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W związku z eskalacją rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz zgodnie z dotychczasowymi 

sankcjami podejmujemy następujące działania: 

w kwestii udziału rosyjskich podmiotów publicznych i osób fizycznych w programach 

ramowych w zakresie badań i innowacji oraz Euratomie 

 W uzupełnieniu do już ogłoszonych środków: 

Po pierwsze, zwróciłam się do moich służb z prośbą o wypowiedzenie bieżących 

umów grantowych i wynikających z nich płatności na rzecz rosyjskich podmiotów 

publicznych lub powiązanych organizacji. 

Dotyczy to również zakończenia udziału rosyjskich podmiotów publicznych w 

programie Marii Skłodowskiej-Curie Actions (MSCA). 

 

Po drugie, stypendia MSCA i granty dla głównych badaczy Europejskiej Rady ds. Badań 

Naukowych (ERC) dla osób z Rosji będą zasadniczo nadal możliwe, po dokładnym 

sprawdzeniu listy sankcji UE. 

W kwestii udziału rosyjskich podmiotów publicznych w programie Erasmus+ 

Poprosiłam o zakończenie udziału rosyjskich podmiotów lub organów publicznych we 

wszystkich trwających i przyszłych akcjach programu Erasmus+. Obejmuje to również 

zakończenie wszelkich płatności na rzecz rosyjskich podmiotów publicznych lub 

powiązanych organizacji. 

W sprawie udziału rosyjskich osób fizycznych, młodzieży i organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego w programie Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności 

Po pierwsze, rosyjscy studenci, naukowcy i pracownicy akademiccy będą nadal 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1528
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kwalifikować się do udziału w wymianach krótkoterminowych, a rosyjscy studenci i 

naukowcy będą nadal kwalifikować się do mobilności w ramach studiów. Prowadzona 

będzie weryfikacja pod kątem listy osób objętych sankcjami UE. Wymiany studentów i 

pracowników do Rosji również pozostają kwalifikowalne. 

Po drugie, utrzymany zostanie udział rosyjskich obywateli, młodzieży i organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego w programie Erasmus+ i działaniach młodzieżowych 

Europejskiego Korpusu Solidarności, przy czym przeprowadzona zostanie szczegółowa 

kontrola. 

Stała weryfikacja uczestników zagwarantuje, że żadna osoba znajdująca się na liście osób 

objętych sankcjami UE nie będzie mogła uczestniczyć w programie Erasmus+ ani w 

działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności. 
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