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Покана за представяне на предложения за 2022 г. — EAC/A10/2021 

Европейски корпус за солидарност 

(2021/C 464/05)

1. Въведение и цели

Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) 2021/888 на Европейския парламент и 
на Съвета от 20 май 2021 г. за създаване на програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на годишната работна 
програма за 2022 г. на Европейския корпус за солидарност (C(2021)7860). Програмата „Европейски корпус за 
солидарност“ обхваща периода 2021—2027 г. Общите и конкретните цели на програмата „Европейски корпус за 
солидарност“ са изброени в член 3 от Регламента.

2. Действия

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия на програмата „Европейски корпус за 
солидарност“:

— Доброволчески проекти

— Доброволчески екипи във високоприоритетни области

— Проекти за солидарност

— Знак за качество за доброволчески дейности за солидарност

— Знак за качество за доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ

— Доброволчество по линия на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ

3. Допустимост

Всеки публичен или частен субект с нестопанска или стопанска цел, местен, регионален, национален или международен, 
може да кандидатства за финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, 
регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за 
солидарност.

Следните държави (1) могат да вземат пълно участие във всички действия по Европейския корпус за солидарност:

— 27-те държави — членки на Европейския съюз, и отвъдморските страни и територии,

— трети държави, асоциирани към програмата:

— членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ: Исландия и Лихтенщайн,

— държавите кандидатки за членство в ЕС (2): Република Турция, Република Северна Македония.

(1) Законно установени субекти и лица, законно пребиваващи в тези държави.
(2) При условие че бъдат подписани двустранните споразумения за асоцииране.
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Освен това някои действия са отворени за субекти, които са законно установени в трети държави, които не са асоциирани 
към програмата.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за Европейския 
корпус за солидарност (2022 г.).

4. Бюджет и продължителност на проектите

Общият бюджет, заделен за настоящата покана за представяне на предложения, се изчислява на 138 800 000 EUR.

Общият бюджет, предвиден за поканата за представяне на предложения, и неговото разпределение са индикативни и 
зависят от приемането на годишната работна програма на Европейския корпус за солидарност за 2022 г. и могат да 
бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на годишната работна програма на Европейския корпус за 
солидарност. Потенциалните кандидати се приканват да следят редовно годишните работни програми на Европейския 
корпус за солидарност и техните изменения, публикувани на адрес: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/ 
reference-documents-resources

Предоставените безвъзмездни средства и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на 
проекта и вида на допустимите кандидати.

5. Срок за подаване на заявленията

Сроковете за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Доброволчески проекти 23 февруари 2022 г.

(незадължителен кръг)
4 октомври 2022 г.

Проекти за солидарност 23 февруари 2022 г.

(незадължителен кръг)
4 май 2022 г.

4 октомври 2022 г.

Сроковете за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 17:00 ч., брюкселско време.

Доброволчески екипи във високоприоритетни области 6 април 2022 г.

Доброволчество по линия на Корпуса за хуманитарна помощ 3 май 2022 г.

Заявленията за знак за качество могат да бъдат подавани по всяко време.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за Европейския 
корпус за солидарност (2022 г.).

6. Пълна информация

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да 
намерите в ръководството за Европейския корпус за солидарност (2022 г.) на следния адрес в интернет: https://europa. 
eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals

Ръководството за Европейския корпус за солидарност (2022 г.) представлява неразделна част от настоящата покана за 
представяне на предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към 
настоящата покана.
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