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PŘÍLOHA 

Pokyny k provádění opatření zaměřených na začleňování pro programy Erasmus+ a 

Evropský sbor solidarity 

Komise může po konzultaci se zúčastněnými stranami vypracovat další podrobnosti týkající 

se provádění opatření zaměřených na začleňování a stanovených v tomto rozhodnutí, a to v 

prováděcích pokynech, které se budou vytvářet a aktualizovat po celou dobu trvání programů 

Erasmus+ a Evropský sbor solidarity na období 2021–2027.  

V průběhu řádného programového cyklu mohou být vypracovány a postupně doladěny tyto 

pokyny:  

1. Referenční dokumenty programu: Komise může zúčastněným stranám poskytnout 

pokyny týkající se způsobů provádění opatření v oblasti začleňování a rozmanitosti v 

dokumentech, jako jsou výzvy k podávání návrhů a programoví průvodci, v 

pokynech pro odborníky hodnotící návrhy projektů, jakož i ve formulářích žádostí a 

dalších technických dokumentech, jako je strategie pro začleňování a rozmanitost1.  

2. Činnosti v rámci řízení národních agentur pro programy Erasmus+ a Evropský 

sbor solidarity: Národní agentury v rámci svého pravidelného procesu hodnocení 

informují o dopadu svých národních plánů v oblasti začleňování a rozmanitosti a o 

tom, jak tyto plány přispívají k celkovým cílům dotčených programů v oblasti 

začleňování a rozmanitosti na úrovni Unie.  

3. Komunikační materiály a strategické pokyny: Kromě referenčních dokumentů k 

dotčeným programům může Komise vypracovat další pokyny s užitečnými 

doporučeními a příklady úspěšných projektů a osvědčených postupů, jež budou 

určeny pro národní agentury pro programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, 

Evropskou výkonnou agenturu pro vzdělávání a kulturu (EACEA) a pro přijímající 

organizace a potenciální účastníky s omezenými příležitostmi, aby se tak kvalitativně 

podpořilo provádění opatření v oblasti začleňování a rozmanitosti a zvýšila 

informovanost o různých nabízených příležitostech. Tyto materiály a pokyny se 

vypracují ve spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami v dotčené oblasti.  

V případě potřeby Komise s podporou příslušných prováděcích struktur zajistí široký dosah 

materiálů uvedených v druhém pododstavci bodě 3, a to prostřednictvím specializovaných 

internetových stránek, sociálních médií a dalších forem komunikace v zájmu zajištění 

viditelnosti a informovanosti pro potenciální příjemce a účastníky s omezenými příležitostmi, 

jakož i podpory aktivního zapojení potenciálních příjemců a účastníků s omezenými 

příležitostmi do procesu spoluvytváření inkluzivnějších a rozmanitějších programů Erasmus+ 

a Evropský sbor solidarity.  

 

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

solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en 


