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Zwiększenie kwoty dofinansowania projektu w związku z dodatkowymi kosztami
spowodowanymi pandemią Covid‐19
Dotyczy: Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności
Beneficjenci, którzy ponieśli dodatkowe koszty, przekraczające wysokość przyznanego w umowie
dofinansowania w ramach realizowanych projektów, spowodowane pandemią Covid‐19, mogą
wnioskować do Narodowej Agencji o zwiększenie kwoty dofinansowania zatwierdzonych
projektów.
Narodowa Agencja może podjąć decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania w celu pomocy
beneficjentom, którzy ponieśli znaczne koszty dodatkowe, np. dodatkowe koszty podróży
związane z transportem uczestników do domu czy dodatkowe koszty zakwaterowania
spowodowane wydłużonymi pobytami w kraju goszczącym, gdy uczestnicy nie byli w stanie wrócić
do swoich krajów.
Narodowa Agencja może podjąć decyzję o zwiększeniu dofinansowania na wniosek beneficjenta
po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1. Poniesione koszty są bezpośrednio związane z działaniem i zostały poniesione z powodu
Covid‐19.
2. Koszty zostały faktycznie poniesione. Nie ma możliwości wnioskowania o zwiększenie
dofinansowania przed poniesieniem kosztów.
3. Poniesione koszty nie mogą być pokryte z innych źródeł, np. z ubezpieczenia, zwrotu
za niewykorzystane bilety lotnicze, z innych funduszy czy środków własnych organizacji.
Wnioskodawca, który poniósł dodatkowe koszty w związku z Covid‐19, powinien wystąpić do
Narodowej Agencji z wnioskiem o aneks do umowy – zmiana dofinansowania. We wniosku
powinien dokładnie opisać poniesione koszty, uzasadnić brak możliwości pokrycia kosztów
z innych źródeł/ewentualne próby odzyskania poniesionych kosztów.
Wniosek o zwiększenie dofinansowania powinien wpłynąć do Narodowej Agencji najpóźniej do
31 sierpnia 2020 r. Narodowa Agencja informuje, że po dokonaniu analizy złożonych wniosków
oraz dostępności budżetu może ogłosić kolejny termin składania wniosków o zwiększenie kwoty
dofinansowania projektu w związku z dodatkowymi kosztami spowodowanymi pandemią
Covid‐19.
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Na podstawie złożonej dokumentacji Narodowa Agencja podejmie decyzję o ewentualnym
przyznaniu dodatkowego dofinansowania projektu stosując zasady równego traktowania
w stosunku do wszystkich wnioskujących.
W przypadku przyznania dodatkowego dofinansowania, do umowy finansowej zostanie
przygotowany przez Narodową Agencję aneks dotyczący ostatecznej kwoty przyznanego
dofinansowania. Narodowa Agencja poda do wiadomości publicznej informację o zmianie
dofinansowania projektu.

Skrócona wersja angielska

Increase of the initial grant amount to cover beneficiaries’ budget shortages
The National Agency can decide to increase the initial grant amount awarded to help cover
organisations’ budget shortages under the following cumulative conditions:
1. Costs are directly linked to the action, and were incurred due to Covid‐19.
2. Costs are effectively incurred and cannot be covered from other sources.
3. The change is formally agreed between the National Agency and the beneficiary via an
amendment.
4. Consistent criteria are applied when deciding on increases to initial grant amounts in
keeping with the equal treatment of beneficiaries.
5. The initial grant award decision is amended..
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