
    

 

Warszawa, 03.03.2022 

 

KOMUNIKAT NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+  
I EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI 

 

Temat: Sytuacja na Ukrainie – dalsze wytyczne 

W nawiązaniu do wskazówek zawartych w komunikacie w sprawie sytuacji w Ukrainie z dnia 28.02.2022 r.  

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przedstawia dodatkowe 

informacje: 

1. Wskazaliśmy, że klauzula siły wyższej może zostać zastosowana w celu wcześniejszego zakończenia 

działań odbywających się w Ukrainie lub w Rosji. Pragniemy wyjaśnić, że opcja ta ma również 

zastosowanie do wszelkich trwających mobilności w państwach trzecich programu Erasmus+  

i Europejskiego Korpusu Solidarności sąsiadujących z Ukrainą, w których istnieje powiązane ryzyko. 

Uczestnicy powracający z takich krajów powinni także zostać objęci opieką przez instytucje 

wysyłające, przy czym należy zbadać możliwość kontynuowania działań w trybie wirtualnym  

w instytucji/organizacji przyjmującej. Uzasadnione koszty powrotu będą uznawane za koszty 

nadzwyczajne, przy czym zastosowanie mają zwykłe wymogi sprawozdawczości. 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. Wkrótce będziemy mogli przedstawić Państwu horyzontalne wytyczne dotyczące postępowania  

w przypadku udziału Rosji w programach Unii Europejskiej. W oczekiwaniu na te wytyczne i jako 

środek zapobiegawczy zdecydowanie zalecamy jak najdalej idącą ostrożność w postępowaniu  

z dokumentami, dokonywaniu płatności, rozpatrywaniu wniosków, projektów itp. z udziałem 

rosyjskich beneficjentów, tzn. powstrzymanie się od: podpisywania nowych umów, dokonywania 

płatności, anulowania wcześniejszych umów, podejmowania dalszych kroków w procedurach 

administracyjnych lub prawnych w sprawach, w które zaangażowani są rosyjscy beneficjenci. 

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/2022/019. 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina

