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PRÍLOHA 

Usmernenie k vykonávaniu opatrení na začleňovanie pre programy Erasmus+ 

a Európsky zbor solidarity 

Komisia môže po konzultácii so zainteresovanými stranami vypracovať ďalšie podrobnosti 

vykonávania opatrení na začleňovanie stanovených v tomto rozhodnutí, a to vo vykonávacích 

usmerneniach, ktoré sa majú vypracúvať a aktualizovať počas celej dĺžky trvania programov 

Erasmus+ a Európsky zbor solidarity na roky 2021 – 2027. 

V rámci riadneho programového cyklu sa môžu vypracovať a postupne doladiť tieto 

usmernenia: 

1. Referenčné dokumenty programu: Komisia môže zainteresovaným stranám 

poskytnúť usmernenia týkajúce sa spôsobov vykonávania opatrení zameraných na 

začleňovanie a rozmanitosť v dokumentoch, ako sú výzva na predkladanie návrhov 

a sprievodcovia programom, v usmerneniach pre odborníkov hodnotiacich návrhy 

projektov, ako aj vo formulároch žiadostí a v iných technických dokumentoch, ako je 

stratégia pre rozmanitosť a začlenenie1. 

2. Činnosti v rámci riadenia národných agentúr programov Erasmus+ a Európsky 

zbor solidarity: národné agentúry v rámci svojho pravidelného procesu hodnotenia 

poskytujú informácie o vplyve svojich národných plánov v oblasti začleňovania 

a rozmanitosti a o tom, ako prispievajú k celkovým cieľom programov v oblasti 

začleňovania a rozmanitosti na úrovni Únie. 

3. Komunikačné materiály a strategické usmernenia: Okrem referenčných 

dokumentov programu môže Komisia vypracovať ďalšie usmerňovacie dokumenty 

s užitočnými odporúčaniami, úspešnými príbehmi a osvedčenými postupmi pre 

národné agentúry programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity a Európsku 

výkonnú agentúru pre vzdelávanie a kultúru (EACEA), prijímateľské organizácie 

a potenciálnych účastníkov s obmedzenými príležitosťami, aby kvalitatívne 

podporila vykonávanie opatrení zameraných na začleňovanie a rozmanitosť, ako aj 

zvýšila informovanosť o rôznych ponúkaných príležitostiach. Tieto materiály 

a usmernenia sa vypracujú v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami 

v danej oblasti. 

V prípade potreby Komisia s podporou príslušných implementačných štruktúr zabezpečí 

široký dosah materiálov uvedených v bode 3 druhého pododseku. Uskutočňuje sa to 

prostredníctvom osobitných webových sídel, kanálov sociálnych médií a iných foriem 

komunikácie v duchu zabezpečenia viditeľnosti a informovanosti potenciálnych prijímateľov 

a účastníkov s obmedzenými príležitosťami, ako aj podpory aktívneho zapojenia týchto 

potenciálnych prijímateľov a účastníkov s obmedzenými príležitosťami do procesu spoločnej 

tvorby inkluzívnejších a rozmanitejších programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. 

 

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

solidarity-corps-inclusion-and-diversity_sk. 


