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PRILOGA 

Smernice za izvajanje ukrepov za vključevanje za programa Erasmus+ in Evropska 

solidarnostna enota 

Komisija lahko v posvetovanju z deležniki nadalje razvije podrobnosti izvajanja ukrepov za 

vključevanje iz tega sklepa v obliki smernic za izvajanje, ki se dopolnjujejo in posodabljajo 

skozi celotno trajanje programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota za obdobje 

2021–2027.  

Naslednje smernice se lahko razvijajo in postopno izpopolnjujejo kot del rednega 

življenjskega cikla programov:  

1. Programski referenčni dokumenti: Komisija lahko smernice glede načinov 

izvajanja ukrepov za vključevanje in raznolikost deležnikom zagotovi v dokumentih, 

kot so razpis za zbiranje predlogov in programska vodnika, v smernicah za 

strokovnjake, ki ocenjujejo predloge projektov, ter v prijavnih obrazcih in drugih 

tehničnih dokumentih, kot je strategija za vključevanje in raznolikost1.  

2. Aktivnosti v okviru upravljanja nacionalnih agencij programov Erasmus+ in 

Evropska solidarnostna enota: Nacionalne agencije v okviru postopka rednega 

ocenjevanja zagotovijo informacije o učinku svojih nacionalnih načrtov na področju 

vključevanja in raznolikosti ter o tem, kako prispevajo k splošnim ciljem programov 

glede vključevanja in raznolikosti na ravni Unije.  

3. Komunikacijsko gradivo in strateške smernice: Poleg programskih referenčnih 

dokumentov lahko Komisija pripravi dodatne smernice s koristnimi priporočili, 

zgodbami o uspehu in dobrimi praksami, namenjene nacionalnim agencijam 

programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota ter Evropski izvajalski 

agenciji za izobraževanje in kulturo (EACEA), organizacijam upravičenkam in 

potencialnim udeležencem z manj priložnostmi, z namenom kvalitativne podpore 

izvajanju ukrepov za vključevanje in raznolikost ter ozaveščanja o različnih 

priložnostih, ki so na voljo. Ta gradiva in smernice se pripravijo s soustvarjanjem z 

zadevnimi deležniki na tem področju.  

Komisija po potrebi ob podpori zadevnih izvajalskih struktur zagotovi širok doseg gradiva iz 

drugega pododstavka, točka (3). To se izvaja prek namenskih spletišč, kanalov družbenih 

medijev in drugih oblik komunikacije v duhu zagotavljanja prepoznavnosti in ozaveščenosti 

med potencialnimi upravičenci in udeleženci z manj priložnostmi ter spodbujanja dejavnega 

udejstvovanja teh potencialnih upravičencev in udeležencev z manj priložnostmi v procesu 

soustvarjanja večje vključujočnosti in raznolikosti v programih Erasmus+ in Evropska 

solidarnostna enota.  

 

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

solidarity-corps-inclusion-and-diversity_sl. 


