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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Насоки за изпълнението на мерките за приобщаване по програмите „Еразъм+“ и 

„Европейски корпус за солидарност“ 

Комисията, като се консултира със заинтересованите страни, може да уточни 

допълнително подробностите относно изпълнението на определените в настоящото 

решение мерки за приобщаване в насоки за изпълнението, разработвани и 

актуализирани през целия жизнен цикъл на програмите „Еразъм+“ и „Европейски 

корпус за солидарност“ за 2021—2027 г.  

Следните насоки могат да бъдат разработени и постепенно прецизирани в рамките на 

нормалния жизнен цикъл на програмата:  

1. Референтни документи по програмата: Комисията може да предостави на 

заинтересованите страни насоки относно реда и условията за изпълнение на 

мерките за приобщаване и многообразие в документи, като например поканата 

за представяне на предложения и ръководствата за програмата, в насоките за 

експертите, оценяващи предложенията за проекти, както и във формулярите за 

кандидатстване и в други технически документи, като Стратегията за 

приобщаване и многообразие1.  

2. Дейности в рамките на управлението на националните агенции по 

програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“: Като част 

от извършвания от тях процес на периодична оценка националните агенции 

следва да предоставят информация относно въздействието на националните си 

планове в областта на приобщаването и многообразието и относно начина, по 

който те допринасят за постигането на общите цели на програмите в тази 

област на равнището на Съюза.  

3. Комуникационни материали и стратегически насоки: Освен референтните 

документи по програмата Комисията може да разработи и допълнителни 

документи с насоки, съдържащи полезни препоръки, примери за успехи и 

добри практики, предназначени за националните агенции по програмите 

„Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, Европейската изпълнителна 

агенция за образование и култура (EACEA), организациите бенефициери и 

потенциалните участници с по-малко възможности и целящи да се окаже 

качествена подкрепа за изпълнението на мерките за приобщаване и 

многообразие, както и да се повиши осведомеността относно различните 

предлагани възможности. Тези материали и насоки следва да бъдат 

разработени съвместно със съответните заинтересовани страни в тази област. 

Когато е приложимо, Комисията следва да осигури с подкрепата на съответните 

изпълнителни структури широк обхват на материалите, посочени в точка 3 от втората 

алинея. Това следва да стане чрез специални уебсайтове, канали в социалните медии и 

други форми на комуникация, като се осигуряват видимост и осведоменост сред 

потенциалните бенефициери и участници с по-малко възможности, както и като се 

насърчава тяхното активно участие в процеса на съвместно създаване в едни по-

приобщаващи и по-многообразни програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за 

солидарност“. 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-

solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en 


