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CO DAJE ERASMUS+?
Korzyści z udziału w Programie!

UPRAWNIONE KRAJE

Sprawi, że będziesz:

Umożliwi Ci:

Do udziału w programie Erasmus+ 
są uprawnione organizacje/osoby 
z krajów programu:
― 27 państw członkowskich UE;
― Norwegia, Islandia, Liechtenstein;
 Republika Macedonii Północnej,
 Serbia, Turcja.

W niektórych działaniach jest możliwy 
udział organizacji/osób z pozostałych
krajów, tzw. krajów niestowarzyszonych 
z Programem.

Studiowanie i uczenie się za granicą

Odkrywanie nowych kultur

Nabywanie nowych umiejętności i kompetencji, w każdym wieku

Odkrywanie talentów

Naukę języków

Networking w środowisku międzynarodowym

Łatwiej adaptował się do nowych sytuacji

Bardziej otwarty, pewny siebie i tolerancyjny

Silniej zmotywowany

Sprawniej komunikował się w różnych językach

Nastawiony na rozwiązywanie problemów i współpracę

Pełen energii i pozytywnego nastawienia

erasmusplus.org.pl

ErasmusPolska

kontakt@erasmusplus.org.pl

@ErasmusPlus_PL

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, edukacji 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.

erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna

se@erasmusplus.org.pl

he@erasmusplus.org.pl

he2@erasmusplus.org.pl

erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

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

vet@erasmusplus.org.pl

erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych

ae@erasmusplus.org.pl

erasmusplus.org.pl/mlodziez

yia@erasmusplus.org.pl

erasmusplus.org.pl/sport

kontakt@erasmusplus.org.pl

Sport
Jean Monnet
Młodzież
Szkolnictwo wyższe
Kształcenie i szkolenia zawodowe
Edukacja dorosłych
Edukacja szkolna

erasmusplus.org.pl
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Informator
o programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej 
na lata 2021-2027 w dziedzinie edukacji,  

szkoleń, młodzieży i sportu

Ponad 28 mld € 
na międzynarodowe projekty edukacyjne



JAKA JEST
struktura Programu?

Program Erasmus+ obejmuje główne typy działań zwanych akcjami kluczowymi. 
W odniesieniu do poszczególnych obszarów edukacji struktura programu obejmuje sektory: 

Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie i szkolenie zawodowe, 
Edukacja dorosłych, Młodzież, Sport oraz działania Jean Monnet. 

Każda z akcji kluczowych obejmuje projekty zdecentralizowane, 
o realizacji których decydują narodowe agencje Programu Erasmus+, oraz scentralizowane. 

Tymi ostatnimi zarządza Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, 
Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Partnerstwa w zakresie współpracy
Partnerstwa na małą skalę
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Moduły edukacyjne w zakresie studiów nad UE
Granty dla indywidualnych nauczycieli akademickich
Centra doskonałości
Akademie Nauczycielskie
Rozwijanie oferty szkoleń z przedmiotów dot. UE
Przeprowadzenie indywidualnych lub grupowych kursów szkoleniowych dla nauczycieli zainteresowanych tematyką UE
Wspieranie nauczycieli w kwestii uwzględniania unijnego punktu widzenia w ich codziennej pracy

Partnerstwa współpracy

Partnerstwa współpracy
Partnerstwa na małą skalę

Partnerstwa współpracy
Partnerstwa na małą skalę

Partnerstwa na rzecz innowacji
Partnerstwa na rzecz doskonałości
Sojusze na rzecz innowacji
Budowanie potencjału w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia zawodowego.

Mobilność młodzieży
Mobilność osób pracujących 
z młodzieżą

Partnerstwa w zakresie współpracy
Budowanie potencjału 
w sektorze młodzież
Europejska młodzież razem

Partnerstwa współpracy
Partnerstwa na małą skalę

Partnerstwa współpracy
Partnerstwa na małą skalę

Mobilność kadry
Mobilność uczniów

Mobilność studentów i absolwentów
Mobilność pracowników uczelni

Budowanie potencjału 
w szkolnictwie wyższym
Uniwersytety europejskie

Mobilność osób uczących się
Mobilność kadry

Mobilność osób dorosłych uczących się
Mobilność kadry

AKCJA 1
Mobilność edukacyjna

AKCJA 2
Partnerstwa na rzecz współpracy

DZIAŁANIA 
CENTRALNE

DLACZEGO WARTO
uczestniczyć w Programie?

Erasmus+ umożliwia Europejczykom rozwijanie umiejętności, które są niezbędne do tego, 
by swobodnie funkcjonować i odnosić sukcesy w społeczeństwie opartym na wiedzy. 

Program Erasmus+ dostosowany jest do potrzeb obywateli Unii Europejskiej w zakresie edukacji i mobilności.
Nieustannie zachodzące zmiany wpływają na system edukacji, 

który musi być dostosowywany do potrzeb obywateli Unii Europejskiej.

Erasmus+ jest dla każdego!

Edukacja szkolna
Z oferty programu mogą skorzystać nauczyciele, uczniowie, członkowie kadry kierowniczej 
i pozostali pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 
oraz władze oświatowe i inne organizacje działające w obszarze edukacji.

Program Erasmus+ wspiera mobilność zagraniczną studentów, nauczycieli akademickich 
i pracowników administracyjnych szkół wyższych oraz specjalistów z przedsiębiorstw. 
Stwarza też szanse rozwoju uczelniom i innym instytucjom działającym w sektorze szkolnictwa 
wyższego poprzez dofinansowywanie międzyinstytucjonalnych projektów współpracy międzynarodowej.

Szkolnictwo wyższe

Dzięki programowi swoje umiejętności mogą rozwijać praktykanci i uczniowie, nauczyciele zawodu 
i osoby prowadzące szkolenia, przedstawiciele organizacji kształcenia zawodowego oraz specjaliści 
w przedsiębiorstwach. Program stwarza też możliwości rozwoju placówek kształcenia zawodowego 
i innych działających na rzecz kształcenia zawodowego dzięki międzynarodowej wymianie doświadczeń 
i tworzeniu innowacyjnych produktów edukacyjnych.

Kształcenie 
i szkolenia zawodowe

Program skierowany jest do organizacji aktywnych w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, 
takich jak np. stowarzyszenia i fundacje, szkoły dla dorosłych, instytucje kultury prowadzące edukację 
dorosłych oraz urzędy i instytucje wspierające taką edukację. Dzięki rozwojowi umiejętności kadry 
i wzbogacaniu oferty edukacyjnej organizacji z programu korzystają uczące się osoby dorosłe. 

Edukacja dorosłych

W projektach realizowanych w ramach programu mogą uczestniczyć osoby w wieku od 13 do 30 lat, 
osoby pracujące z młodzieżą (bez limitu wieku), przedstawiciele kadry i członkowie organizacji 
działających w sektorze edukacji pozaformalnej.

Młodzież

„Jean Monnet” wspiera poprawę wiedzy o Unii Europejskiej i integracji europejskiej. 
Projekty można realizować w sektorach: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja szkolna 
i Edukacja dorosłych oraz w obszarze Szkolnictwa wyższego.

Jean Monet

Erasmus+ sport jest adresowany do publicznych i prywatnych instytucji i organizacji działających 
w obszarze sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życiaSport

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ
w Programie?

Żeby rozpocząć proces wnioskowania pracownik rejestrujący instytucję/organizację 
musi zarejestrować się w systemie EU_LOGIN

erasmusplus.org.pl

Założenie konta w systemie EU_LOGIN jest pierwszym krokiem przed rejestracją organizacji lub osoby indywidualnej 
umożliwiającym dostęp do narzędzi Komisji takich jak Rejestr Organizacji, Beneficiary Module oraz Platformy Produktów 
programu Erasmus+.

Więcej informacji na:
https://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek-o-projekt

Zarejestruj się w EU_LOGIN Zaloguj się w EU_LOGIN

AKREDYTACJA W PROGRAMIE 
na lata 2021-2027

Akredytacja w programie Erasmus+ to prostszy dostęp do finansowania projektów. 
O akredytację w programie Erasmus+ mogą ubiegać się instytucje działające w sektorach:

Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Edukacja dorosłych, Młodzież.
Dowiedz się, jak ją uzyskać.

Działaniem mającym na celu ułatwienie beneficjentom realizacji działań 
mobilnościowych w dłuższej perspektywie.

Wnioskodawcy, którzy uzyskają akredytację uzyskają uproszczony dostęp 
do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1.

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania 
na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, jeśli realizacja 
działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń. Nowością w programie Erasmus jest 
możliwość wnioskowania o przyznanie Akredytacji w ramach uproszczonej 
procedury – jednorazowo na całą edycję programu.

Czym jest akredytacja?

Więcej informacji na:
https://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek-o-akredytacje


