


Priorytety Komisji Europejskiej na lata 2021-2027 

Włączanie społeczne 
i różnorodność

Docieranie do wszystkich 
uczestników i promowanie 
włączającego podejścia do 
działań w zakresie 
mobilności i współpracy

Zielony Erasmus+ 

Pogłębianie wiedzy na temat 
zrównoważonego rozwoju 
i działań na rzecz klimatu 
oraz promowanie 
korzystania z ekologicznych 
środków transportu

Cyfryzacja

Rozwijanie ogólnodostępnej 
edukacji cyfrowej o wysokiej 
jakości oraz rozwijanie 
potencjału cyfrowego

Aktywne uczestnictwo

Zwiększanie uczestnictwa 
w życiu demokratycznym 
i zaangażowania 
obywatelskiego



Kraje uprawnione w Programie

Państwa członkowskie UE Państwa spoza UE uczestniczące w Programie

Austria                                  Hiszpania                           Słowacja
Belgia                                    Holandia                            Słowenia
Bułgaria                                Irlandia                               Szwecja
Chorwacja                           Litwa                                   Węgry
Cypr                                      Luksemburg                        Włochy
Czechy                                  Łotwa
Dania                                    Malta
Estonia                                 Niemcy
Finlandia                              Polska
Francja                                 Portugalia
Grecja                                   Rumunia

Islandia

Macedonia Północna

Lichtenstein

Norwegia

Serbia

Turcja





Edukacja Szkolna 

Spotkanie dla instytucji akredytowanych

Zasady wnioskowania o dofinansowanie dla instytucji posiadających 
Akredytację w sektorze Edukacja Szkolna  

Konkurs wniosków o Akredytację 2020
30.04.2021 r.

Akcja 1
Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej



PROGRAM SPOTKANIA

I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT AKREDYTACJI  I ZASAD 

REALIZACJI DZIAŁAŃ

II. ZASADY WNIOSKOWANIA O BUDŻET I FORMULARZ WNIOSKU KA121



Cele Akcji 1 Edukacji Szkolnej 

Wzmocnienie europejskiego 
wymiaru nauczania i uczenia się 
poprzez:

• promowanie wartości takich jak: 
włączenie społeczne, 
różnorodność, tolerancja i 
uczestnictwo w życiu 
demokratycznym

• promowanie wiedzy na temat 
wspólnego europejskiego 
dziedzictwa i różnorodności

• wspieranie rozwoju sieci 
zawodowych w całej Europie

Podnoszenie jakości nauczania 
i uczenia się w edukacji szkolnej 
poprzez:

• wspieranie rozwoju zawodowego 
nauczycieli, dyrektorów szkół i innych 
pracowników szkół

• promowanie wykorzystywania 
nowych technologii i innowacyjnych 
metod nauczania

• poprawę nauki języków obcych i 
zwiększanie różnorodności językowej 
w szkołach

• wspieranie wymiany najlepszych 
praktyk w dziedzinie nauczania i 
rozwoju szkół

Przyczynianie się do tworzenia 
Europejskiego Obszaru Edukacyjnego 
poprzez:

• rozwijanie potencjału szkół do 
angażowania się w wymianę i 
współpracę transgraniczną oraz 
realizowanie wysokiej jakości 
projektów mobilnościowych

• stworzenie realnej szansy wyjazdu 
edukacyjnego w ramach edukacji 
szkolnej dla każdego ucznia i 
pracownika szkoły

• wspieranie uznawania efektów uczenia 
się wśród uczniów i kadry zdobytych w 
trakcie mobilności zagranicznej



Standardy Jakości Erasmusa

Realizacja wszystkich działań wspieranych w ramach tej akcji musi przebiegać zgodnie ze Standardami
Jakości Programu Erasmus+. Standardy jakości programu Erasmus obejmują konkretne praktyki w zakresie
realizacji zadań projektowych, takich jak: wybór i przygotowanie uczestników, ocena i uznawanie efektów
nauczania, dzielenie się rezultatami projektu itp.

WŁĄCZENIE I RÓŻNORODNOŚĆ

DZIAŁANIA NIENARUSZAJĄCE RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ 
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO

EDUKACJA CYFROWA W NAUCZANIU



Edukacja Szkolna Akcja Kluczowa 1

Projekty krótkoterminowe 
KA122

Akredytacja Erasmusa
KA120

Organizacje mogą również przystąpić do Programu bez 
składania wniosku poprzez:
• Przyłączenie się do istniejącego konsorcjum 

mobilności Erasmus+ 
• Goszczenie uczestników z innego kraju



▪ Akredytacja Erasmusa jest przyznawana na cały okres programowania 

▪ Warunkiem ważności Akredytacji jest pisemne potwierdzenie przyjęcia przez Beneficjenta warunków Akredytacji 

zawierające m.in. określone przez KE Standardy Jakości (nie jest podpisywana ramowa/ogólna umowa akredytacyjna), 

▪ Realizacja działań mobilnościowych odbywa się na podstawie umów finansowych – podpisywanych każdorazowo po 

złożeniu przez Beneficjenta i zaakceptowaniu przez NA wniosku o dofinansowanie KA121

▪ Akredytowane organizacje będą zobowiązane do składania raportów końcowych z realizacji umowy finansowej, 

okresowych raportów postępów dotyczących sposobów zapewnienia zgodności ze Standardami Jakości Erasmusa, 

postępów w realizacji celów Planu Erasmusa 

▪ Na określonych przez KE zasadach możliwe będą aktualizacje Planu Erasmusa.

AKREDYTACJA – CO WARTO WIEDZIEĆ…



Co jest ważne w procesie wdrażania?

Trzy ważne zasady, które powinny być zrozumiałe dla akredytowanych organizacji:

✓ Jakość ma większe znaczenie niż liczby: cele programu Erasmus Plan i Standardy 
Jakości Erasmusa mają pierwszeństwo przed wszelkimi liczbami.

✓ Działania przynoszące bonusy, są ważniejsze przy ocenie raportu

✓ Skuteczne wykorzystanie otrzymanego budżetu ma duże znaczenie.



Zmiana logiki i kolejności etapów planowania

Logika klasycznego projektu

Określić cele i dokładne działania

Złożyć wniosek z dokładnym planem pracy

Zatwierdzony wniosek = określone środki

Wdrożyć działania i osiągnąć cele

Złożyć raport

Logika Akredytacji

Określić cele aby uzyskać akredytację

Zawnioskować o działania

Otrzymać fundusze zależne od ich dostępności

Zdecydować, które działania realizujemy

Zrealizować działania = osiąganie celów

Złożyć raport i powtórnie zawnioskować



Uczestnicy uprawnieni do udziału w mobilnościach

• uczniowie,

• nauczyciele,

• pracownicy szkół i innych instytucji, których działalność jest związana z edukacją szkolną oraz kadra zarządzająca

w placówkach oświatowych,

• pracownicy niebędący nauczycielami zajmujący się edukacją szkolną, zarówno w szkołach (asystenci nauczycieli,

doradcy pedagogiczni, psychologowie itp.) jak i w innych organizacjach działających w dziedzinie edukacji

szkolnej (np. inspektorzy szkolni, doradcy, koordynatorzy polityczni odpowiedzialni za edukację szkolną itp.).



Organizacje uczestniczące w projekcie

Organizacja wysyłająca (beneficjent) odpowiada za selekcję uczestników projektu i wysłanie ich za granicę 
oraz wdrożenie wiedzy i kompetencji przez nich nabytych po ich powrocie

Organizacja przyjmująca odpowiada za goszczenie uczestników i realizację zaplanowanego programu 
szkolenia (brak konieczności identyfikacji organizacji przyjmującej/organizatora kursu na etapie wnioskowania)

Partnerzy projektu organizatorzy kursów/szkoleń/seminariów/konferencji, szkoły zagraniczne, organizacje 
prywatne lub publiczne aktywne w obszarze edukacji szkolnej prowadzące działania edukacyjne w obszarze edukacji 
szkolnej



Rodzaje działań

I. mobilność uczniów II. mobilność kadry III. działania wspierające



Rodzaje działań – I. mobilność uczniów

Uczniowie podczas zagranicznych mobilności mogą 
rozwijać kompetencje językowe, społeczne  i 
międzykulturowe.

• Mobilność grupowa uczniów (od 2 do 30 dni, co 
najmniej dwóch uczniów w grupie)

• Krótkoterminowa mobilność edukacyjna 
uczniów (od 10 do 29 dni)

• Długoterminowa mobilność edukacyjna 
uczniów (30 do 365 dni)



Rodzaje działań – II. mobilność kadry

W tej akcji nauczyciele, pracownicy szkół oraz innych
organizacji działających na polu edukacji formalnej mogą
korzystać z doskonalenia zawodowego w formie:

• Obserwacji, tzw. job shadowing (od 2 to 60 dni)

• Prowadzenia zajęć w placówkach zagranicznych, tzw. 

teaching assignment (od 2 to 365 dni)

• Kursów i szkoleń (od 2 to 30 dni)



Rodzaje działań – III. działania wspierające

• Zapraszanie ekspertów (od 2 do 60 dni)

• Goszczenie szkolących się nauczycieli
(od 10 do 365 dni)

• Wizyty przygotowawcze (maksymalnie 3 osoby)



Wsparcie 
indywidualne

Inne/ 
opcjonalnie, 
np. opłata za 

udział w kursie

Wsparcie 
organizacyjne Podróż GRANT

BUDŻET PROJEKTU

Uwaga! Stawki publikowane są co roku na stronie www.erasmusplus.org.pl



GRUPA
KRAJÓW

KADRA I OSOBY 
TOWARZYSZĄCE

UCZNIOWIE

do 14 dni od 15 dni do 14 dni od 15 dni

GR. 1: Norwegia, Dania, Luksemburg,
Islandia, Szwecja, Irlandia, Finlandia,
Liechtenstein

117 82 64 45

GR. 2: Holandia, Austria, Belgia, Francja,
Niemcy, Włochy, Hiszpania, Cypr, Grecja,
Malta, Portugalia

104 73 56 39

GR. 3: Słowenia, Estonia, Łotwa,
Chorwacja, Słowacja, Czechy, Litwa,
Turcja, Węgry, Rumunia, Bułgaria,
Macedonia Północna, Serbia

91 64 48 34

BUDŻET PROJEKTU -wsparcie indywidualne



stawka 500 EUR

✓ Na uczestnika: długoterminowa mobilność uczniów

stawka 350 EUR do 100 uczestników, 

a powyżej 100 uczestników: stawka 200 EUR 

✓ Na uczestnika: krótkoterminowa mobilność uczniów

✓ Na uczestnika: mobilność kadry edukacji szkolnej (job
shadowing, teaching assignment)

stawka 100 EUR 
✓ Na uczestnika: mobilność grupowa uczniów (maksymalnie 

1 000 EUR na grupę)
✓ Na uczestnika: mobilność kadry (kursy i szkolenia za granicą)
✓ Na zaproszonego eksperta
✓ Na jednego goszczonego nauczyciela lub edukatora w 

trakcie szkolenia

BUDŻET PROJEKTU -wsparcie organizacyjne



Dystans podróży Stawka standardowa Zielona podróż

0-99 km 23 EUR -

100 – 499 km 180 EUR 210 EUR

500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR

2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR

3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR

4000 – 7999 km 820 EUR -

8000 km i więcej 1500 EUR -

Uwaga! Dystans jest wyliczany zgodnie z kalkulatorem odległości Erasmus+

BUDŻET PROJEKTU – podróż



Opłata za udział w kursie
80 EUR/uczestnika na dzień (maks. 800 EUR/uczestnika)

Wizyty przygotowawcze
575 EUR/ uczestnika (maks. 3 uczestników na wizytę)

Wsparcie dla uczestników z mniejszymi szansami

100 EUR/ uczestnika 

BUDŻET PROJEKTU - opcjonalne

Wsparcie językowe 

150 EUR/ uczestnika uprawnionego do uzyskania wsparcia językowego online, który nie może skorzystać z OLS
z powodu niedostępności kursu w danym języku na danym poziomie (nie dotyczy kadry w mobilnościach krótszych niż
31 dni oraz mobilności grupowej uczniów).

Ponadto, 150 EUR/ uczestnika w długoterminowej mobilności edukacyjnej uczniów



AKREDYTACJA- CZYNNOŚCI ZW. Z UZYSKANIEM DOFINANSOWANIA 

ETAP II

PODPISANIE POTWIERDZENIA PRZYJECIA 
WARUNKÓW AKREDYTACJI

ETAP III

WNIOSKOWANIE O BUDŻET

ETAP I
WNIOSKOWANIE O AKREDYTACJĘ ERASMUSA KA120 SCH

DOKUMENT DO POBRANIA W SYSTEMIE ONLINE FRSE

• WNIOSKUJE SIĘ O BUDŻET CO ROKU
• POPRZEZ ZŁOŻENIE FORMULARZA KA121 SCH

DOKUMENT BĘDZIE DO POBRANIA W SYSTEMIE ONLINE FRSE

ETAP IV

KALKULOWANIE BUDŻETU PRZEZ NA

ETAP V

PODPISANIE UMOWY FINANSOWEJ

• NARODOWA AGENCJA KALKULUJE WYSOKOŚĆ GRANTU NA PDST. ZŁOŻONEGO 
WNIOSKU KA121 SCH

• KALKULACJE SĄ DOKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI ALOKACJI ŚRODKÓW I Z 
ZASADAMI WYLICZANIA DOFINANSOWANIA NA DANY KONKURS 
ZATWIERDZONYMI PRZEZ KE I ZAMIESZCZONYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ 

erasmusplus.org.pl



WNIOSKOWANIE O BUDŻET- formularz wniosku KA121



Termin składania wniosków KA121

11 maja 2021 r. godz. 12:00 



TECHNICZNIE - jak złożyć wniosek?

I. Logowanie w systemie EU_LOGIN

II. Wypełnienie formularza wniosku i załączenie DoH (Declaration of honour)

III. Jeżeli DoH podpisuje Dyrektor placówki na mocy upoważnienia z Organu Prowadzącego,

dodatkowo do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo

Więcej informacji pod linkiem:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=720274965#PL_Jakwype%C5%82ni%C4%87wniosek

-Wygl%C4%85dformularza



OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE FINANSOWANIA W RAMACH AKREDYTACJI

• NA może cofnąć Akredytację jeśli w okresie co najmniej 3 lat nie złożono żadnego wniosku o 
dofinansowanie

• Akredytowane instytucje mogą złożyć wniosek o budżet tylko raz w każdej rundzie selekcyjnej

• Wniosek  o budżet KA121 przeznaczony jest dla placówek posiadających Akredytację Erasmusa;

• Wniosek koncentruje się na potrzebach i planach organizacji wnioskującej- posiadającej Akredytację 
Erasmusa na najbliższy rok;

• Wniosek KA121  jest podstawą do wyliczenia dofinansowania przez Narodową Agencję 

• Zawiera głównie dane liczbowe; konieczne jest więc podanie szacunkowych danych ilościowych

• Wniosek o dofinansowanie nie podlega ocenie jakościowej



- Czas trwania projektów akredytowanych to 15 miesięcy (z możliwością przedłużenia po 12 

miesiącach do 24 miesięcy)

- Data rozpoczęcia projektu: 1 września 2021 r. (nie ma tu możliwości wyboru innej daty rozpoczęcia 

projektu, jeżeli wnioskujecie Państwo o budżet)

- W sektorze Edukacja szkolna nie przewidziano możliwości współpracy z krajami partnerskimi np. z 

Wielką Brytanią, o czym trzeba pamiętać planując mobilności i działania

- Załączniki: do wniosku należy dołączyć Oświadczenie, pełnomocnictwo i ewentualnie listę członków 

konsorcjum 

- Nie ma konieczności dołączania np. programów mobilności, listów intencyjnych od partnerów 

zagranicznych czy regulaminów rekrutacji

-Należy tak zaplanować liczbę działań, żeby była ona realna do przeprowadzenia na tym określonym 

etapie, czyli w ciągu 15, czy 24 miesięcy, które obejmuje przyznany budżet.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE KA121



Szacowanie dofinansowania- elementy brane pod uwagę

Wysokość 
dofinansowania 

Zasady przydziału środków 
zatwierdzone przez Komisję Europejską, 
w tym: 
- dostępny budżet akcji

- kwota przeznaczona na dofinansowanie 
danego rodzaju projektów

Wniosek o budżet składany przez 

placówkę akredytowaną  w danym 

roku (KA121)

Zasady wyliczania dofinansowania 
zatwierdzane co roku przez KE,
w tym:

- wysokość grantu podstawowego;

- zasady przyznawania punktów 
dodatkowych 

! Co roku NA opublikuje zasady alokacji budżetu i przydziału środków, które wcześniej zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską.



Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej

Dziękujemy za uwagę

KOORDYNATOR

Iwona Morawicz imorawicz@frse.org.pl

Anna Drobek adrobek@frse.org.pl

Marta Gołębiewska mgolebiewska@frse.org.pl

Joanna Przemieniecka jprzemieniecka@frse.org.pl

Lechosław Szafranek lszafranek@frse.org.pl

Grzegorz Żółcik gzolcik@frse.org.pl


