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ZAPROSZENIE DO 

SKŁADANIA WNIOSKÓW 

 

 

 

EACEA 04/2018 

 

Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE”: 

Oddelegowanie wolontariuszy pomocy UE, w tym organizowanie staży dla młodszych 

specjalistów i budowanie zdolności / pomoc techniczna na rzecz organizacji 

wdrażających, koszty administracyjne w związku z zapewnieniem możliwości 

prowadzenia wolontariatu przez internet 

 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejski Ochotniczy 

Korpus Pomocy Humanitarnej – wolontariuszy pomocy UE (zwany dalej inicjatywą 

„Wolontariusze pomocy UE”)
1
 oraz powiązane akty prawne

2
 ustanawiają ramy wspólnych 

działań wolontariuszy europejskich na rzecz wspierania i uzupełniania pomocy humanitarnej 

w państwach trzecich. 

 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków przewiduje przekazanie środków na rzecz 

oddelegowania wolontariuszy pomocy UE na rzecz działań, które wspierają i uzupełniają 

pomoc humanitarną zapewnianą w państwach trzecich i które zwiększają odporność 

społeczności podatnych na zagrożenia i dotkniętych klęskami żywiołowymi, lub na rzecz 

działań, których celem jest łączenie pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju. 

 

1. CELE 

 

Celem niniejszego zaproszenia jest finansowanie projektów, które polegają na wyborze, 

przygotowaniu i oddelegowaniu wolontariuszy pomocy UE, aby przyczynić się do 

zwiększenia zdolności Unii do udzielania odpowiadającej potrzebom pomocy humanitarnej, 

której celem jest wzmocnienie zdolności i odporności społeczności podatnych na zagrożenia i 

dotkniętych klęskami żywiołowymi w państwach trzecich. Wspiera również działania, które 

mają na celu wzmocnienie zdolności wysyłających i przyjmujących organizacji 

wdrażających, które uczestniczą / zamierzają uczestniczyć w inicjatywie. 

 

Komisja Europejska i Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora 

Audiowizualnego (zwana dalej EACEA) oczekują, że dzięki niniejszemu zaproszeniu 

osiągnięte zostaną następujące rezultaty: 

 

                                                 

1
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające Europejski Ochotniczy 

Korpus Pomocy Humanitarnej („inicjatywa »Wolontariusze pomocy UE«”) (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 1). 
2
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1244/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 ustanawiającego Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej („inicjatywa 
»Wolontariusze pomocy UE«”) (Dz.U. L 334 z 21.11.2014, s. 1). 
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1398/2014 z dnia 24 października 2014 r. określające normy dotyczące kandydatów na 
wolontariuszy i wolontariuszy pomocy UE (Dz.U L 373 z 31.12.2014, s. 1). 



 

2 

 przygotowanie procesów wyboru, szkolenia i oddelegowania 250 wolontariuszy 

pomocy UE w społecznościach podatnych na zagrożenia i dotkniętych klęskami 

żywiołowymi w państwach trzecich; 

 wzmocnienie zdolności wysyłających i przyjmujących organizacji wdrażających, 

które uczestniczą / zamierzają uczestniczyć w inicjatywie; 

 osiągnięcie synergii i komplementarności z finansowanymi przez UE działaniami w 

zakresie pomocy humanitarnej, ochrony ludności, budowania odporności oraz 

łączenia pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju w poszczególnych państwach / 

regionach, do których oddelegowani są wolontariusze pomocy UE; 

 umożliwienie młodszym wolontariuszom pomocy UE wzięcia udziału w 

maksymalnie 6-miesięcznym stażu organizowanym na terytorium UE przed 

oddelegowaniem; 

 informowanie o unijnych zasadach pomocy humanitarnej i inicjatywie 

„Wolontariusze pomocy UE” zgodnie z planem komunikacji dotyczącym inicjatywy 

„Wolontariusze pomocy UE”. 

 zapewnienie możliwości prowadzenia wolontariatu przez internet w celu wspierania 

lub uzupełniania działań realizowanych w ramach projektu. 

2. KWALIFIKUJĄCE SIĘ PODMIOTY 

 

Przed złożeniem formularza elektronicznego wszyscy członkowie konsorcjum działający jako 

organizacja wysyłająca lub przyjmująca wolontariuszy, w tym podmioty stowarzyszone, 

które są związane prawnie lub kapitałowo z certyfikowanymi organizacjami wysyłającymi, 

muszą posiadać certyfikat lub złożyć wniosek o certyfikat w ramach inicjatywy 

„Wolontariusze pomocy UE” najpóźniej cztery tygodnie przed terminem składania wniosków 

przewidzianym w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków, tj. wnioski o certyfikat 

należy złożyć do dnia 9 marca 2018 r. 

Więcej szczegółowych informacji dotyczących mechanizmu certyfikacji i procedury 

składania wniosków można uzyskać pod następującym adresem: 

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-

and-hosting-organisations_en 

Projekty mają być opracowane i wdrażane przez międzynarodowe partnerstwa, w skład 

których wchodzą co najmniej dwie certyfikowane organizacje wysyłające z dwóch różnych 

państw i dwie certyfikowane organizacje przyjmujące. 

 

3. KWALIFIKUJĄCE SIĘ DZIAŁANIA 

 

Działania wspierane w ramach niniejszego zaproszenia muszą obejmować: 

 oddelegowywanie starszych i młodszych wolontariuszy pomocy UE do projektów 

pomocy humanitarnej w zakresie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami 

żywiołowymi, gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i LRRD w państwach 

trzecich w oparciu o potrzeby zidentyfikowane przez społeczności lokalne (w tym 

wybór, rekrutację i przygotowanie wolontariuszy pomocy UE); 

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
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 działania w zakresie informowania realizowane zgodnie z planem komunikacji 

dotyczącym inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE”. 

 

Działania wspierające wdrażanie głównego działania w ramach projektu mogą obejmować: 

 staże dla młodszych wolontariuszy w organizacjach wysyłających UE; 

 możliwości prowadzenia wolontariatu przez internet za pośrednictwem Platformy 

Wolontariuszy Pomocy UE, którą zarządza Komisja, aby wspierać działania 

wolontariuszy pomocy UE; 

 budowanie zdolności podatnych na zagrożenia, dotkniętych klęskami społeczności 

oraz lokalnych organizacji; 

 budowanie zdolności organizacji przyjmujących; 

 zapewnienie pomocy technicznej dla organizacji wysyłających. 

 

Działania realizowane w ramach projektu mogą obejmować: 

– informowanie, komunikowanie i zwiększanie świadomości społecznej; 

– analizę zagrożeń, ryzyka i zdolności do wczesnego ostrzegania; 

– planowanie postępowania awaryjnego i gotowość w zakresie reagowania; 

– ochronę źródeł utrzymania i aktywów oraz prace na rzecz łagodzenia skutków na 

niewielką skalę. 

 

4. KWALIFIKUJĄCY SIĘ TERMIN REALIZACJI 

Realizacja projektów musi rozpocząć się w dniu 15 września 2018 r., przy czym projekty 

mogą być realizowane przez maksymalnie 24 miesiące. 

 

W okresie trwania projektu: 

 okres oddelegowywania wolontariuszy pomocy UE może wahać się od 1 miesiąca do 

maksymalnie 18 miesięcy. Przed oddelegowaniem wolontariusz musi pomyślnie 

przejść etap selekcji. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w 

harmonogramie selekcji:  

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/deployment_en 

 staże organizowane przed oddelegowaniem (przeznaczone wyłącznie dla młodszych 

wolontariuszy) mogą trwać maksymalnie 6 miesięcy. 

 

5. KWALIFIKUJĄCE SIĘ DZIAŁANIA 

Orientacyjny wykaz państw trzecich na potrzeby oddelegowania w 2018 r. został 

sporządzony przed opublikowaniem zaproszenia zgodnie z metodyką oceny potrzeb podobną 

do tej, którą stosowano w przypadku działań z zakresu pomocy humanitarnej, jednakże z 

wyłączeniem obszarów objętych trwającymi konfliktami zbrojnymi. Wykaz ten, wraz ze 

szczegółowymi informacjami dotyczącymi metodyki, jest dostępny pod poniższym adresem: 

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en 

 

Wolontariuszy można wysyłać tylko do państw, które figurują w wykazie w chwili 

delegowania. Wykaz ten może zostać zmodyfikowany w każdej chwili w przypadku 

wystąpienia zdarzeń, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu wolontariuszy. 

 

Staże organizowane przed oddelegowaniem (przeznaczone wyłącznie dla młodszych 

wolontariuszy) muszą odbywać się w biurach jednej z organizacji wysyłających uczestników 

projektu, w miarę możliwości w państwie innym niż ich państwo pochodzenia wolontariusza 

pomocy UE. 

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/deployment_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en
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6. KANDYDACI KWALIFIKUJĄCY SIĘ NA WOLONTARIUSZY 

Organizacje wysyłające i przyjmujące muszą przestrzegać norm i procedur dotyczących 

kandydatów na wolontariuszy i wolontariuszy pomocy UE przewidzianych w rozporządzeniu 

(UE) nr 375/2014, rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1398/2014 oraz rozporządzeniu 

wykonawczym (UE) nr 1244/2014. 

 

O pozycję kandydata na wolontariusza mogą się ubiegać następujące osoby, które ukończyły 

18. rok życia: 

- obywatele Unii Europejskiej; oraz 

- obywatele państw trzecich będący długoterminowymi rezydentami państwa 

członkowskiego. 

 

W przypadku obu statusów należy przedstawić potwierdzenie jego posiadania. 

 

Kandydatami na wolontariuszy mogą być: 

- młodsi specjaliści, w szczególności absolwenci z doświadczeniem zawodowym 

krótszym niż pięć lat i doświadczeniem w zakresie działalności humanitarnej 

krótszym niż pięć lat; 

lub 

- specjaliści wyższego szczebla z pięcioletnim doświadczeniem na stanowiskach 

kierowniczych i eksperckich. 

 

Profile wolontariuszy muszą mieć wyraźny związek z celami i zakresem inicjatywy 

„Wolontariusze pomocy UE”. 

 

Orientacyjny harmonogram etapu selekcji znajduje się pod adresem: 

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/deployment_en 

 

7. KRYTERIA PRZYZNANIA DOTACJI 

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria: 

 istotność projektu, w tym liczbę wolontariuszy (maksymalnie 30 punktów) 

 jakość projektu i jego realizacji (maksimum 30 punktów) 

 jakość i istotność partnerstwa oraz uzgodnień w zakresie prowadzenia współpracy 

(maksymalnie 20 punktów) 

 oddziaływanie i rozpowszechnianie (maksymalnie 20 punktów) 

PROJEKTY, KTÓRE OGÓŁEM UZYSKAJĄ MNIEJ NIŻ 60 PUNKTÓW, NIE BĘDĄ BRANE POD 

UWAGĘ PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA. 

8. DOSTĘPNY BUDŻET 

Całkowity szacunkowy budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 8 400 

000 EUR. 

Maksymalna kwota dotacji wynosi 1 400 000 EUR. Wnioski o udzielenie dotacji opiewające 

na kwotę niższą niż 100 000 EUR nie będą brane pod uwagę. 

 

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/deployment_en
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9. OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Należycie wypełnione wnioski należy złożyć do godziny 12.00 (południe czasu 

brukselskiego) dnia 6 kwietnia 2018 r. 
 

Wnioski przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną nie będą akceptowane. 

 

Należy pamiętać, że każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach 

niniejszego zaproszenia do składania wniosków. 

 

10. INFORMACJE DODATKOWE 

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w wytycznych dla wnioskodawców dotyczących 

zaproszenia do składania wniosków EACEA 04/2018, muszą zostać złożone na formularzu 

elektronicznym przeznaczonym do tego celu i zawierać wszystkie stosowne załączniki 

(należy użyć oficjalnych wzorów). 

 

Dokumenty te są dostępne w internecie pod następującym adresem: 

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en 

 

Wszelkie pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: EACEA-EUAID-

VOLUNTEERS@ec.europa.eu 

 

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en
mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu

