PARTNERSTWA NA RZECZ INNOWACJI

Sojusze na rzecz innowacjI

Wsparcie systemowych rozwiązań na rzecz kształcenia
zawodowego, mających potencjał do wdrożenia w Europie.
Koncentrują się na obszarach tematycznych mających
kluczowe znaczenie dla innowacyjności, konkurencyjności,
rozwoju gospodarczego i społecznego UE.
Projekty mogą trwać trzy lata.

PARTNERSTWA NA RZECZ DOSKONAŁOŚCI

Centra Doskonalenia Zawodowego

Erasmus+ 2021-2027
Zmienia życie, otwiera umysły
Program wspiera realizację priorytetów i działań
określonych w: europejskim obszarze edukacji, Planie działania
w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz Europejskim programie
na rzecz umiejętności.
Pomaga wcielić w życie Europejski filar praw socjalnych, wdraża
strategię UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 i rozwija
europejski wymiar sportu.
Oferuje możliwości mobilności i współpracy w zakresie
szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego,
edukacja dorosłych i edukacji szkolnej (w tym wczesnej edukacji
i opieki nad dzieckiem), młodzieży oraz kadry sportowej.
Kładzie silny nacisk na włączanie społeczne, transformację
ekologiczną i cyfrową, a także na propagowanie uczestnictwa
młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Realizuj z nami
projekty międzynarodowe

Budowanie ponadnarodowych platform współpracy
wspierających instytucje kształcenia zawodowego
w dostosowaniu się do potrzeb gospodarczych
i społecznych.
Projekty mogą trwać cztery lata.

DZIAŁANIA JEAN MONNET

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Wspieranie nauczycieli
i instytucji w popularyzacji
wiedzy o Unii Europejskiej
i promocji integracji
europejskiej.

www.erasmusplus.org.pl
kontakt@erasmusplus.org.pl

Projekty mogą
trwać trzy lata.
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i Europejskiego Korpusu Solidarności
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Tu zaczyna się
Twoja kariera
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PROJEKTY CENTRALNE

POPRAWA KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH OSÓB
UCZĄCYCH SIĘ I KADRY KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO

WDRAŻANIE INNOWACJI, PROGRAMY KSZTAŁCENIA,
WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK

Akcja 1 – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

Akcja 2 – PARTNERSTWA NA RZECZ WSPÓŁPRACY | Współpraca organizacji i instytucji

Wnioskodawca*

Uczestnicy mobilności

Rodzaje działań

• szkoły i inne organizacje
działające w obszarze
kształcenia i szkolenia
zawodowego

• osoby uczące się w ramach
wstępnego oraz ustawicznego
kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz absolwenci
(udział w mobilności musi się
zakończyć w ciągu jednego
roku po zakończeniu nauki)
• kadra instytucji wstępnego
oraz ustawicznego kształcenia
i szkolenia zawodowego
(m.in. nauczyciele zawodu,
osoby prowadzące szkolenia,
mentorzy i inni pracownicy
zajmujący się kształceniem
i szkoleniem zawodowym)

a) mobilność osób
uczących się np. staże,
praktyki
b) mobilność kadry
c) działania wspierające:
• goszczenie szkolących
się nauczycieli
• zapraszanie ekspertów
• wizyty przygotowawcze

Czas trwania projektu
• projekty akredytowane:
od 15 do 24 miesięcy
• projekty krótkoterminowe:
od 6 do 18 miesięcy
Kraj, do którego można
wyjechać
• kraje programu

Czas trwania mobilności
*Pełen wykaz instytucji
uprawnionych do wnioskowania
znajduje się na stronach
Narodowej Agencji.

Akredytacja –
bilet wstępu do Akcji 1 Mobilność
edukacyjna programu Erasmus+
Organizacja składa wniosek
o akredytację, a po jej otrzymaniu –
uproszczone wnioski o budżet
w kolejnych latach.

a) mobilność uczniów
• mobilność krótkoterminowa:
od 10 do 89 dni
• mobilność długoterminowa:
od 90 do 365 dni
• udział w konkursach
umiejętności: od 1 do 10 dni
b) mobilność kadry
• obserwacje pracy (job
shadowing): od 2 do 60 dni
• udział w zorganizowanych
kursach i szkoleniach:
od 2 do 30 dni
• prowadzenie zajęć
dydaktycznych
i szkoleniowych:
od 2 do 365 dni

Możliwość wnioskowania
w Akcji 1
• Akredytacja Erasmusa
• projekty krótkoterminowe
maksymalnie trzy projekty
dla jednej organizacji w ciągu
całej perspektywy finansowej.
Forma ta dostępna jest
tylko dla organizacji, które
nie posiadają Akredytacji
Erasmusa w danym
sektorze

Korzyści
z udziału w programie:
– większe możliwości doskonalenia
zawodowego i rozwoju kariery,
– lepsza znajomość języków obcych
i lepsze kompetencje cyfrowe,
– tworzenie innowacyjnych programów
szkoleniowych, metodycznych,
– nawiązanie i wzmocnienie współpracy
partnerskiej,
– umiędzynarodowienie i budowanie
potencjału instytucji.

PARTNERSTWAWSPÓŁPRACY

PARTNERSTWA NA MAŁĄ SKALĘ

Projekty międzynarodowej
współpracy instytucji
o różnorodnym charakterze
i doświadczeniu pozwalające
na wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań i ich lepsze dopasowanie
do potrzeb rynku.

Projekty międzynarodowej współpracy dla instytucji mniej
doświadczonych lub niedoświadczonych w działaniach
międzynarodowych oraz nowych w programie Erasmus+.

Współpraca umożliwia wymianę
doświadczeń i dobrych praktyk
oraz tworzenie sieci współpracy
w celu poprawy jakości działań
edukacyjnych w zakresie
kształcenia i szkoleń zawodowych.
Wnioskodawca
• instytucje, których działalność
ma bezpośredni lub pośredni
wpływ na sektor kształcenia
i szkoleń zawodowych

Wnioskodawca
• instytucje, których działalność ma bezpośredni lub pośredni
wpływ na sektor kształcenia i szkoleń zawodowych
oraz mają mniejsze doświadczenie w działaniach
międzynarodowych i programie Erasmus+
Czas trwania projektu
• od 6 do 24 miesięcy
Budżet projektu
• 30 tys. lub 60 tys. euro
Partnerstwo
• co najmniej dwie instytucje
z krajów programu

Czas trwania projektu
• od 12 do 36 miesięcy
Budżet projektu
• od 100 tys. do 400 tys.euro
Partnerstwo
• co najmniej trzy instytucje
z krajów programu

Przykładowe działania:
tworzenie i upowszechnianie
produktów edukacyjnych takich jak np.
programy i treści szkoleniowe, materiały
dydaktyczne i innowacyjne metody pracy.

www.erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe

e-mail: vet@erasmusplus.org.pl

Przykładowe działania:
nawiązywanie kontaktów
międzynarodowych i tworzenie
sieci współpracy, wymiana
doświadczeń, organizacja
seminariów i konferencji
tematycznych, wizyt studyjnych,
szkoleń i kursów, tworzenie
scenariuszy lekcji.

