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www.erasmusplus.org.pl

w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.
Akcje centralne programu Erasmus+ są kontynuacją dotychczasowych działań zarządzanych przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Odpowiadają swoją strukturą akcjom
zdecentralizowanym. Dodatkowo można wnioskować do akcji Jean Monnet
oraz akcji Sport. Projekty centralne mają za zadanie odpowiadać na ważne

ERASMUS+ SPORT
Projekty w tej akcji dotyczą rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi. Celem tych działań są: walka z transnarodowymi zagrożeniami
dla sportu takimi jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych,

europejskie priorytety. Promują działania międzysektorowe oraz współpracę z biznesem i rynkiem pracy.

Bądź na bieżąco!
Zdobądź więcej informacji!

agresja, rasizm i nietolerancja; wspieranie dobrego zarządzania w sporcie

ODWIEDŹ STRONĘ AKCJE CENTRALNE ERASMUS+

i kariery dwutorowej sportowców; promocja wolontariatu sportowego oraz

www.erasmusplus.org.pl/projekty-centralne

podnoszenie świadomości na temat aktywności fizycznej i jej wpływu na po-

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

prawę zdrowia. O dofinansowanie mogą się ubiegać organizacje non profit,

www.erasmusplus.org.pl/newsletter

instytucje publiczne oraz inni partnerzy z krajów uprawnionych. W ramach

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE WYDARZENIA W AKADEMII ERASMUS+

akcji Sport realizowane są dwa typy projektów:

www.erasmusplus.org.pl/akademia

Współpraca partnerska w dziedzinie sportu ma na celu rozwój oraz

ZAPOZNAJ SIĘ Z NAJNOWSZYMI MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

wprowadzanie innowacyjnych praktyk w różnych obszarach sportu

www.erasmusplus.org.pl/mediateka

i aktywności fizycznej pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami
w sporcie i poza nim. Ponadnarodowa współpraca obejmuje partnerów
z co najmniej pięciu krajów uprawnionych do udziału w programie;
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe to duże wydarzenia
sportowe z udziałem przedstawicieli z dwunastu krajów.
Zarówno projekty partnerskie, jak i europejskie imprezy sportowe można
również realizować w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.
Dodatkowo w akcji Erasmus+ Sport wspierane są działania realizowane bezpośrednio przez Komisję Europejską w celu lepszego wykorzystania wyników badań oraz rozwoju dialogu politycznego pomiędzy partnerami w Unii Europejskiej.
Projekty mogą trwać od roku do trzech lat.
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Projekty
centralne
i Sport

Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA 1)

Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2)

Erasmus+ Wsparcie w reformowaniu polityk (KA 3)

Akcje centralne
w programie Erasmus+

Akcja 1 Studiowanie
i wolontariat za granicą

Akcja 2 Współpraca na rzecz
innowacji i dobrych praktyk

Akcja 3 Wsparcie w reformowaniu
polityk

Poza akcjami programu Erasmus+ zarządzanymi przez Narodowe Agencje

Projekty centralne akcji 1 wspierają mobilność osób w dziedzinie kształce-

Jest to współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk poprzez budowanie

Celem akcji jest realizacja założeń opisanych m.in. w strategii Europa 2020,

instytucje i organizacje mogą również realizować w ramach wszystkich akcji

nia, szkolenia i młodzieży. Osoby zaangażowane w te działania zdobywają

potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą, szkolnictwem wyższym,

strategii Edukacja i szkolenia 2020 oraz strategii UE na rzecz młodzieży

projekty centralne. Są one wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję

doświadczenie zawodowe oraz wiedzę. W ramach akcji 1 dofinansowywane

a także budowanie sojuszy na rzecz wiedzy oraz sojuszy na rzecz umiejętności

na lata 2010-2018. Akcja promuje współpracę kluczowych organizacji mię-

Europejską lub poprzez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora

są projekty opisane poniżej.

sektorowych. Działania wspierane w ramach akcji 2 przedstawione są poniżej.

dzynarodowych i wspiera dialog pomiędzy wszystkimi osobami i instytucja-

i organizacje wnioskują bezpośrednio do tej agencji.

Wydarzenia na dużą skalę w ramach Wolontariatu Europejskiego – mają

Sojusze na rzecz wiedzy – mają za zadanie pobudzić innowacyjność w szkol-

		www.eacea.ec.europa.eu

angażować osoby w wieku 17-30 lat w zagraniczne działania wolontariackie.

nictwie wyższym, biznesie i w szerszym środowisku społeczno-ekonomicz-

W ramach akcji centralnych realizowane są trzy główne inicjatywy mające

Musi w nich uczestniczyć co najmniej 30 wolontariuszy. Przedsięwzięcie po-

nym oraz umożliwić przepływ i wymianę wiedzy między instytucjami szkol-

na celu określenie innowacyjnych strategii politycznych lub przygotowywa-

Akcje centralne dotyczą m.in. współpracy biznesu z uczelniami oraz współ-

winno mieć miejsce w kraju programu, gdzie odbywa się europejska bądź

nictwa wyższego a przedsiębiorstwami.

nie procedury ich wdrażania:

pracy organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego (VET) z biznesem,

międzynarodowa impreza w dziedzinie młodzieży, kultury lub sportu.

Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Wszystkie zainteresowane instytucje

mi zainteresowanymi wsparciem reform.

Przyszłe inicjatywy dotyczące współpracy w zakresie opracowywania poliSojusze na rzecz umiejętności sektorowych – określają zapotrzebowanie

tyk prowadzonych przez zainteresowane strony;

edukacji. Program Jean Monnet – jedna z akcji centralnych – wspiera działa-

Czas wolontariatu: w pełnym wymiarze czasu pracy wolontariusza do dwóch

na umiejętności i szkolenia w danym sektorze gospodarki. Pomagają opraco-

Europejskie eksperymenty polityczne na polu edukacji i szkoleń oraz mło-

nia instytucji i szkół wyższych w zakresie integracji europejskiej i popularyza-

miesięcy.

wać i realizować wspólne programy nauczania.

dzieży (międzynarodowa współpraca w zakresie wdrażania innowacyjnych

Sektorami objętymi dofinansowaniem w ramach tej akcji są te, w ramach

polityk pod kierownictwem władz publicznych wysokiego szczebla);

których utworzono europejską radę ds. umiejętności sektorowych, czyli:

Współpraca w społeczeństwie obywatelskim w obszarze kształcenia i szko-

a także tworzenia sojuszy na rzecz wiedzy i wspierania reform w obszarze

cji wiedzy o Unii Europejskiej.
Nowym elementem jest akcja Sport wspierająca rozwój sportu na poziomie

Wspólne studia magisterskie – zintegrowany program studiów wyższych

najbliższym obywatelowi. Stanowi ona wsparcie działań w zakresie popula-

odpowiadający 60, 90 lub 120 punktom ECTS, oferowany przez międzynaro-

sektor wyrobów włókienniczych, odzieżowy, przemysłu skórzanego;

dowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego, które posiada określoną

sektor handlowy;

wiedzę i interesuje się obszarami badań lub dziedzinami zawodowymi obję-

sektor zaawansowanej produkcji;

tymi wspólnym programem.

sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych;

ryzacji sportu masowego i amatorskiego.

Szczegółowe informacje oraz zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie projektów centralnych znajdują się na stronach Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Okres przygotowawczy: rok akademicki, realizacja projektu: od roku do dwóch lat.

a

lenia oraz współpraca w obszarze młodzieży.

Akcja Jean Monnet

sektor technologii środowiskowych (ekoinnowacji);

Akcja wspiera działania podejmowane głównie przez szkoły wyższe w zakresie

sektor kultury oraz sektor kreatywny.

szeroko pojętej integracji europejskiej i popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej.
Główne obszary tematyczne w ramach programu Jean Monnet dotyczą Unii

www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – propagowanie w krajach

Europejskiej w dziedzinach: regionalizmu porównawczego, komunikacji i infor-

oraz na stronach Komisji Europejskiej

uczestniczących w programie i krajach partnerskich transnarodowej mobilno-

macji, ekonomii, historii, dialogu międzykulturowego, studiów interdyscyplinarnych, stosunków międzynarodowych i dyplomacji, prawa, polityki i administracji.

www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm.

ści w zakresie pozaformalnego uczenia się, w szczególności ukierunkowanej

Dodatkowe informacje na temat akcji centralnych programu Erasmus+ można

na osoby młode o mniejszych szansach. Celem jest podniesienie poziomu kom-

uzyskać telefonicznie (+48 22 463 12 67) lub e-mailowo (centralne@frse.org.pl).

petencji uczestników i wspieranie ich aktywnego udziału w życiu społecznym.

Program wspiera trzy typy działań:
Nauczanie i badania – moduły Jean Monnet, katedry Jean Monnet, cen-

Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – przyczy-

tra doskonałości Jean Monnet;

nia się do modernizacji i internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w krajach

Wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń z obszaru szkolnictwa wyż-

partnerskich oraz podnoszenia jakości kształcenia na uczelniach. Te działania

szego – wsparcie na rzecz instytucji i stowarzyszeń specjalizujących się

wspierają również harmonizację systemów szkolnictwa wyższego w krajach

w nauczaniu o Unii Europejskiej i integracji europejskiej;

partnerskich z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego.

Debata dotycząca tworzenia polityk ze światem nauki –
sieci Jean Monnet, projekty Jean Monnet.

Projekty mogą trwać dwa lub trzy lata.
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