JAK ZNALEŹĆ
ORGANIZACJĘ PARTNERSKĄ?

Powodzenie każdego projektu uzależnione jest między innymi od współpracy z odpowiednimi partnerami.
Program Erasmus+ nakłada obowiązek współpracy z partnerami zagranicznymi, a ich liczba i kompetencje
muszą odnosić się do wymagań poszczególnych sektorów i akcji. Ważne, by byli to partnerzy zmotywowani
do tego, aby zrealizować projekt z powodzeniem i wspólnie odnieść sukces. Beneficjenci programów, których operatorem na terenie Polski jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, w jednej kwestii są jednomyślni:
pozyskanie właściwego partnera, zwłaszcza dla debiutantów w programach europejskich, to wyzwanie, ale
również perspektywa powodzenia.

Program Erasmus+
Przy poszukiwaniu partnerów do naszego projektu pomocne są gotowe elektroniczne bazy danych znajdujące się w Internecie. Bez
względu na to, do jakiego programu będziemy aplikować, najwszechstronniejszym źródłem informacji o potencjalnym partnerze za‑
granicznym jest Platforma Rezultatów Programu Erasmus+. Tu znajdziemy wszystkie projekty dofinansowane przez program Erasmus+
oraz te wyróżnione przez Narodowe Agencję oraz Komisję Europejską. Platforma może być śmiało traktowana jako pierwszy krok
w poszukiwaniu partnera, bowiem dostępne są tutaj dane partnerów zagranicznych, którze juz realizowani międzynarodowe projekty.
Inną możliwością jest uczestniczenie w szkoleniach i seminariach kontaktowych organizowanych przez Narodowe Agencje Progra‑
mu Erasmus+, czyli Transnational Cooperation Activities (TCA). Wystarczy wybrać interesujący nas temat, profil działania i sektor,
w którym pracujemy.
Przy poszukiwaniu partnera warto pamiętać o kontaktach indywidualnych: kontaktach do interesujących nas organizacji, stowarzy‑
szeń, przedsiębiorców, sieci tematycznych czy przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe na temat poszukiwań organizacji partnerskiej, z podziałem na sektory programu
Erasmus+. Zalecamy jednak, aby korzystać z wszystkich możliwości pozyskania organizacji partnerskiej, niezależnie od sektora.

Przydatne linki:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://erasmusplus.org.pl/inicjatywy/tca-wspolpraca-miedzynarodowa/
http://ec.europa.eu/epale/pl/partner-search

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
Warunkiem udziału szkoły wyższej w programie Erasmus+ jest przyznanie jej przez Komisję Europejską Karty Erasmusa dla szkolnic‑
twa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education ECHE). Uprawnia ona do wnioskowania o fundusze, m.in. stypendia Erasmus+
dla studentów i pracowników, a także koordynowanie projektów międzynarodowych. Listę europejskich uczelni – posiadaczy ECHE,
znajdziemy pod adresem: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en/. Szukając partnera do współpra‑
cy wśród zagranicznych szkół wyższych, warto odwiedzić stronę http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-wspolpracydla-uczelni/, gdzie zamieszczane są oferty współpracy w programie Erasmus+, przesyłane do Narodowej Agencji przez zagranicz‑
ne uczelnie.
Kluczem do sukcesu jest również udział w międzynarodowych konferencjach, targach oraz seminariach skupiających instytucje za‑
interesowane określoną tematyką. Są one okazją do nawiązywania kontaktów z instytucjami o podobnych potrzebach.

Przydatne linki:

https://www.eaie.org/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en
https://erasmusplus.org.pl/podstrony-akcji/szkolnictwo-wyzsze/oferty-seminariow-szkolen-zagranicznych/
https://erasmusplus.org.pl/inicjatywy/szkolenia-miedzynarodowe-miedzysektorowe/
https://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-wspolpracy-dla-uczelni/
http://staffmobility.eu/

Erasmus+ Młodzież
W obszarze edukacji pozaformalnej wśród zagranicznych partnerów dominują organizacje pozarządowe (NGO). Odnalezienie wła‑
ściwej może stanowić wyzwanie, ale są przydatne i – co najważniejsze – skuteczne narzędzia. Na stronie Europejskiego Korpusu
Solidarności odnajdziemy instytucje, które poza działaniami związanymi z wolontariatem bardzo często prowadzą inne międzynaro‑
dowe projekty edukacyjne. Najpopularniejszym źródłem kontaktów do potencjalnych partnerów projektów młodzieżowych jest baza
SALTO‑YOUTH Otlas, na którą wskazuje wielu debiutujących wnioskodawców. Informacji warto też poszukać na Facebooku: dwie
popularne grupy to Erasmus+ Project Dissemination oraz Social Tools for Dissemination and Evaluation Erasmus+ Projects’ Results.

Przydatne linki:

https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_pl
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
Znalezienie partnera ułatwią kontakty z władzami samorządowymi, miastami partnerskimi – bliźniaczymi, zasoby platform
eTwinning, EPALE, School Education Gateway oraz Platformy Rezultatów Programu Erasmus+. Pomocne będzie kontaktowanie się
z kuratoriami oświaty bądź instytucjami, które już realizowały projekty. Przydatne okażą się też szkolenia i seminaria TCA. Dodatko‑
wo warto skontaktować się z Krajową Izbą Gospodarczą czy Związkiem Rzemiosła Polskiego.

Przydatne linki:

www.etwinning.pl
http://ec.europa.eu/epale/pl/partner-search
https://www.schooleducationgateway.eu/
http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/szkolenia/

Erasmus+ Edukacja szkolna
Tutaj partnerów możemy znaleźć poprzez portale eTwinning oraz School Education Gateway. Każdy z nich wymaga zalogowania
się i daje możliwość zamieszczenia własnego ogłoszenia, jak i reakcji na ofertę przyszłego, potencjalnego partnera. Narzędzia te
są intuicyjne, działają na zasadach wyszukiwarek internetowych. Organy prowadzące szkołę często mają nawiązaną współpracę
z miastami bliźniaczymi czy regionami partnerskimi za granicą, dlatego też warto spróbować wykorzystać te kanały do pomocy
w znalezieniu partnerów projektowych.

Przydatne linki:
www.etwinning.pl
www.schooleducationagateway.eu

Erasmus+ Edukacja dorosłych
W tym programie pomocnym narzędziem w poszukiwaniu partnera jest Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych
w Europie – EPALE (https://ec.europa.eu/epale/pl). Znajdziemy tutaj organizacje przyjmujące oraz potencjalnych partnerów do
projektów. Istnieje również możliwość pracy nad wnioskiem w ramach zamkniętej grupy zwanej Prywatną przestrzenią współpracy.
Organizacje z różnych krajów europejskich mogą nawiązywać współpracę i uzyskać wsparcie przy opracowywaniu pomysłów na
projekty podczas seminariów kontaktowych (TCA) dofinansowanych z programu Erasmus+.

Przydatne linki:
http://ec.europa.eu/epale/pl/partner-search
http://erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych/szkolenia/

Eurodesk
Informacje o grupach i organizacjach z całej Europy szukających partnerów do projektów i uczestników wydarzeń znajdują się
też na stronie Eurodesk Polska. Za pośrednictwem Eurodesku można znaleźć partnerów i uczestników działań projektowych. Wy‑
starczy powiadomić o nim konsultantów Eurodesku (eurodesk.pl >> zakładka Poinformuj), a w krótkim czasie informacja trafi do
tysięcy odbiorców w całej Europie. To jeden ze skuteczniejszych sposobów poszukiwania chętnych do zaangażowania się w projekt
i uczestników międzynarodowych wydarzeń.

Przydatny link:
www.eurodesk.pl

eTwinning
Nauczyciele poszukujący partnerów do projektów w ramach Erasmusa+ mogą zarejestrować się w programie eTwinning i korzystać
z dostępu do przestrzeni eTwinning LIVE. Narzędzie to umożliwia kontakt z każdym zarejestrowanym w programie nauczycielem
ze wszystkich krajów uczestniczących. Istnieje tu specjalne forum służące do poszukiwania partnerów. Wszyscy mogą zamieścić na
nim informacje o swoim pomyśle i zebrać zgłoszenia od zainteresowanych osób. Projekty Erasmus+ opierające się na współpracy
szkół uprawnionych do udziału w eTwinningu mogą zostać zarejestrowane także jako projekty eTwinning i korzystać z narzędzi oraz
zamkniętej i bezpiecznej przestrzeni do współpracy – TwinSpace.

Przydatny link:
www.etwinning.pl
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