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ZAŁĄCZNIK 

Wytyczne dotyczące wprowadzania środków na rzecz włączenia w ramach programu 

Erasmus+ oraz programu „Europejski Korpus Solidarności” 

W porozumieniu z zainteresowanymi stronami Komisja może dalej opracowywać 

szczegółowe dane dotyczące wdrażania środków na rzecz włączenia określonych w niniejszej 

decyzji w formie wytycznych dotyczących wprowadzania, które będą opracowywane 

i aktualizowane przez cały okres trwania programu Erasmus+ i programu „Europejski Korpus 

Solidarności” na lata 2021–2027.  

Poniższe wytyczne mogą być opracowywane i stopniowo doskonalone w ramach zwykłego 

cyklu życia programu:  

1. dokumenty referencyjne dotyczące programu: Komisja może udzielać 

zainteresowanym stronom wytycznych dotyczących sposobów wdrażania środków 

na rzecz włączenia i różnorodności w dokumentach takich jak zaproszenie do 

składania wniosków i przewodnikach po programach, w wytycznych dla ekspertów 

oceniających wnioski dotyczące projektów, a także w formularzach wniosków 

i innych dokumentach technicznych, takich jak strategia na rzecz włączenia 

społecznego i różnorodności1;  

2. działania prowadzone w ramach zarządzania agencjami narodowymi Erasmus+ 

i Europejskiego Korpusu Solidarności: w ramach procesu okresowej oceny 

agencje narodowe przekazują informacje na temat wpływu ich planów krajowych 

w dziedzinie włączenia społecznego i różnorodności oraz sposobu, w jaki 

przyczyniają się one do realizacji ogólnych celów programów w zakresie włączenia 

i różnorodności na szczeblu Unii;  

3. materiały informacyjne oraz strategiczne wytyczne: oprócz dokumentów 

referencyjnych dotyczących programu Komisja może opracować dalsze wytyczne 

zawierające przydatne zalecenia, informacje na temat osiągniętych sukcesów i dobre 

praktyki, skierowane do agencji narodowych Erasmus+ i Europejskiego Korpusu 

Solidarności oraz Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury 

(EACEA), organizacji beneficjentów i potencjalnych uczestników o mniejszych 

szansach w celu jakościowego wsparcia wdrażania środków na rzecz włączenia 

społecznego i różnorodności, a także w celu podniesienia świadomości 

poszczególnych oferowanych możliwości. Te materiały i wytyczne są 

opracowywane we współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami w tej 

dziedzinie.  

W stosownych przypadkach Komisja, przy wsparciu odpowiednich struktur wykonawczych, 

zapewnia szeroki zasięg materiałów, o których mowa w pkt 3 akapitu drugiego. Odbywa się 

to za pośrednictwem specjalnych stron internetowych, kanałów mediów społecznościowych 

i innych form komunikacji, w duchu zapewnienia widoczności i świadomości wśród 

potencjalnych beneficjentów i uczestników o mniejszych szansach, jak również w celu 

promowania czynnego zaangażowania tych potencjalnych beneficjentów i uczestników 

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

solidarity-corps-inclusion-and-diversity_pl 
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o mniejszych szansach w proces współtworzenia bardziej integracyjnych i zróżnicowanych 

programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.  

 


