
   

 

 

Komunikat Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności 

z dn. 28 lipca 2020 

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności –  
Projekty Staży i miejsc pracy [ESC21] 

Termin składania wniosków: 7 maja 2020. g. 12:00 

Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych 
w terminie do 7 maja 2020 r.  Decyzje w sprawie wniosków zostały podjęte na posiedzeniu Zarządu FRSE 
dnia 22 lipca 2020 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. 

Dofinansowanie otrzymały organizacje, które spełniły 2 warunki: 

 Uzyskały co najmniej 60 punktów w sumie 

 Uzyskały co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w ramach każdej z kategorii oceny: 
"Adekwatność i wpływ projektu", "Jakość koncepcji projektu", "Jakość zarządzania projektem". 

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.



   

 

 

Wyniki konkursu wniosków złożonych w Europejskim Korpusie Solidarności w terminie do 7 maja 2020 r. 

Lp. Numer projektu Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Adres wnioskodawcy 
Kwota 

dofinansowania 
Punktacja Decyzja 

1 
2020-2-PL01-ESC21-082966 Work & Integrate Fundacja Ukraina 

Ruska 46a/201,  
50-079 Wrocław 

3 586,00 € 81 Zatwierdzony 

2 
2020-2-PL01-ESC21-082939 

Social Media 
Manager 

CENTRUM INICJATYW 
MLODZIEZOWYCH 
HORYZONTY 

ulica Klaudyny Potockiej 38, 
60-211 Poznań 

 22 Odrzucony 

    
RAZEM: 3 586,00 € 

  

 


