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Klauzula zawieszająca 

Program UE na lata 2014–2020 w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, zaproponowany 
przez Komisję Europejską w dniu 23 listopada 2011 r. (zwany dalej „programem”), nie został jeszcze 
przyjęty przez europejskie organy prawodawcze. Komisja podjęła jednak decyzję o opublikowaniu niniej
szego zaproszenia do składania wniosków, aby umożliwić płynne wdrożenie programu, gdy tylko europej
skie organy prawodawcze przyjmą akt podstawowy w tej sprawie, oraz aby dać wystarczająco dużo czasu 
na przygotowanie wniosków potencjalnym beneficjentom dotacji z Unii Europejskiej. 

Realizacja niniejszego zaproszenia do składania wniosków uzależniona jest ponadto od następujących 
warunków: 

— przyjęcia przez europejskie organy prawodawcze aktu podstawowego ustanawiającego program 
i niewprowadzania w nim żadnych istotnych zmian, 

— wydania pozytywnej opinii lub wyrażenia braku sprzeciwu przez komitet programu ustanowiony 
w akcie podstawowym, 

— przyjęcia przez Komisję rocznego programu prac na 2014 r. po konsultacjach z komitetem programu 
oraz 

— dostępności środków przewidzianych w projekcie budżetu na 2014 r. po przyjęciu budżetu na 2014 r. 
przez władzę budżetową lub – w przypadku gdy budżet nie zostanie przyjęty – dostępności środków 
zgodnie z systemem dwunastej części środków tymczasowych. 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków nie jest zatem prawnie wiążące dla Komisji. W przypadku 
wprowadzenia przez europejskich prawodawców istotnych zmian w akcie podstawowym instytucja zama
wiająca rezerwuje sobie prawo do przerwania lub odwołania niniejszego zaproszenia do składania 
wniosków, a także prawo do ogłoszenia innych zaproszeń zawierających odmienną treść i odpowiednie 
terminy składania wniosków. 

1. Wprowadzenie i cele 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającym „Erasmus+”, unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, 
i jest uzależnione od przyjęcia tego rozporządzenia. Program obejmuje lata od 2014 do 2020. Szczegółowe 
cele programu Erasmus+ wymieniono w art. 5, 11 i 16 rozporządzenia. 

2. Akcje 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące akcje programu Erasmus+: 

Akcja 1 – mobilność edukacyjna osób 

— Mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
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— Wspólne studia magisterskie 

— Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego 

Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

— Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia I młodzieży 

— Sojusze na rzecz wiedzy 

— Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych 

— Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą 

Akcja 3 – wsparcie w reformowaniu polityk 

— Usystematyzowany dialog: spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie 
kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą 

Działania „Jean Monnet” 

— Katedry „Jean Monnet” 

— Moduły „Jean Monnet” 

— Centra doskonałości „Jean Monnet” 

— Wsparcie „Jean Monnet” na rzecz instytucji i stowarzyszeń 

— Sieci „Jean Monnet” 

— Projekty „Jean Monnet” 

Sport 

— Współpraca partnerska w dziedzinie sportu 

— Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe 

3. Kwalifikowalność 

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi działających na 
rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie 
mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw 
strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą. 

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa ( 1 ): 

wymienione poniżej państwa mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+: 

— 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, 

— państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia ( 2 ), 

— państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii ( 3 ), 

— Konfederacja Szwajcarska ( 4 ).
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( 1 ) Z wyjątkiem działań „Jean Monnet”, które są otwarte dla instytucji szkolnictwa wyższego na całym świecie. 
( 2 ) Udział Islandii, Liechtensteinu i Norwegii jest uwarunkowany decyzją Wspólnego Komitetu EOG. Jeżeli do dnia 

wydania decyzji o przyznaniu dotacji rozporządzenie w sprawie Erasmus+ nie zostanie uwzględnione w Porozumieniu 
EOG, uczestnicy z tych państw nie otrzymają finansowania i nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu minimalnej 
wielkości konsorcjów lub partnerstw. 

( 3 ) Udział Turcji i byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków jest 
uwarunkowany podpisaniem protokołu ustaleń między Komisją i właściwymi organami każdego z tych państw. Jeżeli 
do dnia wydania decyzji o przyznaniu dotacji protokół ustaleń nie zostanie podpisany, uczestnicy z danego państwa 
nie otrzymają finansowania i nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu minimalnej wielkości konsorcjów lub part
nerstw. 

( 4 ) Udział Konfederacji Szwajcarskiej jest uwarunkowany zawarciem umowy dwustronnej z tym państwem. Jeżeli do dnia 
wydania decyzji o przyznaniu dotacji umowa dwustronna nie zostanie podpisana, uczestnicy z Konfederacji Szwajcar
skiej nie otrzymają finansowania i nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu minimalnej wielkości konsorcjów lub 
partnerstw.



Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich. 

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie 
Erasmus+. 

4. Kryteria przyznania finansowania 

Wnioski dotyczące działań objętych niniejszym zaproszeniem do składania wniosków będą oceniane 
według następujących kryteriów: 

Akcja 1, Akcja 3, Sport (niekomercyjne europejskie imprezy sportowe): 

— znaczenie projektu, 

— jakość planu projektu i jego realizacja, 

— wpływ i rozpowszechnienie; 

Akcja 2, „Jean Monnet”, Sport (współpraca partnerska w dziedzinie sportu): 

— znaczenie projektu, 

— jakość planu projektu i jego realizacja, 

— jakość zespołu realizującego projekt i rozwiązań w zakresie współpracy, 

— wpływ i rozpowszechnienie. 

Więcej szczegółów na temat zastosowania kryteriów przyznania finansowania do poszczególnych działań 
można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+. 

5. Budżet i czas trwania projektów 

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 
1 507,3 mln EUR: 

Kształcenie i szkolenie: 1 305,3 mln EUR 

Młodzież: 174,2 mln EUR 

Działania „Jean Monnet”: 11,2 mln EUR 

Sport: 16,6 mln EUR 

Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów są różne w zależności od takich czynników, jak 
rodzaj projektu i liczba zaangażowanych partnerów. 

6. Termin składania wniosków 

Wszystkie określone poniżej terminy składania wniosków upływają o godzinie 12.00 (w południe) czasu 
obowiązującego w Brukseli. 

Akcja 1 

Mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży (wszystkie) 17 marca 2014 r. 

Mobilność osób wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą 30 kwietnia 2014 r. 

Mobilność osób wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą 1 października 2014 r. 

Wspólne studia magisterskie 27 marca 2014 r. 

Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego 3 kwietnia 2014 r.
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Akcja 2 

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży 
(wszystkie) 

30 kwietnia 2014 r. 

Partnerstwa strategiczne wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą 1 października 2014 r. 

Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych 3 kwietnia 2014 r. 

Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą 3 kwietnia 2014 r. 
2 września 2014 r. 

Akcja 3 

Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie 
kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą 

30 kwietnia 2014 r. 
1 października 2014 r. 

Działania „Jean Monnet” 

Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, 
sieci, projekty 

26 marca 2014 r. 

Działania w dziedzinie sportu 

Współpraca partnerska w dziedzinie sportu 15 maja 2014 r. 

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe 14 marca 2014 r. 
15 maja 2014 r. 

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Eras
mus+. 

7. Szczegółowe informacje 

Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków wraz z priorytetami można znaleźć 
w przewodniku po programie Erasmus+ pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/ 

Przewodnik po programie Erasmus+ jest integralną częścią niniejszego zaproszenia do składania wniosków, 
a określone w nim warunki uczestnictwa i finansowania mają w całości zastosowanie do niniejszego 
zaproszenia.
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