


CELE PROGRAMU

Cel ogólny

Wspieranie edukacyjnego, zawodowego i 

osobistego ROZWOJU OSÓB, poprzez 

uczenie i kształcenie się przez całe życie 

w obszarach edukacji, szkoleń, młodzieży 

i sportu w Europie i poza nią. 

Przyczynianie się w ten sposób do 

zrównoważonego WZROSTU, wysokiej 

jakości miejsc pracy i spójności 

społecznej, pobudzania innowacji i 

wzmacniania tożsamości europejskiej 

oraz aktywnego obywatelstwa.

Cele szczegółowe

• promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, jak również 

współpracy, włączenia społecznego i równego dostępu, 

doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i 

polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia;

• promowanie pozaformalnej i nieformalnej mobilności edukacyjnej i 

aktywnego uczestnictwa wśród osób młodych, jak również współpracy, 

jakości, integracji, kreatywności i innowacji na poziomie organizacji i 

polityk w dziedzinie młodzieży;

• promowanie mobilności edukacyjnej pracowników sportowych, jak 

również współpracy, jakości, włączenia społecznego, kreatywności i 

innowacji na szczeblu organizacji sportowych i polityki w zakresie 

sportu.



PRIORYTETY HORYZONTALNE

Włączanie 

społeczne 

i różnorodność

Docieranie do wszystkich 
uczestników i promowanie 
włączającego podejścia 

Zielony Erasmus+ 

Rozwój kompetencji dot. 
zrównoważenia 
środowiskowego,
stosowanie w projektach 
ekologicznych praktyk 

Cyfryzacja

Rozwijanie ogólnodostępnej 
edukacji cyfrowej o wysokiej 
jakości oraz rozwijanie 
potencjału cyfrowego

Aktywne 

uczestnictwo

Zwiększanie uczestnictwa 
w życiu demokratycznym 
i zaangażowania 
obywatelskiego, wzrost 
poziomu wiedzy o UE.



BUDŻET 2021-2027

26,2 mld € 
prawie 2x więcej niż poprzedni Program 
(2014-2020, 14,7 mld €)

+ 2,2 mld € z unijnego instrumentu współpracy zewnętrznej 

(Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej 
(ISWMR), Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)).



ZARZĄDZANIE PROGRAMEM ERASMUS

Komisja Europejska (KE) 

Narodowa Agencja (NA)  

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)



Kraje uczestniczące w programie Erasmus+

▪ 27 państw członkowskich UE (już bez UK)
▪ Islandia, Liechtenstein, Norwegia
▪ Turcja
▪ była Jugosłowiańska Republika Macedonii
▪ od 2019 roku Serbia

Kraje partnerskie:

▪ kraje sąsiadujące z UE (podzielone na regiony);
▪ pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora).

UCZESTNICY PROGRAMU



Struktura – sektory

Szkolnictwo wyższe – HE

SportMłodzieżEdukacja dorosłych – ADU

Edukacja szkolna – SEKształcenie i szkolenia zawodowe – VET



Akcje VET zarządzane 
przez PL Narodową 
Agencję Erasmus+

AKCJA 1
Mobilność edukacyjna
Akredytowane projekty mobilności
uczniów i kadry
Krótkoterminowe projekty 
mobilności uczniów i kadry

AKCJA 2
Współpraca organizacji i instytucji
Partnerstwa współpracy
Partnerstwa na małą skalę

Działania VET 
zarządzane 
przez Agencję 
Wykonawczą 
w Brukseli (EACEA)

Działania centralne
Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe
Centra doskonałości zawodowej

Jean Monnet
Działania Jean Monnet w innych dziedzinach np. kształcenia i szkolenia



DZIAŁANIA CENTRALNE (EACEA)
Partnerstwa w zakresie 

współpracy w sektorze 

Kształcenia i szkoleń 

zawodowych 

przedkładane przez 

europejskie organizacje 

pozarządowe (Akcja 2)

Centra Doskonałości 

Zawodowej (Akcja 2)
Ponadnarodowe platformy 
współpracy wspierające 
instytucje VET w 
dostosowaniu się do potrzeb 
gospodarczych i społecznych. 
Aplikować może każda 
organizacja publiczna lub 
prywatna działająca w 
dziedzinie VET. Projekty mogą 
trwać 4 lata.

Działania Jean Monnet

w sektorach Kształcenie i 

szkolenia zawodowe oraz 

Edukacja szkolna (Akcja 
3)

Działania JM wyjdą poza 
uczelnie wyższe. Wesprą 
nauczycieli i instytucje w 
sektorze VET w promocji 
integracji europejskiej oraz 
popularyzacji wiedzy o Unii 
Europejskiej
Projekty mogą trwać 3 lata.



PARTNERSTWA NA RZECZ WSPÓŁPRACY W 

KSZTAŁCENIU I SZKOLENIACH ZAWODOWYCH
Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

Celem projektów Partnerstw na rzecz współpracy w kształceniu i szkoleniu 
zawodowym jest poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i 
szkoleń zawodowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz ich lepsze 
dostosowanie do potrzeb rynku.

Projekty pozwalają na międzynarodową współpracę instytucji o różnorodnym 
charakterze i doświadczeniu w celu jak najbardziej optymalnego dostosowania 
oferty do potrzeb sektora. 



PRIORYTETY w sektorze VET
W dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego pierwszeństwo otrzymają projekty dotyczące:

Dostosowanie 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb 

rynku pracy

Zwiększenie 

elastyczności pod 

względem możliwości w 

dziedzinie kształcenia 

i szkolenia zawodowego

Przyczynianie się 

do innowacji w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego

Zwiększanie 

atrakcyjności VET

Poprawa w zakresie 

zapewniania jakości 

w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym

Tworzenie i wdrażanie 

strategii na rzecz 

umiędzynarodowienia dla 

organizatorów 

kształcenia i szkolenia 

zawodowegoNie ma polskich „Priorytetów europejskich w kontekście krajowym”



Typy partnerstw na rzecz współpracy w VET
Szczegóły dla akcji finansowanych przez Narodową Agencję w Polsce

Partnerstwa współpracy Partnerstwa na małą skalę 

Zakres/działania szeroko rozumiana współpraca międzynarodowa, 

obejmująca m.in. wytwarzanie rezultatów edukacyjnych 

(programy szkoleń, kursy edukacji zawodowej) 

oraz wymianę doświadczeń

wymiana dobrych praktyk, współpraca instytucji nowych 

w programie Erasmus+, mniej doświadczonych 

w działaniach międzynarodowych

Partnerstwo min. trzy instytucje z krajów Programu min. dwie instytucje z krajów programu

Czas trwania 12-36 m-cy 6-24 m-cy

Dofinansowanie 100 000-400 000 euro 30 000 albo 60 000 euro

Finansowanie stawki ryczałtowe ryczałtowe

Termin składania 

wniosków

20 maja 2021 r. godz. 12.00 czasu brukselskiego 20 maja 2021 r. godz.12.00 czasu brukselskiego

3 listopada 2021 r. godz. 12.00 czasu brukselskiego

Budżet prawie 15 mln euro ponad 2 mln euro

We wszystkich projektach obowiązuje odniesie się do priorytetów sektorowych i/lub horyzontalnych. 



Terminy składania wniosków – sektor VET
Akcja 1.
• Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej i edukacji dorosłych (VET, SE, ADU) 

– 11 maja, godz. 12.00 czasu brukselskiego

• Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej i edukacji dorosłych  (VET, SE, 

ADU) – 19 października, godz. 12.00 czasu brukselskiego

Akcja 2.
• Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży (HE, VET, SE, ADU, Młodzież) 

– 20 maja, godz. 12.00 czasu brukselskiego

• Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży (VET, SE, ADU, Młodzież) 

– 20 maja, godz. 12.00 czasu brukselskiego i 3 listopada, godz. 12.00 czasu brukselskiego

• Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży składane przez europ. org. 

pozarządowe – 20 maja, godz. 17.00 czasu brukselskiego

• Centra doskonałości zawodowej – 7 września, godz. 17.00 czasu brukselskiego

Akcja 3.
• Działania i sieci „Jean Monnet” – 2 czerwca, godz. 17.00 czasu brukselskiego





Partnerstwa na małą skalę

To współpraca międzynarodowa instytucji mniej doświadczonych lub w ogóle 

w działaniach międzynarodowych polegająca przede wszystkim na wymianie dobrych 

praktyk, nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, sieciowaniu, ale też tworzeniu 

rezultatów. Partnerstwa na małą skalę łączą możliwość elastycznej współpracy na 

poziomie krajowym i międzynarodowym. 

To współpraca nowych uczestników i instytucji w Programie!



Partnerstwa na małą skalę cele 
❑ Włączenie do programu nowych uczestników, mniej doświadczonych organizacji 

i podmiotów działających na niewielką skalę. 

❑ Wspieranie włączenia grup docelowych o mniejszych szansach

❑ Wspieranie czynnego obywatelstwa Unii i przenoszenie wymiaru europejskiego 

na poziom lokalny

❑ oraz cele partnerstw współpracy

Poprzez: 

❑ wymianę dobrych praktyk i dzielenie się doświadczeniami

❑ wytwarzanie rezultatów 

❑ działania promocyjne i upowszechniające

❑ włączenie efektów projektu do codziennej praktyki instytucji partnerskich 



SKŁAD GRUPY PARTNERSKIEJ

Partnerstwo powinny tworzyć co najmniej dwie organizacje z dwóch krajów 

Programu.

Wnioski w imieniu partnerstwa składa instytucja koordynująca



GRUPY DOCELOWE

❑ Przedstawiciele instytucji partnerskich oraz tematycznie wybrane grupy 

docelowe (nauczyciele zawodu, konkretne grupy zawodowe, trenerzy 

biznesu itp.)

❑ Przedstawiciele instytucji partnerskich twórcy i odbiorcy

❑ Grupy o mniejszych szansach



OKRES REAZLIZACJI

6 miesięcy
24 miesięcy

Projekty mogą się rozpocząć  w okresie  
dla pierwszego naboru od 1 listopada 2021 do 28 lutego 2022 
lub dla drugiego naboru od 1 marca do 31 maja 2022



DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie: dwie kwoty ryczałtowe. 

30 000 € lub 60 000 €

W zależności od zaplanowanych działań

Oceniana będzie efektywność finansowa projektu

Wypłata dofinansowania jest uzależniona od jakości, kompletności oraz zgodności z 

założeniami zrealizowanego projektu



Na czym 
polega? 

Do kogo 
adresowane?

Jak wpłynie 
na projekt?

Jakie będą 
rezultaty?

Jak 
skalkulowano 

koszty?

Spotkanie 
robocze
• Uczestnicy

• Miejsce

• Termin

• X 000 €

Wizyta 
studyjna
• Uczestnicy

• Miejsce

• Termin

• Y 0000 €

Warsztaty
•Uczestnicy

•Miejsce

•Termin

• Z 0000 €

Seminarium 
dyskusyjne
• Uczestnicy

• Miejsce

• Termin

• X 0000 €

Konferencja
•Uczestnicy

•Miejsce

•Termin

• Y 0000 €

Szkolenie
• Uczestnicy

• Miejsce

•Termin
• Z 0000 €

30 000 €
60 000 €

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA



Gdzie szukać informacji, inspiracji i partnerów
• Europejska strona internetowa programu Erasmus+

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl

• Polska strona internetowa programu Erasmus+ 

(zawiera informacje o programie i dane kontaktowe 

do osób obsługujących poszczególne sektory 
w Narodowej Agencji) https://erasmusplus.org.pl

• Przewodnik po programie Erasmus+ 2021 

(najważniejszy dokument, zawiera wszystkie formalne 

wymagania, informacje, w tym kryteria oceny wniosków)
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/programme-guide_en

• Formularze wniosków
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

• Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+ (opisy 

zrealizowanych projektów)
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

• Platformy sektorowe, zawierające wiele inspiracji: 

eTwinning i School Education Gateway (dla sektora 

Edukacja szkolna), EPALE (dla sektora Edukacja 

dorosłych), European Youth Portal (dla sektora 

Młodzież)

• Opisy laureatów corocznych konkursów Fundacji 

Rozwoju Systemu Edukacji EDUinspiracje

• „Europa dla Aktywnych” (kwartalnik FRSE 

zawierający m.in. opisy dobrych praktyk)

• Publikacje Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 

(w tym zawierające opisy dobrych praktyk i badań 

prowadzonych w FRSE)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl
https://erasmusplus.org.pl/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Zapraszamy do kontaktu:

https://erasmusplus.org.pl/kontakt

https://erasmusplus.org.pl/kontakt

