
    

Spotkanie informacyjne nt. oferty programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu 

Solidarności w ramach konkursu 2023 

  

 

 

 

 

Łódź |9-10 lutego 2023, godz. 09:00 – 16:00  

Aula IFE, Kampus Politechniki Łódzkiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej, ul. Żwirki 36, Budynek A16, 

90-539 Łódź 

 

Cel spotkania:  

Przedstawienie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat mobilności i projektów możliwych do 

zrealizowania w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z naciskiem na zasady 

konkursu obowiązujące w roku 2023. Uczestnicy uzyskają informacje o zasadach realizacji:  

• mobilności o zakresie europejskim lub i światowym (w ramach Akcji 1),  

• akcji charakterystycznych dla sektorów, jak np. działania wspierające uczestnictwo młodzieży, 

DiscoverEU, europejskie imprezy sportowe oraz budowanie potencjału w dziedzinie sportu,  

• projektów Partnerstw współpracy i innych typów projektów (m.in. partnerstwa na małą skalę, 

Uniwersytety Europejskie, Erasmus Mundus, budowanie potencjału, skierowanych do wszystkich 

sektorów Programu Erasmus+ (w ramach Akcji 2),  

• projektów Europejskiego Korpusu Solidarności - międzynarodowych oraz lokalnych projektów 

wolontariatu.  

Do kogo skierowane jest spotkanie?  

✓ pracowników uczelni, NGO, samorządów, przedsiębiorstw, szkół i innych typów instytucji, 

pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe,  

✓ nauczycieli akademickich i szkolnych oraz trenerów, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące 

wdrażania nowatorskich metod kształcenia formalnego lub pozaformalnego,  

✓ pracowników stowarzyszeń, fundacji, szkół, przedsiębiorstw i uczelni zainteresowanych rozwojem 

własnym, młodzieży oraz swoich instytucji,  

✓ pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych,  

✓ koordynatorów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy chcieliby 

poszerzyć swoją działalność o inne akcje i sektory.  



    

UWAGA! Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają ewentualne koszty 

dojazdu do i z Łodzi oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.  

W dniu 10.02.2023 r. w trakcie sesji I będzie możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie projektów 

Partnerstw współpracy, w trakcie sesji II i III będzie możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie 

mobilności.  

Chęć skorzystania z konsultacji prosimy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym (decyduje kolejność 

zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc).  

Prosimy o rejestrację na spotkanie tutaj: https://erasmuslodz.webankieta.pl/  

Rejestracja będzie otwarta do 3 lutego lub do wyczerpania limitu miejsc.  

 

PROGRAM SPOTKANIA 

Dzień 1 |czwartek| 9 lutego 2023 

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników 

9:00–10:45 

Sesja I  

▪ Oficjalne otwarcie spotkania  
 

▪ Idea Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB. Przekrojowa oferta 
programu Erasmus+ - typy projektów, ich charakterystyka oraz 
wyzwania  
Magdalena Senator, Erasmus+ InnHUB Łódź 

▪ Europejski Korpus Solidarności – możliwości realizacji 

wysokojakościowych projektów wolontariatu międzynarodowego 

i lokalnego.  

Magdalena Senator, Erasmus+ InnHUB Łódź 

▪ Jak zrealizować projekt wolontariatu dofinansowany z Europejskiego 

Korpusu Solidarności? Przykład projektu doświadczonego beneficjenta. 

Joanna Jędrzejczak, FERSO 

Pytania i odpowiedzi 

10:45 – 11:15 Przerwa kawowa 

11:15 – 14.00  
Sesja II  

▪ Jak z sukcesem wnioskować do programu Erasmus+ Sport 
Łukasz Smogorowski, Zespół Erasmus+ Sport 

https://erasmuslodz.webankieta.pl/


    

▪ Charakterystyka Partnerstw współpracy oraz partnerstw na małą skalę 

Anna Kowalczyk, Koordynator - Akcja 2,  Zespół Edukacji Szkolnej Erasmus+ 

Pytania i odpowiedzi 

14.00 – 14:40 Poczęstunek  

14:40 – 15.30 

Sesja III  

▪ Jak zrealizować projekt w ramach partnerstw na rzecz współpracy? 

Przykład projektu doświadczonego beneficjenta: „ROBOTICS4DEAF” 

Aleksandra Zając – Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów 

Międzynarodowych SAN 

▪ Szkolenia międzynarodowe Erasmus+ (TCA – Training and Cooperation 

Activities) 

Anna Musiaka-Ostrowska, Zespół ds. Szkoleń Międzynarodowych Erasmus+ 

TCA (NA) 

Pytania i odpowiedzi  

 

Dzień 2 | piątek | 10 lutego 2023 

 

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników 

9:00–11:00 

Sesja I  

▪ Oficjalne otwarcie spotkania  

• Erasmus+ InnHUB i możliwości programu Erasmus+ i EKS  
Magdalena Senator, Erasmus+ InnHUB Łódź 

• Projekty mobilności – typy projektów, ich charakterystyka oraz 
wyzwania  
Renata Decewicz, Zespół Szkolnictwa Wyższego, Narodowa Agencja programu 
Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) 

Pytania i odpowiedzi 

11:00 –11:30 Przerwa kawowa 

11:30 – 13:00  

Sesja II  

▪ Charakterystyka Partnerstw współpracy dla szkolnictwa wyższego  

Agnieszka Dąbrowska-Cholewińska, Zespół Szkolnictwa Wyższego Erasmus+ 

(NA) 



    

Pytania i odpowiedzi 

13:00 –13:45 Poczęstunek 

13:45 – 14:30 

Sesja III  

▪ „Jak wnioskować i realizować projekt dofinansowany z programu 

ERASMUS+?” - na przykładzie projektu typu Partnerstwa współpracy 

w szkolnictwie wyższym pn. „Mathematical models for teaching three-

dimensional geometry using virtual reality” 

dr, prof. PŁ Jacek Stańdo, mgr Adam Nowak, Politechnika Łódzka  

Pytania i odpowiedzi  

14:30 – 16:00 

Sesja IV  

▪ Projekty centralne dla szkolnictwa wyższego w konkursie 2023: 

- Wspólne studia Erasmus Mundus 

- Budowanie potencjału dla sektora szkolnictwa wyższego 

- Jean Monnet 

- Sojusze  na rzecz Innowacji 

- Uniwersytety Europejskie 

Agnieszka Dąbrowska-Cholewińska, Zespół Szkolnictwa Wyższego Erasmus+ 

(NA) 

▪ Szkolenia międzynarodowe Erasmus+ (TCA) 

Renata Decewicz, Zespół Szkolnictwa Wyższego Erasmus+ (NA) 

Pytania i odpowiedzi 

 

Kontakt: 

Magdalena Senator 

Biuro ds. współpracy z regionami 

Erasmus+ InnHUB Łódź 

Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej 

ul. Żwirki 36, 90-539 Łódź, Budynek A16 

tel.: +48 505 429 490 

e-mail: msenator@frse.org.pl 


