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BILAGA 

Vägledning för genomförande av inkluderingsåtgärderna för Erasmus+-programmet 

och programmet för Europeiska solidaritetskåren 

Kommissionen kan i samråd med berörda parter vidareutveckla detaljerna för genomförandet 

av de inkluderingsåtgärder som fastställs i detta beslut i genomföranderiktlinjer som utarbetas 

och uppdateras under löptiden för Erasmus+-programmet och programmet för Europeiska 

solidaritetskåren 2021–2027.  

Vägledningen nedan kan komma att utvecklas och justeras ytterligare inom ramen för 

programmets ordinarie livscykel.  

1. Programmets referensdokument: Kommissionen kan ge vägledning till berörda 

parter om genomförandet av inkluderings- och mångfaldsåtgärderna i dokument 

såsom utlysningar av ansökningsomgångar och programhandledningar, i vägledning 

till experter som utvärderar projektförslag, liksom i ansökningsformulär och andra 

tekniska dokument såsom inkluderings- och mångfaldsstrategin1.  

2. Verksamhet i samband med förvaltningen av de nationella programkontoren 

för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren: De nationella programkontoren 

ska som en del av sin periodiska bedömningsprocess tillhandahålla information om 

effekterna av deras nationella planer för inkludering och mångfald och hur de bidrar 

till programmens övergripande inkluderings- och mångfaldsmål på unionsnivå.  

3. Kommunikationsmaterial och strategiska riktlinjer: Utöver programmens 

referensdokument kan kommissionen ta fram ytterligare vägledning med användbara 

rekommendationer, exempel på lyckade erfarenheter och god praxis till de nationella 

programkontoren för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren, Europeiska 

genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea), bidragsmottagande 

organisationer och potentiella deltagare med begränsade möjligheter för att ge 

kvalitativt stöd för genomförande av inkluderings- och mångfaldsåtgärderna och öka 

medvetenheten om de olika möjligheter som erbjuds. Sådant material och sådana 

riktlinjer ska utarbetas tillsammans med berörda parter på området.  

Vid behov ska kommissionen, med stöd av relevanta genomförandestrukturer, säkerställa att 

det material som avses i andra stycket punkt 3 får stor spridning. Detta ska göras genom de 

särskilda webbplatserna, sociala medier och andra kommunikationskanaler, i en anda av att 

säkerställa synlighet och medvetenhet bland potentiella bidragsmottagare och deltagare med 

begränsade möjligheter och för att främja aktivt engagemang hos bidragsmottagarna och 

deltagarna med begränsade möjligheter genom gemensamt skapande för att öka mångfalden i 

Erasmus+-programmet och programmet för Europeiska solidaritetskåren och göra dem mer 

inkluderande.  

 

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

solidarity-corps-inclusion-and-diversity_sv. 


