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IARSCRÍBHINN 

Treoraíocht i ndáil le bearta maidir leis an gcuimsiú a chur chun feidhme i gClár 

Erasmus+ agus i gClár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh 

Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhairle le páirtithe leasmhara, tuilleadh forbartha a dhéanamh 

ar na mionsonraí maidir le cur chun feidhme na mbeart cuimsithe a leagtar amach sa 

Chinneadh seo i dtreoirlínte cur chun feidhme a mhionsaothrófar agus a nuashonrófar ar feadh 

shaolré Chlár Erasmus+ agus Chlár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh 2021-2027.  

Féadfar an treoraíocht seo a leanas a fhorbairt agus a mhionchoigeartú de réir a chéile mar 

chuid de shaolré rialta an chláir:  

1. Doiciméid thagartha an chláir: féadfaidh an Coimisiún treoraíocht a sholáthar do 

pháirtithe leasmhara maidir le módúlachtaí cur chun feidhme na mbeart maidir leis 

an gcuimsiú agus an éagsúlacht i ndoiciméid amhail an glao ar thograí agus treoracha 

cláir, an treoraíocht le haghaidh saineolaithe a dhéanfaidh meastóireacht ar thograí 

tionscadail, chomh maith le foirmeacha iarratais agus doiciméid theicniúla eile 

amhail an Straitéis um Éagsúlacht agus Cuimsiú1.  

2. Gníomhaíochtaí faoi chuimsiú bhainistíocht ghníomhaireachtaí náisiúnta 

Erasmus+ agus an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh: mar chuid dá nós imeachta 

measúnaithe thréimhsiúil, soláthróidh gníomhaireachtaí náisiúnta faisnéis maidir le 

tionchar a bpleananna náisiúnta i réimse an chuimsithe agus na héagsúlachta agus 

maidir leis an mbealach a rannchuidíonn siad le cuspóirí foriomlána cuimsithe agus 

éagsúlachta na gClár ar leibhéal an Aontais.  

3. Ábhair chumarsáide agus treoirlínte straitéiseacha: Anuas ar na doiciméid 

thagartha chláir, féadfaidh an Coimisiún tuilleadh doiciméid treoraíochta a fhorbairt 

ina mbeidh moltaí úsáideacha, scéalta ratha agus dea-chleachtais atá dírithe chuig 

gníomhaireachtaí náisiúnta Erasmus+ agus an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus 

chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr 

(EACEA), chuig eagraíochtaí tairbhíocha agus rannpháirtithe ionchasacha ar lú na 

deiseanna atá acu chun tacaíocht cháilíochtúil a thabhairt do chur chun feidhme beart 

maidir leis an gcuimsiú agus an éagsúlacht, agus chun feasacht a mhéadú maidir leis 

na deiseanna éagsúla atá ar fáil. Forbrófar na hábhair agus na treoirlínte i gcomhar le 

páirtithe leasmhara ábhartha sa réimse.  

I gcás inarb ábhartha, déanfaidh an Coimisiún, le tacaíocht ó na struchtúir chur chun feidhme 

ábhartha, rochtain leathan ar na hábhair dá dtagraítear i bpointe 3 den dara fomhír a áirithiú. 

Déanfar sin trí bhíthin na suíomhanna gréasáin tiomnaithe, bealaí na meán sóisialta agus 

foirmeacha cumarsáide eile, de mheon infheictheacht agus feasacht a áirithiú i measc 

tairbhithe agus rannpháirtithe ionchasacha ar lú na deiseanna atá acu, agus le rannpháirtíocht 

ghníomhach na dtairbhithe agus rannpháirtithe ionchasacha sin, ar lú na deiseanna atá acu sa 

phróiseas chomhchruthaithe, a chur chun cinn maidir le clár Erasmus+ agus clár an Chóir 

Dlúthpháirtíochta Eorpaigh níos cuimsithí agus níos éagsúla a chruthú.  

 

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

solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en 


