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Pytania i odpowiedzi (Q&A) dotyczące działań podejmowanych w ramach programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności podczas pandemii COVID‐19 (cz. III)
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności udostępnia kolejny
zestaw pytań i odpowiedzi w celu wsparcia beneficjentów w zarządzaniu projektami
w wyjątkowych okolicznościach związanych z pandemią koronawirusa i działaniem siły wyższej.
Narodowa Agencja informuje jednocześnie, że stosowanie zasady siły wyższej w przypadku
projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności nie
jest automatyczne. Narodowa Agencja za każdym razem w przypadku zastosowania przez
beneficjenta tej zasady przeanalizuje, czy było to działanie konieczne i uzasadnione.

Kwalifikowalność kosztów i inne zasady finansowania

1. W normalnych warunkach, stosując koszty jednostkowe w Akcji 1 i 2,
beneficjenci nie są zobowiązani do udokumentowania wydatków lub
raportowania dokładnej kwoty poniesionego wydatku. Czy można prosić
o potwierdzenie, że te same zasady dotyczą stosowania kosztów jednostkowych
w sytuacji działania siły wyższej?
o

Tak, te same zasady dotyczą także sytuacji działania siły wyższej. Podczas raportowania wydatków
w MobilityTool beneficjent jest zobowiązany do oznaczenia projektu jako funkcjonującego
w warunkach siły wyższej i wyjaśnienia jej zastosowania w warunkach pandemii COVID‐19 (w celu
uzyskania dalszych informacji patrz: Dokumentacja IT).
Jak zwykle, beneficjenci powinni zachować w celach audytowych wszelkie dokumenty potwierdzające,
że działania, na które ponieśli dane wydatki się odbyły lub poniesiono określone koszty związane
z danym wydarzeniem.

Czas trwania projektu

2. Czy Narodowa Agencja może automatycznie zastosować zasadę maksymalnego
czasu trwania projektu w przypadku projektów zatwierdzonych do finansowania
podczas pierwszej rundy konkursu 2020?
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o

W każdym przypadku beneficjent musi wyrazić zgodę na warunki zaproponowane przez Narodową
Agencję w kwestii realizacji danego projektu i określone w umowie finansowej, włączając w to okres
realizacji projektu. W związku z tym beneficjent ma prawo odmówić zgody na zmianę zasad
realizowania projektu proponowaną przez Narodową Agencję, pod warunkiem że zasada ta nie była
uwzględniona w warunkach ogłoszonego konkursu.
Biorąc pod uwagę powyższy zapis, Narodowa Agencja może zaproponować, w uzasadnionych
przypadkach, przedłużenie czasu trwania projektu na etapie podpisywania umowy finansowej, aby
umożliwić wydłużenie okresu realizacji działań o maksymalnie 12 miesięcy, także w przypadku rundy
pierwszej konkursu 2020. Dotyczy to przypadków, gdzie byłoby konieczne zawarcie aneksu do umowy.

3. Jeśli beneficjenci wystąpią o przedłużenie czasu trwania projektu, czy muszą
zawiesić działania projektowe (na tyle miesięcy, o ile chcą przedłużyć projekt)? Czy
można wyjaśnić, jaki jest związek pomiędzy zawieszeniem i przedłużeniem
projektu?
o

W przypadkach, gdy działania zostały przerwane, projekty muszą być przedłużone o tyle miesięcy, ile
wymaga konieczność dokończenia działań. Należy zauważyć, że przedłużenie projektu nie prowadzi do
zwiększenia kwoty grantu.
Kiedy działania są formalnie zawieszone, oznacza to zatrzymanie wszystkich aktywności.
Kwalifikowalność kosztów również jest zawieszona. Formalne zawieszenie działań wymaga zawarcia
aneksu do umowy finansowej. Gdy działania są przerwane z powodu pandemii COVID‐19, Komisja nie
wymaga formalnego (prawnego) zawieszania umów. Narodowe Agencje są uprawnione do przedłużania
projektów o taki okres, na jaki działania zostały przerwane, w celu uproszczenia i uelastycznienia
formalności. Nadal obowiązują limity dotyczące maksymalnego czasu trwania projektów podane
w poprzednich komunikatach.

4. Czy można zawiesić projekt, który dobiega końca?
o

Beneficjent może złożyć wniosek o zawieszenie umowy finansowej na dowolnym etapie realizacji
projektu. Do Narodowej Agencji należy uważna ocena poszczególnych przypadków pod względem
zaistniałych okoliczności i w kontekście obowiązujących ram prawnych, a także sprawdzenie, czy
wniosek jest zasadny i właściwy oraz wyrażenie zgody na zawieszenie projektu bądź udzielenie
odmowy.
Jeżeli zawieszenie prowadzi do przedłużenia czasu trwania projektu, aby umożliwić beneficjentowi
zakończenie działań/uzyskanie wymaganych rezultatów, nowa data końcowa projektu/przedłużony czas
trwania projektu muszą być zgodne z obowiązującymi zasadami i kalendarzem/terminami
wykorzystania funduszy, co jest każdorazowo analizowane przez Narodową Agencję.

3

5. Czy beneficjenci prowadzący projekty, które są bliskie zakończenia lub które
zakończyły się niedawno w trakcie pandemii, ale nadal generują nieprzewidziane
wydatki, muszą wnioskować o przedłużenie swoich projektów, aby uzasadnić te
wydatki w raporcie końcowym? Czy Narodowa Agencja może zaakceptować te
koszty pod warunkiem działania siły wyższej bez przedłużania projektów?
o

Koszty mogą być zaakceptowane tylko wtedy, gdy zostaną poniesione w okresie realizacji projektu.
Dlatego konieczne jest przedłużenie umowy finansowej w celu pokrycia nieprzewidzianych wydatków
związanych z działaniem siły wyższej bezpośrednio i wyłącznie związanym z pandemią COVID‐19.

6. Czy wolontariusze mogą kontynuować działania w ramach projektów, o ile
zapewnione są ogólne środki ochronne w miejscu pracy?
o

W takich przypadkach obowiązują przepisy krajowe. Uczestnicy i organizacje powinni być świadomi
konieczności zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa i higieny, aby zagwarantować, że
działania będą odbywać się bez ryzyka dla ich zdrowia.

7. Jeśli wolontariusze brali udział w projekcie przez ponad trzy miesiące, ale został
on anulowany z powodu wybuchu epidemii COVID‐19, czy mogą uczestniczyć
w innych projektach wolontariackich? Czy mogą wspierać inne organizacje, jeśli ich
organizacja goszcząca musiała zostać zamknięta? Czy wolontariuszom wolno
wykonywać różne zadania?
o

Zasada siły wyższej ma zastosowanie również w tych przypadkach, bezpośrednio i wyłącznie związanych
z pandemią COVID‐19. Jeżeli działalność wolontariusza zostanie odwołana z powodu występowania siły
wyższej w związku z pandemią COVID‐19, może on być uprawniony do wzięcia udziału w innym
działaniu. Łączny czas tych działań nie powinien przekraczać 12 miesięcy.
Projekty mogą być również modyfikowane i dostosowywane do zaistniałych okoliczności po konsultacji
z Narodową Agencją. Narodowe Agencje są zobowiązane do przeprowadzenia indywidualnej oceny
każdego przypadku pod względem zaistniałych okoliczności w kontekście obowiązujących ram
prawnych w celu sprawdzenia, czy proponowana modyfikacja/dostosowanie działań jest w danym
przypadku właściwe i uzasadnione, a projekt będzie realizowany zgodnie z ogólnymi celami
i postanowieniami umowy o dofinansowanie. Jeśli wnioskowane zmiany nie wchodzą w zakres
elastyczności umowy, beneficjenci powinni zwrócić się do Narodowej Agencji o wprowadzenie zmian
w umowie finansowej na podstawie aneksu do niej.
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Kontakt do Polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+:
https://erasmusplus.org.pl/kontakt/ogolny/
Kontakt do Polskiej Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności:
https://eks.org.pl/kontakt/

Warszawa, 18 maja 2020 r.

