względem obowiązków organizacji wysyłających w Ukrainie, które mogą nie 

funkcjonować, opisanie roli organizacji przyjmujących w przypadku braku organizacji wysyłającej, 

obowiązujące stawki itp.). 

Ponadto, aby ułatwić zapewnienie odpowiedniego wsparcia uczestnikom pochodzącym z Ukrainy, 

należy pamiętać, że wszyscy uczestnicy należący do tej kategorii będą traktowani jako „uczestnicy  

o mniejszych szansach” i w związku z tym będą kwalifikować się do odpowiedniego wsparcia 

określonego dla każdego działania. W przypadku projektów typu KA131/KA107 realizowanych w 

sektorze Szkolnictwa wyższego oznacza to również, że tacy uczestnicy zostaną uznani za 

kwalifikujący się do grup osób o mniejszych szansach/pochodzących ze środowisk 

defaworyzowanych, zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednim zaproszeniu. Uczelnie 

realizujące projekty mobilności w sektorze Szkolnictwa wyższego otrzymają szczegółowe wskazówki 

w tym zakresie. 

W najbliższym czasie NA udostępni beneficjentom Aneks do Umowy finansowej, aby umożliwić 

realizację takich działań w ramach trwających projektów.  

4. Zastosowanie zasady siły wyższej 

NA może zaakceptować działanie siły wyższej we wszystkich przypadkach, w których uzna, że istnieją 

uzasadnione przyczyny niezależne od beneficjenta. Jeśli NA uzna, że konsekwencje wojny w Ukrainie 

wpływają na beneficjenta w taki sposób, że nie jest on w stanie wypełnić żadnego ze swoich 
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zobowiązań wynikających z Umowy finansowej, siła wyższa może mieć zastosowanie, niezależnie od 

miejsca prowadzenia działań. Sytuacja, w której beneficjent powołuje się na siłę wyższą, będzie 

oceniana indywidualnie przez Narodową Agencję. 

5. Obliczenia dotyczące limitów mobilności międzynarodowej z wykorzystaniem funduszy  w 

projektach mobilności w sektorach Szkolnictwa wyższego,Kształcenia i szkolenia zawodowego 

(VET) oraz Młodzież 

Należy pamiętać, że limit 20% przyznanej dotacji na działania z krajami trzecimi niestowarzyszonymi 

z programem, mający zastosowanie w akredytowanych projektach KA131 i KA1 VET, dotyczy 

wyłącznie wyjazdów. W związku z tym środki przeznaczone dla uczestników przyjeżdżających nie 

będą wliczane do tego limitu. W sektorze Młodzież projekty, w których biorą udział uczestnicy 

korzystający z tych środków nadzwyczajnych, również nie będą wliczane do limitu wynoszącego 

około 25% budżetu przeznaczonego na finansowanie działań związanych z mobilnością 

międzynarodową. 

6. Wsparcie językowe online (OLS) dla uczniów i pracowników z Ukrainy 

Od lipca 2022 r. nowa platforma wsparcia językowego online w ramach programu Erasmus+  

i Europejskiego Korpusu Solidarności zapewni otwarty dostęp do bezpłatnych materiałów 

wprowadzających do różnych języków i kultur. W pierwszej fazie będą to języki: angielski, francuski, 

niemiecki, hiszpański i włoski; z czasem baza ma obejmować do 29 języków. Uczestnicy z Ukrainy 

będą więc mieli dostęp do tej części platformy, obejmującej wyżej wymienione języki. 

Ponadto uczestnicy pochodzący z Ukrainy (studenci, osoby uczące się, kadra dydaktyczna, 

profesorowie, edukatorzy/nauczyciele), którzy otrzymają wsparcie w ramach projektów programu 

Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności, będą mogli zdobyć umiejętności językowe 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w kraju przyjmującym, dzięki otrzymaniu pełnego 

dostępu do nowej platformy wsparcia językowego online, co oznacza pełny i bezpłatny dostęp do 

kursów językowych online. 
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7. Specjalna linia CIGNA dla wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności 

W ramach ubezpieczenia wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności, Cigna uruchomiła 

całodobową linię wsparcia kryzysowego, za pośrednictwem której  ubezpieczeni wolontariusze  

i członkowie ich rodzin dotknięci przez konflikt w Ukrainie mogą uzyskać dostęp do bezpłatnego 

wsparcia. Z linii tej można korzystać w przypadku traumatycznych przeżyć, poczucia lęku lub 

niepokoju. Wolontariusze powinni przesłać swoje dane, w tym numer telefonu do kontaktu, na 

adres: support@resourcesforyourlife.com. W przypadku pilnej potrzeby wsparcia należy zadzwonić 

pod numer +44 20 8987 6273 (należy pamiętać o opłatach międzynarodowych, aby zminimalizować 

koszty, można poprosić o oddzwonienie).
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Załącznik – Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji programów  
 

Akcja Obowiązujące wytyczne: 
 

Erasmus+ 

KA131 Mobilność studentów 
i pracowników instytucji 
szkolnictwa wyższego 

Studenci i pracownicy proszeni są o kontakt z Uczelnianym lub wydziałowym Koordynatorem Mobilności w programie Erasmus+  
 

 
KA107 Mobilność studentów i 
pracowników instytucji 
szkolnictwa wyższego - 
International 

Studenci i pracownicy proszeni są o kontakt z Uczelnianym lub wydziałowym Koordynatorem Mobilności w programie Erasmus+  
 

KA121/122 Mobilność osób 
uczących się i kadry w 
sektorze VET/SE/AE 

Zasady kwalifikowalności dla uczestników z Ukrainy: 

• W przypadku osób uczących się w sektorach VET/AE: osoby będące w trakcie kształcenia i szkolenia zawodowego/edukacji 
dorosłych w momencie ucieczki z Ukrainy z powodu rosyjskiej agresji; 

• W przypadku uczniów: osoby w wieku szkolnym zgodnie z prawem kraju przyjmującego; 

• W przypadku pracowników: zatrudnienie w organizacji VET/SE/AE w momencie ucieczki z Ukrainy z powodu 
rosyjskiej agresji LUB posiadanie odpowiednich kwalifikacji; 

• W przypadku zaproszonych ekspertów: posiadanie odpowiedniej wiedzy specjalistycznej odpowiadającej potrzebom 

organizacji zapraszającej (tak samo jak w przypadku działań wewnątrzunijnych). 
 

W jaki sposób określa się kwalifikowalność? 
Instytucja przyjmująca sprawdza kwalifikowalność na podstawie dokumentacji uczestnika. Należy zastosować takie samo 
podejście, jak obecnie określone w Przewodniku po programie: Narodowe Agencje określają rodzaj akceptowanych 
dokumentów w porozumieniu z władzami krajowymi. 
Przykłady dopuszczalnych dokumentów: 
o Osoby uczące się: zaświadczenia o przyjęciu do szkoły lub na zajęcia edukacji dorosłych, dokumentacja szkolna, 



7 

 

wykazy ocen, oświadczenia wydane przez instytucje edukacyjne lub odpowiednie organy ukraińskie; 
o Pracownicy: listy płac, dyplomy nauczycielskie/pracownicze, umowy o pracę, oświadczenia wydane przez instytucje 

edukacyjne lub odpowiednie władze ukraińskie. 
 

Zasady finansowania: 

• Wsparcie indywidualne: obowiązuje stawka dla kraju przyjmującego (taka sama jak w przypadku działań wewnątrzunijnych); 

• Wsparcie organizacyjne: tak samo jak w przypadku działań międzynarodowych VET (500 EUR); 

• Wsparcie językowe: zwiększone wsparcie tak samo jak w przypadku działań długoterminowych (maks. 300 EUR); 

• Podróż, wsparcie włączania, wizyty przygotowawcze, opłaty za kursy i koszty nadzwyczajne: takie same zasady jak w przypadku 

działań wewnątrzunijnych. 
 

Praktyczne aspekty realizacji: 

• Ocena, uznawanie i certyfikacja efektów uczenia się ma być dokonywana przez organizację przyjmującą zgodnie z tymi 
samymi standardami jakości, które mają zastosowanie do działań wewnątrzunijnych; 

• Obowiązujące zasady dotyczące dokumentacji uzupełniającej (Załącznik III do Umowy finansowej) przewidują, że 
wymagany jest jedynie podpis organizacji przyjmującej; 

• Na poziomie standardów jakości zaleca się, aby porozumienia o programie zajęć były podpisywane zarówno przez 
organizację wysyłającą, jak i przyjmującą – jest to wymóg jakościowy, ale nie formalny, z którego należy zrezygnować przy 
realizacji mobilności goszczącej. W takich przypadkach program zajęć powinien zostać określony przez organizację 
przyjmującą i zaakceptowany przez uczestnika. 

 
KA153 Mobilność osób 
pracujących z młodzieżą 

 
KA152 Mobilność osób 
młodych (Wymiany 
młodzieży) 

 
KA154 Projekty wspierające 
uczestnictwo młodzieży 

Kwalifikujący się uczestnicy: 
 

Mobilność z Ukrainy jest już dozwolona zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku po programie. 
W przypadku, gdy organizacja wysyłająca nie może wypełnić swoich standardowych obowiązków, stosuje się następującą procedurę: 

 
• Organizacja przyjmująca będzie mogła, na zasadzie dobrowolności, przejąć rolę i obowiązki organizacji wysyłającej oraz 

przeprowadzać kontrolę kwalifikowalności na takich samych zasadach, na jakich przeprowadzałaby je organizacja 
wysyłająca z Ukrainy; 

• Organizacja przyjmująca sprawdza kwalifikowalność na podstawie dokumentów uczestnika (paszportu/zezwolenia na 
pobyt) i limitu wieku dla tych działań, w których ma to zastosowanie; 

• Narodowe Agencje określają rodzaj akceptowanych dokumentów w porozumieniu z władzami krajowymi.  
 



8 

 

 
 

Europejski Korpus Solidarności 

ESC51 Projekty wolontariatu Kwalifikujący się uczestnicy: 
 
Mobilność z Ukrainy jest już dozwolona zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku po programie. 

• Uczestnik przyjeżdżający z Ukrainy, który realizował krótkoterminowy wolontariat indywidualny, może realizować inne 
działanie krótko- lub długoterminowe, jeśli łączny okres realizacji nie przekracza 14 miesięcy; 

• Uczestnik przyjeżdżający z Ukrainy, który realizował wolontariat długoterminowy, może realizować indywidualne działanie 
krótkoterminowe lub inne działanie długoterminowe, jeśli łączny okres realizacji nie przekracza 14 miesięcy. 

 
W jaki sposób określa się kwalifikowalność? 

 
• Organizacja przyjmująca sprawdza kwalifikowalność na takich samych zasadach, na jakich sprawdzałaby ją organizacja 

wspierająca (wysyłająca) z Ukrainy; 

• Organizacja przyjmująca sprawdza kwalifikowalność na podstawie dokumentów uczestnika (paszportu/zezwolenia na 
pobyt) oraz na podstawie wieku (uczestnik musi mieć co najmniej 18 lat i nie może mieć więcej niż 30 lat w momencie 
rozpoczęcia działania); 

• Narodowe Agencje określają rodzaj akceptowanych dokumentów w porozumieniu z władzami krajowymi.  
 

Praktyczne aspekty realizacji: 
 

• Umożliwienie przyjmowania wolontariuszy przyjeżdżających z Ukrainy bez obowiązku posiadania organizacji wspierającej 
(wysyłającej); 

• Obowiązki organizacji wspierającej (wymienione w Przewodniku po programie EKS na str. 40) przejmuje organizacja 
przyjmująca; 

• W takim przypadku organizacja goszcząca nie musi składać wniosku o przyznanie Znaku Jakości dla roli organizacji wspierającej; 

• W przypadku, gdy wolontariusz bierze udział w nowym działaniu wolontariackim o charakterze transgranicznym, będzie 
traktowany jako nowy uczestnik na potrzeby ubezpieczenia uzupełniającego w ramach EKS. 
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Przygotowano na podstawie noty Komisji Europejskiej E+/NA/DIR/2022/023. 


