Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pojawiające się nowe wyzwania związane z pandemią COVID-19,
Komisja Europejska stale pracuje nad rozwiązaniami, które umożliwiłyby
uczestnikom programu skuteczne poradzenie sobie z ich konsekwencjami.
25 sierpnia 2020 Komisja Europejska ogłosiła dwa dodatkowe nabory,
wspierające innowacje w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz
zapewnia możliwości rozwoju osobistego, społeczno-edukacyjnego i zawodowego.
W sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe można ubiegać się o dofinansowanie
na Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Celem tych
projektów jest przygotowanie systemów kształcenia i szkolenia na podjęcie
wyzwań związanych z niedawnym nieoczekiwanym przejściem na naukę przez
internet i na odległość, w tym wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności
cyfrowych i ochrona integracyjnego charakteru możliwości uczenia się.
Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy i muszą się rozpocząć między 1
marca a 30 czerwca 2021 r.
Termin składania wniosków do poszczególnych Narodowych Agencji w ramach
obydwu dodatkowych naborów upływa 29 października 2020 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Przewodniku po
programie Erasmus+ na rok 2020 w sekcji Partnerstwa Strategiczne w
kontekście COVID-19.
Zainteresowanych konkursem zapraszamy do udziału w webinarium, podczas
którego zaprezentujemy zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach
dodatkowego konkursu wniosków o dofinansowanie projektów typu „Partnerstwa
strategiczne” dla Kształcenia i szkolenia zawodowego, dotyczących gotowości do
prowadzenia edukacji cyfrowej (Partnerships for Digital Education Readiness).
Odbędą się dwa webinaria o podobnym zakresie tematycznym, dlatego wystarczy
wziąć udział tylko w jednym webinarium.
Pierwsze 15.09.2020 (wtorek) o godzinie 14:00,
i drugie 23.09.2020 (środa) o godzinie 10:00.
Webinaria zostaną nagrane i udostępnione na naszej stronie internetowej.
Aby wziąć udział w webinarium, wystarczy kliknąć na poniższy link i
zarejestrować się. Pokój zostanie otwarty w dniu webinarium o wskazanej
godzinie.
Pierwsze webinarium 15.09.2020 (wtorek) o godzinie 14:00
Rejestracja: https://frsewebinarium.clickmeeting.com/webinarium-dla-wnioskodawcow-vet-

ka2-dla-edukacji-cyfrowej/register?_ga=2.11747516.90851438.15995515122020074654.1593685138

Link do pokoju: https://frsewebinarium.clickmeeting.com/webinarium-dla-wnioskodawcow-

vet-ka2-dla-edukacji-cyfrowej?_ga=2.11747516.90851438.15995515122020074654.1593685138

Drugie webinarium 23.09.2020 (środa) o godzinie 10:00
Rejestracja: https://frsewebinarium.clickmeeting.com/webinarium-informacyjnedla-wnioskodawcow-vet-ka2-dla-edukacjicyfrowej/register?_ga=2.38019243.90851438.15995515122020074654.1593685138

Link do pokoju: https://frsewebinarium.clickmeeting.com/webinarium-informacyjne-dla-

wnioskodawcow-vet-ka2-dla-edukacji-cyfrowej?_ga=2.79424540.90851438.15995515122020074654.1593685138
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Serdecznie zapraszamy!
Zespół Partnerstw Strategicznych
Kształcenie i szkolenia zawodowe

