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PRILOG 

Smjernice za provedbu mjera uključivanja za programe Erasmus+ i Europske snage 

solidarnosti 

Komisija, uz savjetovanje s dionicima, može doraditi pojedinosti za provedbu mjera 

uključivanja utvrđenih u ovoj Odluci u provedbenim smjernicama, koje će se dopunjavati i 

ažurirati za vrijeme trajanja programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti 2021.–2027.  

Sljedeće smjernice mogu se sastaviti i postupno prilagođavati u okviru redovitog 

programskog ciklusa:  

1. referentni dokumenti programa: Komisija dionicima može dati smjernice o 

modalitetima provedbe mjera uključivanja i raznolikosti u dokumentima kao što su 

poziv na podnošenje prijedloga i vodiči kroz program, u smjernicama za stručnjake 

koji ocjenjuju projektne prijedloge te u obrascima zahtjeva i drugim tehničkim 

dokumentima, kao što je Strategija za uključivanje i raznolikost1;  

2. aktivnosti u okviru upravljanja nacionalnih agencija za Erasmus+ i Europske 

snage solidarnosti: kao dio njihova periodičnog postupka procjene, nacionalne 

agencije daju informacije o učinku njihovih nacionalnih planova u području 

uključivanja i raznolikosti te o tome kako oni pridonose općim ciljevima programâ u 

pogledu uključivanja i raznolikosti na razini Unije;  

3. komunikacijski materijali i strateške smjernice: osim referentnih dokumenata 

programa, Komisija može izraditi dodatne smjernice s korisnim preporukama, 

uspješnim primjerima i dobrim praksama upućene nacionalnim agencijama za 

Erasmus+ i Europske snage solidarnosti i Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje 

i kulturu (EACEA), organizacijama korisnicama i potencijalnim sudionicima s manje 

mogućnosti kako bi kvalitativno poduprla provedbu mjera uključivanja i raznolikosti 

te ukazala na različite ponuđene mogućnosti. Ti materijali i smjernice izrađuju se 

zajedno s relevantnim dionicima u tom području.     

Prema potrebi, Komisija uz potporu relevantnih provedbenih struktura osigurava širok doseg 

materijala iz drugog podstavka točke 3. To čini putem namjenskih internetskih stranica, 

kanala društvenih medija i drugih oblika komunikacije kako bi se osigurala vidljivost i 

osviještenost potencijalnih korisnika i sudionika s manje mogućnosti te kako bi se promicalo 

aktivno sudjelovanje tih potencijalnih korisnika i sudionika s manje mogućnosti u postupku 

zajedničkog stvaranja uključivijih i raznolikijih programa Erasmus+ i Europske snage 

solidarnosti.     

 

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

solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en 


