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BILAG 

Vejledning i gennemførelsen af inklusionsforanstaltningerne for programmerne 

Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps 

Kommissionen kan i samråd med interessenterne videreudvikle detaljerne for gennemførelsen 

af de inklusionsforanstaltninger, der er fastsat i denne afgørelse, i 

gennemførelsesretningslinjer, der skal udarbejdes og ajourføres igennem hele programmerne 

Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps levetid for 2021-2027.  

Følgende retningslinjer kan udvikles og gradvis finjusteres som led i programmets normale 

livscyklus:  

1. Programmets referencedokumenter: Kommissionen kan yde vejledning til 

interessenter om gennemførelsesbetingelserne for inklusions- og 

mangfoldighedsforanstaltninger i dokumenter som f.eks. indkaldelsen af forslag og 

programvejledninger, i vejledningen til eksperter, der evaluerer projektforslag, samt i 

ansøgningsskemaer og andre tekniske dokumenter, såsom inklusions- og 

mangfoldighedsstrategien1.  

2. Aktiviteter inden for rammen af forvaltningen af de nationale agenturer under 

Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps: Som led i deres periodiske 

vurderingsproces fremlægger de nationale agenturer oplysninger om virkningen af 

deres nationale planer på området inklusion og mangfoldighed og om, hvordan de 

bidrager til programmernes overordnede inklusions- og mangfoldighedsmål på 

europæisk plan.  

3. Kommunikationsmateriale og strategiske retningslinjer: Ud over 

referencedokumenterne for programmet kan Kommissionen udarbejde yderligere 

vejledninger med nyttige tips, succeshistorier og god praksis rettet til nationale 

agenturer under Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps og Det Europæiske 

Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA), tilskudsmodtagende 

organisationer og potentielle deltagere med færre muligheder for kvalitativt at støtte 

gennemførelsen af inklusions- og mangfoldighedsforanstaltninger samt udbrede 

kendskabet til de forskellige muligheder, der tilbydes. Disse materialer og 

retningslinjer skal udvikles i fællesskab med relevante interessenter på området.     

Hvor det er relevant, sikrer Kommissionen med støtte fra de relevante 

gennemførelsesstrukturer en bred rækkevidde af de materialer, der er refereret til i andet 

afsnit, punkt 3. Dette gøres via de særlige hjemmesider, sociale medier og andre 

kommunikationsformer med det formål at sikre synlighed og kendskab blandt potentielle 

tilskudsmodtagere og deltagere med færre muligheder, samt for at fremme aktivt engagement 

blandt tilskudsmodtagere og deltagere med færre muligheder i samskabelsesprocessen for at 

gøre programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps mere inkluderende og 

mangfoldige.     

 

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

solidarity-corps-inclusion-and-diversity_da 


