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Erasmus+  Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne 

Informacja o podziale środków w ramach Partnerstw 
Strategicznych programu Erasmus+ w konkursie wniosków  
w roku 2018 | 30 listopada 2017 r. 

 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że zgodnie z zasadami konkursu wniosków 

w roku 2018 została podjęta decyzja o podziale środków na dofinansowanie dwóch typów projektów 

w ramach Akcji 2 - Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji oraz Partnerstwa 

strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk, w sektorach Kształcenie i szkolenia 

zawodowe, Edukacja dorosłych i Młodzież. 

Podział ten nie dotyczy sektora Szkolnictwa wyższego, w którym realizowane są wyłącznie 

Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji.  

Przedstawiony w komunikacie podział środków ma charakter przybliżony i może ulec zmianie  

za zgodą Komisji Europejskiej. 

 

Sektor programu Erasmus+ 

Podział środków na dofinansowanie projektów 

w Akcji 2 Partnerstwa Strategiczne  

w konkursie roku 2018 

Partnerstwa strategiczne  

na rzecz innowacji 

Partnerstwa strategiczne 

wspierające wymianę 

dobrych praktyk 

Kształcenie i szkolenia zawodowe 
80% 20% 

Edukacja dorosłych 
65% 35% 

Młodzież 

80% 20% 

runda I 30% runda I 7,5% 

runda II 30% runda II 7,5% 

runda III 20% runda III 5% 

 

 

W przypadku sektora Edukacji szkolnej, Narodowa Agencja podjęła decyzję o przeznaczeniu 80% 

środków na projekty Współpracy szkół (KA229) oraz 20% środków na projekty Partnerstw 

strategicznych na rzecz edukacji szkolnej (KA201). W ramach tej akcji Narodowa Agencja nie 

zaplanowała dodatkowego podziału środków na  Partnerstwa na rzecz innowacji oraz na 

Partnerstwa na rzecz wymiany dobrych praktyk, co zostało przedstawione w poniższej 

tabeli. 
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Sektor programu Erasmus+ 

 

Współpraca szkół 

Partnerstwa strategiczne  

na rzecz edukacji 

szkolnej 

 

Edukacja szkolna 

 

 

80% 

 

20% 

 

 

Przewidywany dla Polski budżet na Akcję 2 – Partnerstwa Strategiczne programu Erasmus+ w 

konkursie 2018 w podziale na poszczególne sektory, zgodnie z rocznym planem pracy Komisji 

Europejskiej wygląda następująco: 

 

Sektor programu Erasmus+ 

 

 

Przewidywany budżet na rok 2018 

 

Edukacja szkolna 

 

 

20 110 359 EUR 

 

Szkolnictwo wyższe 

 

 

3 926 494 EUR 

 

Kształcenie i szkolenia zawodowe 

 

 

6 853 906 EUR 

 

Edukacja dorosłych 

 

 

5 722 191 EUR 

 

Młodzież 

 

 

3 124 700 EUR 

 

 


