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Warszawa, 6 lutego 2023 

Zasady alokacji budżetu dla organizacji pos iadających Znak Jakości  w  ramach Projektów W olontariatu 

Europejskiego Korpusu Solidarności – dla wniosków o budżet (ESC51) składanych w  t erminie do 23 lutego  

i 4 października 2023 r. oraz organizacji akredytowanych w programie Erasmus+ Młodzież w ramach Akcji  1 . 

Mobilność młodzieży – dla wniosków o budżet (KA151-YOU) złożonych w terminie do 23 lutego 2023 r. 

Konkurs 2023 

  

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

Akredytację Erasmus+ Młodzież1/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 wnioski o dotację 

spełniające kryteria formalne otrzymują finansowanie. Wysokość dotacji zależy od kilku czynników: 

• całkowitego budżetu dostępnego dla danej alokacji,        

• szacowanego budżetu wymaganego do realizacji działań wskazanych we wniosku,   

• minimalnej i maksymalnej kwoty dotacji, 

• kryteriów alokacji, na którą składają się: wynik oceny jakościowej tzw. performance, ocena 

priorytetów i obszarów tematycznych, do których będą odnosiły się realizowane działania , oraz - 

równowaga geograficzna (opcjonalnie dla Erasmus+)2.       

 

1. DOSTĘPNY BUDŻET  

Narodowa Agencja przed każdym konkursem publikuje całkowity budżet dostępny dla danej rundy 

konkursowej3. 

• Dla Europejskiego Korpusu Solidarności przewidziano 2 rundy alokacji budżetu – 23 lutego,  

4 października dla projektów ESC51 – Projekty Wolontariatu. 

Całkowity dostępny budżet na rok 2023 r. w 

Europejskim Korpusie Solidarności  

7 279 594,00 EUR 

 
1 Dalej: Akredytacja E+YOU 

2 Dodatkowe kryteria alokacji zostaną dodane w przyszłych zaproszeniach.  

3Jeżeli dostępne będą dodatkowe fundusze, Narodowa Agencja może zwiększyć dostępny budżet. Komunikaty ws. alokacji budżetu 

Erasmus+/Europejskiego Korpusu Solidarności są dostępne stronach programów w sekcji Komunikaty. 
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•  Dla Erasmus+ Młodzież przewidziano 1 rundę alokacji budżetu dla organizacji akredytowanych  

w ramach Akcji 1. Mobilność. Termin złożenia uproszczonych wniosków  

o dofinansowanie KA151-YOU mija 23 lutego 2023. 

Całkowity dostępny budżet na rok 2023 r. w 

Erasmus+ Młodzież 

4 608 890,00 EUR 

 

Określona kwota zostanie zarezerwowana na koszty związane z wydatkami opartymi na kosztach 

rzeczywistych, tj. w ramach Kosztów nadzwyczajnych. 

Beneficjenci mogą wystąpić z wnioskiem o pokrycie tego rodzaju kosztów po przyznaniu dofinansowania, 

składając pisemny wniosek do Narodowej Agencji. W przypadku projektów Erasmus+ można to zrobić tylko w 

ciągu pierwszych 12 miesięcy realizacji projektu.  

Narodowa Agencja może wprowadzić ograniczenia dotyczące kwoty o którą można się ubiegać. W razie 

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

zarezerwowanych pozostanie niewykorzystana, Narodowa Agencja może dystrybuować te środki w drugiej 

rundzie. 

Dostępny budżet został podzielony między obowiązujące kryteria alokacji w następujący sposób : minimalne 

dotacje, wyniki jakościowe, priorytety i obszary tematyczne. 

Przynajmniej 5% budżetu będzie przeznaczone na minimalne dotacje, przynajmniej 40% będzie przeznaczone 

na ocenę jakościową, pomiędzy 5-20% na równowagę geograficzną (jeśli dotyczy). 

Suma środków przeznaczona na każde z kryteriów powinna odpowiadać kwocie alokowanej na daną rundę 

konkursową, z wyłączaniem środków przeznczonych na Koszty nadzwyczajne. 

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 uproszonego wniosku o dotację (KA151, ESC51). 

Wnioski dotyczące tego rodzaju kosztów będą oceniane na podstawie opisu, uzasadnienia i szacunkowej 

kwoty przedstawionych przez wnioskodawcę w ramach wniosku. 
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Przyznana dotacja nie może być wyższa niż wnioskowany szacunkowy budżet na realizację wszystkich 

działań. 

3. ZASADY ALOKACJI BUDŻETU 

Jeżeli całkowity budżet dostępny do alokacji nie jest wystarczający, aby zapewnić każdemu wnioskodawcy 

budżet wymagany do realizacji wnioskowanych działań, alokacja konkurencyjna odbędzie się w sposób 

opisany poniżej. Jeśli jednak całkowity dostępny budżet jest wystarczający, aby w pełni odpowiedzieć na 

wnioski wszystkich wnioskodawców, zasady alokacji budżetu opisane w tej sekcji nie będą miały 

zastosowania. 

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.  

Wnioskodawcy, którzy otrzymają pełny budżet wymagany do realizacji wnioskowanych działań (lub osiągną 

maksymalną dotację) nie będą uczestniczyć w dalszej alokacji. Wszelkie nadwyżki środków zostaną 

podzielone między innych wnioskodawców na podstawie zasad alokacji określonych dla każdego etapu. 

Wszystkie przyznane kwoty będą zaokrąglane do pełnych kwot euro.  

3.1. Ustalenie maksymalnej kwoty dotacji 

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

np. na analizie dotacji przyznanych w poprzednich rundach. Narodowa Agencja może podjąć decyzję  

o nieustalaniu maksymalnej kwoty dofinansowania. Informacja o maksymalnej kwocie dotacji i metodologii 

wyliczenia zostanie opublikowana na stronie programu. 

Oprócz ogólnych zasad dotyczących maksymalnych dotac ji, dotacja przyznana wnioskodawcom objętym 

obserwacją może zostać dodatkowo ograniczona przez Narodową Agencję zgodnie z decyzją szczególną  

w sprawie ustanowienia środków obserwacji. 

Narodowa Agencja może również ograniczyć dotację przyznawaną wnioskodawcom, którzy znacznie 

odbiegają od rocznych celów określonych w planie Erasmusa/Planie działań Europejskiego Korpusu 

Solidarności. 

Przyznana dotacja nie może być wyższa niż wnioskowany szacunkowy budżet na realizację wszystkich 

działań. W drodze wyjątku Koszty nadzwyczajne nie są wliczane do limitów określonych przez zasady 

dotyczące maksymalnej dotacji. 

3.2. 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 E+YOU/Znaku Jakości EKS. 
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Narodowa Agencja ustali metodę ustalania minimalnej kwoty dofinansowania, która będzie miała 

zastosowanie do wszystkich wnioskodawców. Można to określić na podstawie danych z poprzednich rund 

selekcji i wskaźników absorpcji. Minimalna kwota przyznana każdemu wnioskodawcy oraz metoda powinny 

zostać opublikowane na stronie internetowej NA. 

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

w całości. 

Jeśli dostępne są wystarczające środki, Narodowa Agencja może zwiększyć minimalną dotację po upływie 

terminu składania wniosków 

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 niższym współczynnikiem efektywności i obniżeniem dofinansowania w kolejnych 

konkursach.  

3.3. 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+YOU/Znaku Jakości EKS. Faza  

ta obejmuje również priorytety i obszary tematyczne programu. 

Narodowa Agencja obliczy wynik, biorąc pod uwagę: 

• Wynik oceny Akredytacji E+YOU/Znaku Jakości EKS 

• wynik oceny za priorytety polityki. Wynik dotyczący priorytetów jest obliczany na podstawie liczby 

priorytetów programu które wnioskodawca będzie realizował w ramach każdego działania. 

Uwzględniony również zostanie odsetek młodych ludzi o mniejszych szansach biorących udział w 

działaniach. Gwarantuje to, że włączający wymiar programu znajduje odzwierciedlenie w kryteriach 

przydziału budżetu. 

• Wynik oceny raportu końcowego z ostatniego zamkniętego projektu (KA151/ESC51) 

Całkowity wynik dla jakościowych wyników i priorytetów programu zostanie obliczony na działanie  

i uśredniony na projekt. 

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

liczby punktów. Narodowa Agencja weźmie pod uwagę całkowity szacunkowy budżet wymagany do realizacji 

wnioskowanych działań4. Dzięki zastosowaniu tego kryterium rozkład całego budżetu może być lepiej 

dostosowany do wielkości wnioskowanego budżetu.  

 
4 Z wyłączeniem punktów, które byłyby równe zeru dla konkretnego wnioskodawcy. 
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3.4. Trzecia faza: równowaga geograficzna (tylko Erasmus +)      

W 2023 r. kryterium geograficzne nie będzie brane pod uwagę w ocenie wniosków akredytowanych 

organizacji Erasmus+ Młodzież. 

4. CAŁKOWITA PRZYZNANA DOTACJA I CELE DO REALIZACJI 

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

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

dodane do kwoty alokacji. 

Przed wystawieniem umowy o dotację Narodowa Agencja obliczy odpowiednie cele realizacji. Jeżeli 

wnioskodawcy przyznano pełny budżet wymagany do realizacji wnioskowanych działań, wówczas działania 

wymagane we wniosku staną się celami do realizacji. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa niż pełny budżet 

wymagany do realizacji wnioskowanych działań, wówczas cele zostaną również proporcjonalnie obniżone, 

aby zapewnić, że wnioskodawca będzie w stanie je zrealizować.  

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 Przewodnikach po 

programach. 

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

opisane w Akredytacji E+ YOU/Znaku Jakości EKS oraz zasady wskazane w Przewodniku po programie. 

Realizacja uzgodnionych działań i celów zostanie oceniona na etapie raportu końcowego. 


