
    

 

 

Warszawa, 28.02.2022 

 

KOMUNIKAT NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU 

ERASMUS+ I EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI 

 

Temat: Sytuacja w Ukrainie 

W związku z sytuacją w Ukrainie, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu 

Solidarności informuje, że beneficjenci, którzy w ramach dofinansowanych projektów realizują mobilności  

w Ukrainie lub w Rosji, mogą odwołać, odłożyć w czasie lub zmienić miejsce działań zaplanowanych w obu 

krajach w możliwie najbardziej elastyczny sposób. Narodowa Agencja w uzasadnianych przypadkach może 

zastosować klauzulę o sile wyższej (force majeure) w odniesieniu do działań związanych z mobilnością  w tych 

krajach.  

Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności, te same zasady można zastosować również do mobilności 

goszczonych w Polsce. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące mobilności realizowanych w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego 

Korpusu Solidarności: 

1. W przypadku  mobilności  realizowanych w Ukrainie lub Rosji z udziałem uczestników z państw 

członkowskich lub krajów trzecich stowarzyszonych z programami klauzula siły wyższej może zostać 

zastosowana w celu wcześniejszego zakończenia działań. Zachęcamy organizacje uczestniczące  

do informowania Narodowej Agencji na bieżąco o rozwoju sytuacji w tym zakresie. Organizacje,  

w przypadku zakończenia działań, powinny objąć opieką powracających uczestników. Jednocześnie 

należy również zbadać możliwość kontynuowania działań z instytucją/organizacją przyjmującą  

w formie wirtualnej. Uzasadnione koszty powrotu będą uznawane jako koszty nadzwyczajne, przy 

czym zastosowanie mają zwykłe wymogi sprawozdawcze. W przypadku braku możliwości 

wykorzystania funduszy przeznaczonych na koszty nadzwyczajne, organizacje uczestniczące mogą 

zdecydować się na wykorzystanie funduszy na wsparcie organizacyjne lub elastyczne wykorzystanie 

funduszy regionalnych. 



    

 

2. W przypadku trwających mobilności goszczonych w Polsce/krajach członkowskich/ krajach trzecich 

stowarzyszonych z programami, w których biorą udział uczestnicy z Ukrainy: zachęcamy 

beneficjentów do sprawdzenia, czy jest możliwe przedłużenie pobytu ukraińskich uczestników 

zgodnie z zasadami programu.  

3. W przypadku planowanych wyjazdów do Ukrainy: Narodowa Agencja zachęca wszystkich 

beneficjentów do sprawdzenia alternatywnych możliwości (np. zmiana kraju docelowego na inny kraj 

Partnerstwa Wschodniego lub – jeśli akcja to umożliwia – do zamiany na mobilność w goszczącą,  

np. goszczenie uczestników z Ukrainy). W przypadku realizacji umów typu International Credit 

Mobility oraz wymian w programie Młodzież priorytetem powinno być utrzymanie więzi z Ukrainą 

(utrzymanie pewnego poziomu mobilności w celach przyjazdu), a nie przesunięcia budżetowe  

do innych krajów Partnerstwa Wschodniego. 

Narodowa Agencja będzie informować Państwa o dalszych wytycznych i decyzjach w tym zakresie  

oraz pozostaje do Państwa dyspozycji w razie konieczności udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień.  

W tym celu prosimy o kontakt z opiekunami projektów w Narodowej Agencji.  

Jednocześnie informujemy, że wszelkie aktualne informacje nt. sytuacji w Ukrainie znajdują się na stronie 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina 

 

 

Przygotowano na podstawie noty Komisji Europejskiej E+/NA/DIR/2022/017. 
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