INFORMACJA FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

FRSE jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, a także jako
podmiot zarządzający innymi programami edukacyjnymi, w ramach swoich kompetencji i uprawnień,
podejmuje działania mające na celu udzielenie kompleksowego wsparcia Beneficjentom i uczestnikom
administrowanych przez siebie programów.
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2,
FRSE zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat polskich obywateli, którzy są
uczestnikami programów edukacyjnych i przebywają poza granicami Polski. Prosimy Beneficjentów o
niezwłoczne wypełnienie ankiety znajdującej się pod adresem https://polacy-za-granica.webankieta.pl/.
Zgromadzone dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu pomocy i wsparcia oraz mogą być w tym celu
przekazywane do polskich Władz.
FRSE zaleca rozważenie możliwości niezwłocznego powrotu tych osób do Polski, biorąc pod uwagę możliwe
środki transportu i krajowe regulacje dotyczące tymczasowego zamknięcia granic. W przypadku
długoterminowych mobilności wolontariuszy i studentów, decyzja o powrocie lub kontynuacji pracy lub
studiów powinna zostać podjęta wspólnie z organizacją wysyłającą i goszczącą. Zalecamy podejmowanie
decyzji, które w najmniejszym stopniu narażą uczestników na ryzyko zakażenia się Covid-19. Powrót do
Polski i poddanie się kwarantannie może się okazać najlepszym rozwiązaniem. Przydatne linki znajdują się
na końcu komunikatu.
W celu ustalenia opcji powrotu istnieje także możliwość kontaktu z placówką dyplomatyczną Polski w kraju
goszczącym. Aktualne adresy znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wiele konsulatów
uruchomiło specjalne numery alarmowe. Dodatkowo Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło
ogólny numer alarmowy dotyczący możliwości przekraczania granic: +48 22 523 8880.
W związku z licznymi zapytaniami Beneficjentów programów zarządzanych przez FRSE informujemy,
że będziemy stosować elastyczne podejście umożliwiające realizację działań projektowych zgodnie
z wytycznymi instytucji nadzorujących (Komisji Europejskiej i władzy krajowej) oraz w granicach
obowiązujących ram prawnych.
Poniżej przedstawiamy możliwe formy rozwiązania sytuacji problemowych:

1. Jeśli z uzasadnionych powodów mobilność nie odbyła się, została przerwana bądź
odwołana, a poniesiono już koszty tego wyjazdu (np. kupiono bilety lotnicze, opłacono noclegi itp.)
lub jeśli pojawią się dodatkowe, nieprzewidziane koszty związane z realizacją
projektu/mobilności, wówczas FRSE może zastosować klauzulę o wystąpieniu tzw. „siły wyższej”
i uznać poniesione koszty, których nie udało się odzyskać w inny sposób. FRSE będzie wymagała
m.in. przesłania uzasadnienia odwołania wyjazdu oraz udokumentowanych prób odzyskania
poniesionych kosztów. Należy pamiętać, że kwota przyznanego przez FRSE dofinansowania
na realizację projektu nie może ulec zwiększeniu względem przyznanego już dofinansowania
2. W uzasadnionych przypadkach w wybranych typach projektów istnieje możliwość przedłużenia
czasu realizacji projektu o maksymalnie 12 miesięcy. Długość projektu może być wydłużona
maksymalnie do 36 miesięcy (w przypadku projektów trwających 24 miesiące) i do 24 miesięcy
(w przypadku projektów trwających 12 miesięcy). FRSE będzie wymagała m.in. uzasadnienia
przedłużenia czasu realizacji projektu.
W celu uzyskania szczegółowych instrukcji w zakresie możliwości wprowadzenia powyższych rozwiązań
prosimy o KONTAKT BEZPOŚREDNI Z OPIEKUNEM PROJEKTU. Każdy przypadek będzie rozpatrywany
indywidualnie.
Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę, że powyższe formy odnoszą się wyłącznie do działań
zdecentralizowanych, tj. takich gdzie stroną umowy finansowej jest FRSE. W wypadku projektów
scentralizowanych właściwą do podejmowania decyzji takich jak wyżej wskazane jest Agencja Wykonawcza
w Brukseli (EACEA). Jeśli są Państwo koordynatorem projektu scentralizowanego, prosimy o kontakt
z EACEA, a jeśli są Państwo partnerem takiego projektu, przypominamy o konieczności uzgadniania
niestandardowych rozwiązań z koordynatorem projektu.
Zalecamy sprawdzanie komunikatów na stronach:







Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/health/coronavirus_en
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.gov.pl/web/funduszeregiony/pakiet-antykryzysowy-dla-korzystajacych-z-funduszy
Ministerstwa Spraw Zagranicznych:https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dlapodrozujacych/
Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
Polskich Linii Lotniczych LOT: https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu
Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób:
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus, https://www.ecdc.europa.eu/en/novelcoronavirus-china/questions-answers.

Zwracamy uwagę, że również partnerzy projektowi powinni stosować się do zaleceń swoich władz.
Bardzo dziękujemy Państwu za zaangażowanie i działania podejmowanie w trosce o zminimalizowanie
negatywnych skutków pandemii, zwłaszcza w kontekście realizowanego przez Państwa projektu.
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