
   

 

 

26 lipca 2019 r. 

 
Komunikat Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności 

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności – Staże i miejsca 
pracy [ESC21] 

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2019 r. g.12:00 

Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych 
w terminie do 30 kwietnia 2019 r.  Decyzje w sprawie wniosków zostały podjęte na posiedzeniu Zarządu 
FRSE dnia 18 lipca 2018 r. 

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wniosków wraz ze szczegółowymi informacjami na 
temat przeprowadzonej oceny zostaną wysłane w najbliższym czasie  drogą e-mailową, na adresy 
przedstawicieli prawnych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie. 

Zgodnie z Przewodnikiem po Europejskim Korpusie Solidarności dofinansowanie otrzymały projekty, które 
spełniły 2 warunki: 

 Uzyskały minimum 60 punktów i 

 Przynajmniej 50% punktów w każdej z kategorii oceny. 

W przypadku organizacji, których wnioski zostały zatwierdzone, prosimy o zapoznanie się z poniższymi 
informacjami: 

1. Organizacje, którym przyznano dofinansowanie – beneficjenci – otrzymają drogą mailową 
informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej. 

2. Podpisanie umowy finansowej może poprzedzić badanie wiarygodności finansowo-operacyjnej. 
Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania w przypadku konieczności 
przeprowadzenia takiego badania zostaną przekazane w indywidualnych powiadomieniach. 

3. Płatności zaliczkowe zostaną zrealizowane w terminie określonym w umowie finansowej pomiędzy 
NA a Beneficjentem. 

4. UWAGA: W trosce o jak najlepsze wykorzystanie środków Europejskiego Korpusu Solidarności 
uprzejmie prosimy o niezwłoczne – nie później niż 2 tygodnie od ukazania się tego komunikatu – 
pisemne poinformowanie Narodowej Agencji o ewentualnej rezygnacji z przyznanego 
dofinansowania. 

 

 

 



   

 

 

 
Lista wniosków złożonych w Europejskim Korpusie Solidarności 

w terminie do 30 kwietnia 2019 r. 
 

ESC 21 Staże i miejsca pracy 
 

Numer projektu Tytuł projektu Wnioskodawca Miasto Decyzja 
Kwota 

dofinansowania 

2019-2-PL01-ESC21-066257 Your first ESC job Stowarzyszenie Promocji 
Wolontariatu 

Warszawa 
ZATWIERDZONY 3 914,00 € 

2019-2-PL01-ESC21-066249 ESC coordinator's assistant Centrum Inicjatyw 
Młodzieżowych 
Horyzonty 

Poznań 
ZATWIERDZONY 3 647,00 € 

2019-2-PL01-ESC21-066228 Media to Engage and 
Communicate 

Centrum Inicjatyw 
Młodzieżowych 
Horyzonty 

Poznań 
ZATWIERDZONY 3 647,00 € 

     11 208,00 € 

 


