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Strona 12:

zamiast:

„6.1.2. Partnerzy i kwalifikujące się partnerstwo

Organizacje partnerskie muszą być:

— niedochodowymi organizacjami pozarządowymi, lub

— podmiotami prawa publicznego o charakterze cywilnym, lub

— Międzynarodowa Federacja Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.”,

powinno być:

„6.1.2. Partnerzy i kwalifikujące się partnerstwo

Partnerami w ramach projektów Pomocy technicznej mogą być podmioty należące do jednej z następujących kategorii:

— pozarządowe organizacje nienastawione na zysk utworzone zgodnie z prawem państwa członkowskiego, których 
siedziba główna znajduje się na terytorium Unii, lub

— podmioty prawa publicznego o charakterze cywilnym, lub

— Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Partnerami w ramach Rozwijania zdolności mogą być podmioty należące do jednej z następujących kategorii:

— pozarządowe organizacje nienastawione na zysk działające lub mające siedzibę w państwie trzecim na mocy prawa 
obowiązującego w tym państwie, lub

— podmioty prawa publicznego o charakterze cywilnym, lub

— agencje i organizacje międzynarodowe.”.

Strona 13:

zamiast:

„b) Partnerami w ramach Rozwijania zdolności mogą być podmioty ustanowione w następujących państwach:

— państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, 
Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo;

— państwa trzecie, w których niesiona jest pomoc humanitarna (2). Wykaz państw trzecich jest dostępny na stro
nie: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/

W projektach z zakresu rozwijania zdolności muszą uczestniczyć wnioskodawca i organizacje partnerskie z co 
najmniej sześciu różnych państw, wśród których:

— co najmniej trzech partnerów pochodzi z państw trzecich,

— wszyscy partnerzy z krajów uczestniczących w programie muszą prowadzić działalność w dziedzinie pomocy 
humanitarnej od co najmniej 5 lat,
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— co najmniej dwóch partnerów z państw trzecich musi prowadzić działalność w dziedzinie pomocy 
humanitarnej,

— co najmniej jeden partner z krajów uczestniczących w programie musi prowadzić działalność w dziedzinie 
zarządzania wolontariatem od co najmniej 5 lat.”,

powinno być:

„b) Partnerami w ramach Rozwijania zdolności mogą być podmioty ustanowione w następujących państwach:

— państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, 
Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo;

— państwa trzecie, w których niesiona jest pomoc humanitarna (2).

W projektach z zakresu Rozwijania zdolności muszą uczestniczyć wnioskodawca i organizacje partnerskie z co naj
mniej sześciu różnych państw, wśród których:

— partnerstwo składa się z podmiotów z co najmniej trzech krajów uczestniczących w programie, w tym wniosko
dawcy i z co najmniej trzech krajów trzecich,

— wszyscy partnerzy z krajów uczestniczących w programie muszą prowadzić działalność w dziedzinie pomocy 
humanitarnej od co najmniej 5 lat,

— co najmniej dwóch partnerów z państw trzecich musi prowadzić działalność w dziedzinie pomocy 
humanitarnej,

— co najmniej jeden partner z krajów uczestniczących w programie musi prowadzić działalność w dziedzinie 
zarządzania wolontariatem od co najmniej 5 lat;

(2) Pomoc  humanitarna  jest  zdefiniowana  w  art.  3  lit.  d)  rozporządzenia  (UE)  nr  375/2014  jako  działania  i  akcje 
w państwach trzecich mające zapewnić odpowiadające potrzebom wsparcie w sytuacjach kryzysowych, którego celem 
jest ochrona życia, przynoszenie ulgi w cierpieniu ludzi i zapobieganie mu, a także zachowanie godności ludzkiej w obli
czu klęsk żywiołowych lub sytuacji kryzysowych wywołanych przez człowieka. Obejmuje ona wsparcie, pomoc doraźną 
i  ochronę  w  sytuacjach  kryzysu  humanitarnego  lub  bezpośrednio  w  ich  następstwie,  działania  wspierające  mające 
zapewnić dostęp do potrzebujących i ułatwić swobodny przepływ pomocy, jak również akcje zmierzające do poprawy 
gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia, a także działania na rzecz wzmocnie
nia odporności i zdolności w zakresie radzenia sobie z kryzysami i ich przezwyciężania.”.
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