
    

 

 

Warszawa, 24.03.2022 

 

 

KOMUNIKAT NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+ I EUROPEJSKIEGO KORPUSU 
SOLIDARNOŚCI 

 

 

Temat: Dalsze wytyczne w związku z wojną w Ukrainie 

 

W związku z prowadzoną wojną Rosji w Ukrainie, Komisja Europejska będzie wspierać udział 
ukraińskich studentów, młodzież, nauczycieli i edukatorów poprzez programy Erasmus+ i Europejski 
Korpus Solidarności. Programy te mają długoletnią tradycję propagowania zrozumienia i solidarności 
między ludźmi ze wszystkich krajów i ze wszystkich środowisk - zasad, które bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej należy zachować i dalej umacniać. 

W komunikatach Narodowej Agencji z dnia 28 lutego 2022 r. oraz 3 marca 2022 r.  wskazano już pewne 
reguły i zostały przedstawione wytyczne, które mają pomóc w rozwiązaniu najpilniejszych kwestii.  
W niniejszym komunikacie przedstawione są dalsze rozwiązania mające na celu ułatwienie integracji 
ukraińskich uczestników w działaniach oferowanych w ramach obu programów. 

1. Wzmocnienie komunikacji na temat istniejących możliwości 

Społeczności uczestników projektów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 
obejmują szerokie spektrum podmiotów w naszym społeczeństwie: szkoły, uniwersytety, 
organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, organizacje młodzieżowe i sportowe, 
organizacje pozarządowe, władze lokalne i regionalne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
itp. Podmioty te obecnie spontanicznie angażują się w pomoc ukraińskim kolegom i mogą skorzystać 
z możliwości, jakie już teraz stwarzają ramy programów, aby realizować swoje działania. 

1.1. Mobilizacja w ramach trwających projektów  

Organizacje, instytucje obecnie realizujące projekty w ramach programów Erasmus+ i Europejski 
Korpus Solidarności mogą dostosować działania, tak aby odpowiedzieć na potrzeby osób 
dotkniętych skutkami wojny. W zależności od rodzaju i treści projektu takiego dostosowania 
można dokonać w ramach elastyczności wpisanej w zasady programu. Jeżeli dostosowanie 
działań wymaga zmiany zakresu i celu projektu, zmiana musi być skonsultowana z opiekunem 
projektu w NA i wprowadzona w drodze aneksu do umowy finansowej.  

  



    

 

• Projekty Erasmus+ Akcja 1  
- Beneficjenci realizowanych obecnie projektów KA1 (Erasmus+ 2021-2027) mogą, na 

zasadzie dobrowolności, przesunąć część środków ze swoich projektów na działania 
wspierające Ukrainę. W tym celu beneficjenci mogą wybrać, które niezrealizowane 
jeszcze działanie z ich trwającego projektu chcą zastąpić lub zmodyfikować. Wszelkie 
zastąpienia i modyfikacje, które skutkowałyby zmianą w stosunku do zakresu  
i ogólnych celów projektu, będą dokonywane w drodze zmiany umowy o udzielenie 
dotacji zgodnie z określonymi w niej postanowieniami dotyczącymi zmian. 

- W sektorze szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji 
szkolnej i edukacji dorosłych Narodowa Agencja rekomenduje korzystanie z działania 
"Zaproszeni eksperci", aby ułatwić organizacjom Erasmus+ w regionach dotkniętych 
napływem uchodźców zapraszanie ekspertów/nauczycieli/członków personelu w 
celu wsparcia pracowników organizacji w procesie integracji. W celu 
zidentyfikowania pracowników, którzy mogą uczestniczyć w takiej mobilności i pełnić 
rolę eksperta, Komisja Europejska będzie wspierać poszukiwanie partnerów w 
oparciu o dostępną wiedzę specjalistyczną (nauczycieli, pracowników i organizacji) 
na odpowiednich platformach i przy wsparciu Narodowych Agencji. 

• Projekty Erasmus+ Akcja 2  
- Beneficjenci wszystkich trwających Partnerstw Strategicznych KA2 (Erasmus+ 2014-

2020), a także Partnerstw współpracy i Partnerstw na małą skalę (Erasmus+ 2021-
2027) mogą na zasadzie dobrowolności, przesunąć części środków ze swoich 
projektów na działania wspierające Ukrainę. W tym celu beneficjenci mogą wybrać, 
które niezrealizowane jeszcze działanie z ich trwającego projektu chcą zastąpić lub 
zmodyfikować. Wszelkie modyfikacje, które skutkowałyby zmianą w stosunku do 
zakresu i ogólnych celów projektu, są dokonywane w drodze zmiany umowy  
o udzielenie dotacji zgodnie z określonymi w niej postanowieniami dotyczącymi 
zmian. 

• Europejski Korpus Solidarności  
- Beneficjenci realizujący obecnie projekty mogą dostosować działania, tak aby 

przyczyniły się one do pomocy osobom dotkniętym skutkami działań wojennych. W 
tym celu beneficjenci mogą określić, które z niezrealizowanych jeszcze działań w 
projekcie chcieliby zastąpić lub zmodyfikować. Wszelkie modyfikacje, które 
skutkowałyby zmianą w stosunku do zakresu i ogólnych celów projektu, wprowadza 
się w drodze zmiany do umowy o udzielenie dotacji zgodnie  
z postanowieniami dotyczącymi zmian określonymi w tej umowie. 

  



    

 

 
1.2. Kolejne rundy konkursowe w programach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności: 

projekty koncentrujące się na aspektach związanych z wojną w Ukrainie i jej 
konsekwencjami.  

Zgodnie z ogłoszonym w listopadzie 2021 r. zaproszeniem do składania wniosków w ramach 
programu Erasmus+ na rok 2022, główne terminy składania wniosków przypadają między lutym  
a kwietniem 2022 r.  

W maju (fakultatywnie) i jesienią odbędą się rundy otwarte dla wniosków dotyczących Działań 
wspierających uczestnictwo młodzieży i Partnerstw na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej, 
kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji dorosłych i młodzieży.  

W przypadku Europejskiego Korpusu Solidarności również w maju i jesienią zostaną otwarte rundy 
aplikacyjne dla Projektów Solidarności, a jesienią dla Projektów Wolontariatu. 

W związku z tym Komisja Europejska proponuje następujące rozwiązania: 

- Erasmus+ - Komisja Europejska zachęca wnioskodawców do uwzględniania w projekcie działań 
związanych z integracją uchodźców z Ukrainy, promowaniem wspólnych wartości europejskich 
lub walką z dezinformacją i fałszywymi wiadomościami. Tematy te są dobrze osadzone  
w istniejącej narracji programu, a włączenie i różnorodność oraz uczestnictwo i zaangażowanie 
obywatelskie są kluczowymi priorytetami przekrojowymi programu Erasmus+. 

- Europejski Korpus Solidarności - w przypadku Projektów Solidarności i Wolontariatu 
Narodowa Agencja zachęca do uwzględnienia działań związanych ze wsparciem i integracją 
uchodźców z Ukrainy, w tym ich dzieci i nieletnich, promowaniem wspólnych wartości 
europejskich, walką z dezinformacją i fałszywymi wiadomościami lub promowaniem 
solidarności i jedności. 

2. Nadzwyczajne rozwiązania dotyczące zasad programu 

Komisja Europejska wprowadziła nadzwyczajne rozwiązania dotyczące zasad programu, aby  
w sposób elastyczny reagować na specyficzne potrzeby uczestników z Ukrainy. Rozwiązania te 
ułatwiają ich angażowanie w działania w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu 
Solidarności. Proponowane rozwiązania mają zastosowanie na zasadzie dobrowolności do 
projektów w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności: 

• Projekty Erasmus+ Akcja 1  

- Otwarcie programów mobilności KA1 w ramach programu Erasmus+  wyjątkowo dla 
przyjeżdżających uczestników z Ukrainy w dziedzinie kształcenia i szkolenia: 
uczestnicy z Ukrainy (pracownicy i osoby uczące się) mogą być dopuszczeni do udziału 
w programach mobilności jako uczestnicy przyjeżdżający w ramach programu 
Erasmus+. Działania obejmują te same grupy docelowe, które przewidziano w różnych 
sektorach (studenci, osoby uczące się, kadra nauczycielska, profesorowie, 
edukatorzy/nauczyciele itp. oraz te same rodzaje działań). W sektorze młodzieży 
ukraińscy uczestnicy przyjeżdżający z Ukrainy mają już prawo do udziału  
w programie na dotychczasowych zasadach. Dalsze wytyczne dotyczące dokładnej 



    

 

kwalifikowalności i warunków realizacji tych wyjątkowych mobilności zostaną 
przedstawione w późniejszym terminie. 

- Ułatwienie uczestnictwa studentów i kadry z Ukrainy w ramach umów na  mobilność 
z krajami partnerskimi (umowy KA107) poprzez wykorzystanie dostępnych środków 
budżetowych z funduszy Partnerstwa Wschodniego dla uczestników z Ukrainy (jeżeli 
Ukraina jest objęta działaniami w projekcie). Zmiana wymaga podpisana aneksu do 
umowy. Konieczna będzie dodatkowa elastyczność w odniesieniu do obowiązków 
ukraińskich instytucji wysyłających - które być może nie są operacyjne -  
w celu ustanowienia niezbędnych zabezpieczeń pod względem jakości i zgodności  
z głównymi zasadami programu. Dalsze wskazówki w tym zakresie zostaną 
przedstawione w późniejszym terminie. 

• Europejski Korpus Solidarności 

Umożliwienie wolontariuszom z Ukrainy odbywania wolontariatu bez organizacji 
wysyłającej po stronie ukraińskiej: jeśli z powodu wojny beneficjent nie może liczyć na 
realizację zadań projektowych przez organizację ukraińską, Komisja Europejska rozważa 
przejęcie obowiązków organizacji wspierającej przez inne strony, takie jak beneficjent lub 
inny partner w projekcie, np. organizacja przyjmująca. Dalsze wskazówki w tej sprawie 
zostaną przedstawione w późniejszym terminie. 

 

Przygotowano na podstawie noty Komisji Europejskiej E+/NA/DIR/2022/021. 

 


