
Erasmus+ 
Edukacja szkolna 

Oferta programu  

Erasmus+ dla sektora  

edukacji szkolnej 



ERASMUS+ 
1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii 

Europejskiej ERASMUS+.  
 

Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe 
oraz sportowe w całej Europie.  

Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 
 

• „Uczenie się przez całe życie" i jego programy sektorowe:  
Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci,  

• „Młodzież w działaniu”, 
• Erasmus Mundus,  
• Jean Monnet, 
• Tempus, 
• Alfa, 
• Edulink.  
 



Dlaczego takie zmiany? 

• Uproszczenie sposobu wnioskowania, zasad 
finansowych i sprawozdawczości (beneficjent). 

• Obniżenie kosztów administrowania (NAs, EACEA, 
KE). 

• Lepsza synergia pomiędzy edukacją formalną, 
nieformalną, pozaformalną. 

• Podkreślenie związku programu ze strategiami UE i 
zwiększenie efektywności ich wdrażania. 



Kraje uprawnione do udziału  
w obszarze edukacji szkolnej: 

  

• kraje członkowskie Unii Europejskiej; 

• kraje EFTA/EOG: 
Norwegia, Lichtenstein, Islandia; 

• Turcja; 

• była Jugosłowiańska Republika Macedonii 
(FYROM). 
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oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: 

Jean Monnet 

 Sport 

E R A S M U S + 
Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie 
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Edukacja szkolna 

 
Akcja KA1 

MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 

  
Mobilność kadry 
edukacji szkolnej 



Akcja KA1 Mobilność edukacyjna 
Mobilność kadry edukacji szkolnej 

Czas trwania projektów 

 

• minimum 12 miesięcy 

• maksimum 24 miesiące 
 

Czas trwania mobilności edukacyjnych 

 

• od 2 do 60 dni (bez okresu podróży) 
 

 



Akcja KA1 Mobilność edukacyjna 
Mobilność kadry edukacji szkolnej 
 

Rodzaje mobilności edukacyjnych 
 

• Prowadzenie zajęć dydaktycznych i praca w szkole 
partnerskiej (teaching assignment) 

 

• Szkolenie kadry/pracowników za granicą, w tym: 

 

• udział w kursach 

 (metodyczne/metodyczno-językowe/językowe) 

• udział w szkoleniach (seminaria/konferencje) 

• job shadowing (obserwacja pracy szkoły partnerskiej) 

 



Akcja KA1 Mobilność edukacyjna 
Mobilność kadry edukacji szkolnej 
 

Dofinansowanie projektu 
 

dla uczestnika mobilności: 

• koszty podróży 

• koszty utrzymania 

• opłata za udział w kursie (opcja) 

• wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami (opcja) 

 

dla szkoły: 

• wsparcie organizacyjne (administracja projektu) 



Akcja KA1 Mobilność edukacyjna 
Mobilność kadry edukacji szkolnej 

 

Termin składania wniosków: 

 

24 marca 2014r. do godz. 12.00 

 
• Wniosek eForm składany wyłącznie elektronicznie wraz z 

wymaganymi dokumentami 

• Jeden wniosek składany przez szkołę 

 

 

 

 



 
Edukacja szkolna 

 
Akcja KA2 

 
PARTNERSTWA 
STRATEGICZNE 

  
 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 

 Priorytety europejskie w obszarze edukacji 
szkolnej: 

 

• ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki 
szkolnej; 

• rozwijanie umiejętności podstawowych; 

• wczesna opieka i edukacja; 

• wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli. 

 

 

 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 

Projekty mogą trwać od 2 do 3 lat 

• Projekty współpracy szkół - co najmniej dwie 
szkoły z dwóch różnych krajów; 

• Projekty współpracy między władzami 
edukacyjnymi - co najmniej dwie grupy instytucji 
z dwóch różnych krajów (władze 
lokalne/regionalne, szkoła/przedszkole, inna 
instytucja); 

• Partnerstwa Strategiczne – co najmniej trzy 
instytucje uprawnione z trzech różnych krajów. 

 

 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 

 

Termin składania wniosków: 

 

30 kwietnia 2014 r. godz. 12.00 

 
• Wniosek eForm składany wyłącznie elektronicznie wraz z 

wymaganymi dokumentami 

 

• Wniosek składany przez instytucję pełniącą rolę 
koordynatora projektu 

 

 

 



 
 

Edukacja szkolna 
 

Akcja KA2 
 

Partnerstwa 
strategiczne 

  

Współpraca szkół 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 

Instytucje uprawnione do udziału 

(publiczne i niepubliczne): 
 

• Przedszkola 

• Szkoły: 

– podstawowe 

– gimnazja 

– ponadgimnazjalne 

– artystyczne 

 

 

 

 

 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 

 Uprawnione działania – mobilność: 

  

• międzynarodowe spotkania projektowe; 

• wyjazdy grup uczniowskich (od 5 dni do 2 
miesięcy); 

• wyjazdy uczniów na naukę w szkole zagranicznej 
(od 2 do 12 miesięcy); 

• szkolenia dla kadry szkół partnerskich (od 5 dni do 
2 miesięcy); 

• wyjazdy nauczycieli w celu nauczania w szkole 
zagranicznej (od 2 do 12 miesięcy). 

 

 

 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 

 Wyjazdy grup uczniowskich (od 5 dni do 2 miesięcy) 

 

• wyjazdy grup uczniów do szkół realizujących projekt; 

• działania służą osiąganiu celów projektu oraz służą 
rozwijaniu umiejętności pracy w grupie, 
międzykulturowości, planowania i realizacji zadań 
projektowych, wykorzystywania ICT oraz motywacji 
do nauki języków; 

• najlepiej, jeśli działania projektowe są zintegrowane  
z programem nauczania; 

• uczniowie są zaangażowani na każdym etapie 
realizacji projektu: podczas planowania, realizacji  
i ewaluacji działań; 

 

 

 

 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 

 Wyjazdy uczniów na naukę w szkole zagranicznej (od 2 do 
12 miesięcy) 

 
• uczniowie w wieku co najmniej 14 lat wyjeżdżają na naukę do 

szkoły zagranicznej realizującej projekt, uczęszczają na zajęcia, 
mieszkają u rodzin; 

• uczniowie powinni rozwinąć kompetencje osobiste i zyskać 
wrażliwość na wielokulturowość i różnorodność językową; 

• szkoły powinny wzmocnić współpracę, a nauczyciele realizujący to 
działanie zyskać nowe doświadczenia pedagogiczne; 

• uczniowie i nauczyciele ze szkoły wysyłającej, i przyjmującej 
przygotowują porozumienie o programie zajęć ucznia, zasady 
uznania jej/jego nauki za granicą posługując się Przewodnikiem 
zawierającym wskazówki i dokumenty potrzebne do zrealizowania 
dobrej jakości mobilności długoterminowej ucznia; 

 
 

 
 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 

 Szkolenia dla kadry szkół partnerskich (od 5 
dni do 2 miesięcy) 

 

  W formie wizyt studyjnych, szkoleń, warsztatów 
związanych z celami projektu, organizowane dla 
małych grup w jednej ze szkół uczestniczących w 
projekcie. 

 

 

 

 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 

Wyjazdy nauczycieli w celu nauczania w 
szkole zagranicznej (od 2 do 12 miesięcy) 

 
• Mobilność umożliwia nauczycielom podniesienie 

kompetencji zawodowych oraz poszerzenie wiedzy na 
temat innych systemów edukacji; 

• Mobilność powinna wzmocnić współpracę szkół 
zaangażowanych w projekt;  

• Szkoła wysyłająca zobowiązana jest do 
zorganizowania transparentnego naboru, opracowania 
wraz z wyjeżdżającym nauczycielem oraz szkołą 
przyjmującą programu stażu oraz zasad jego uznania 
w szkole. 

 
  
 
 

 
 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 

 

Mobilności edukacyjne uczniów i nauczycieli 
są możliwe do zrealizowania w ramach 

projektów pod warunkiem, że przyczyniają 
się do osiągnięcia celów projektu. 

 

Na działania projektowe, oprócz mobilności, 
powinny składać się także działania lokalne 

związane z osiąganiem celów projektu. 

 

 

 

 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 

Ocena wniosku 

Wniosek oceniany jest w czterech obszarach (maksymalnie 
100 pkt): 

 

• Cele projektu –30 pkt. 

• Planu projektu i jego wdrażania –20 pkt. 

• Zespół projektowy i plan współpracy –20 pkt. 

• Wpływ projektu, upowszechnianie i wykorzystanie 
rezultatów –30 pkt. 

 

Warunek akceptacji: 

Minimum 60% + minimum 50% każdego z ocenianych  

obszarów 

 

 

 

 



 
 
 

Edukacja szkolna 
 

Akcja KA2 
 

Partnerstwa 
strategiczne 

  

Konsorcja 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 
 
Uprawnione instytucje: 

 

• Jednostki samorządu terytorialnego 

• Organy administracji rządowej prowadzące 
szkoły 

• Kuratoria oświaty 

• Inne niepubliczne podmioty prowadzące 
szkoły (tj. fundacje, stowarzyszenia, 
osoby prawne i fizyczne) 

• Szkoły 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 

Rodzaj projektu: 
 
 co najmniej dwa kraje uczestniczące  

w programie Erasmus+, a w każdym z krajów projekt 
realizuje: 

 
  -  władza oświatowa na poziomie lokalnym  

i regionalnym (koordynator) 
 
   - szkoła  
 
   - instytucja działająca w obszarze edukacji, adekwatnie do 

tematyki projektu (m.in. kluby młodzieżowe, kluby 
sportowe, stowarzyszenia rodziców, placówki doskonalenia 
nauczycieli, przedsiębiorstwa, muzea, uczelnie wyższe) 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 

Obszary tematyczne: 

 

• Ekologia/ edukacja 
środowiskowa/zdrowie/zrównoważony rozwój 

• Umiejętności podstawowe 

• Edukacja artystyczna i sportowa 

• Kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

• Nowoczesne zarządzanie edukacją 

• Edukacja a rynek pracy 

 

w ścisłym powiązaniu z priorytetami europejskimi 

 

 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 

Uprawnione działania: 

 

 spotkania robocze wszystkich partnerów 

 wymiany pracowników zaangażowanych w edukację 
szkolną  

 badania, studia przypadków 

 job shadowing 

 wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk 

 peer learning 

 konferencje, seminaria, warsztaty 

 publikacje i upowszechnianie materiałów 

 upowszechnianie rezultatów projektu 

 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 

Rodzaj projektu: 

 

 co najmniej trzy instytucje z trzech różnych krajów 
uczestniczących w programie Erasmus+. 

 

-  mogą w nich uczestniczyć wszelkie instytucje 
działające w obszarze edukacji (szkoły, szkoły 
wyższe, instytuty badawcze, placówki doskonalenia 
nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne itp.)  



Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze 
edukacji szkolnej 

Możliwości:  
 
• innowacyjne praktyki (metody, narzędzia, programy 

nauczania, szkolenia, korzystanie z technologii 
informatycznych) 
 

• współpraca z różnymi partnerami (sektor publiczny, 
sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie) 
 

• wymiana doświadczeń i dobrych praktyk (badania  
i analizy, studia przypadków, peer learning, job 
shadowing) 
 

• aktywne uczestnictwo w życiu publicznym  
i tworzenie nowych struktur społecznych 
 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 

Przykłady działań: 

• Działania wzmacniające współpracę pomiędzy 
organizacjami w celu wymiany dobrych praktyk; 

• Działania promujące rozwój, testowanie lub wprowadzanie 
w życie innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji; 

• Działania umożliwiające uznanie i ocenę wiedzy, 
umiejętności i kompetencji zdobytych w toku kształcenia 
formalnego i pozaformalnego; 

• Współpraca władz lokalnych w celu promowania rozwoju 
systemów edukacji i ich integracji z działaniami w obszarze 
rozwoju lokalnego i regionalnego; 

• Inicjatywy ponadnarodowe wspierające proaktywne 
postawy i umiejętności w celu wzmocnienia aktywnego 
obywatelstwa i przedsiębiorczości (także przedsiębiorczości 
społecznej). 

 



 
Edukacja szkolna 

 
Partnerstwa 
strategiczne 

  
Aspekty finansowe 



 

   Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze 
edukacji szkolnej 

 
Koszty ryczałtowe (unit costs) 

 

- zarządzanie projektem (dofinansowanie dla organizacji)  

- międzynarodowe spotkania projektowe (dofinansowanie dla uczestnika) 

- produkty „intelektualne” (dofinansowanie dla zaangażowanego personelu) 

- wydarzenia upowszechniające „intelektualne rezultaty” (dofinansowanie 
zależne od liczby uczestników) 

 

Koszty specjalne: podwykonawstwo i sprzęt 

 

Wyjazdy edukacyjne (mobilities) - Wsparcie indywidualne   

 

- Podróż 

- Koszty  utrzymania 

 

Koszty udziału osób niepełnosprawnych 

 

 
 

 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze 
edukacji szkolnej 
 

Kategoria 
budżetowa 

Zasada naliczania 
dofinansowania 

Stawka dofinansowania dla 
instytucji / uczestnika 

Project 
management  and 
implementation 
(zarządzanie projektem, 
aktywności lokalne, 
upowszechnianie, materiały 
szkoleniowe) 

wg stawek kosztów 
jednostkowych,  dla 

organizacji 
uczestniczących w 

projekcie 

500 EUR / miesiąc – organizacja 
koordynująca 

250 EUR / miesiąc - pozostałe 
organizacje 

 
Maksymalnie 2750 EUR / miesiąc 

Transnational 
project meetings 
(spotkania robocze dot. 
koordynacji i wdrażania 
projektu) 

wg stawek kosztów 
jednostkowych, na 
uczestnika (stawka 
obejmuje koszty 

podróży i utrzymania) 

575 EUR – odległość podróży od  
100 km do 1999 km  

760 EUR – odległość podróży 
powyżej 2000 km 

 
Maksymalnie 23000 EUR / rok 

Zasady dofinansowania (1/4) 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej  
 

Kategoria 
budżetowa 

Zasada naliczania 
dofinansowania 

Stawka dofinansowania dla 
instytucji / uczestnika 

Intellectual 
outputs 
(rezultaty i trwałe produkty 
intelektualne – materiały 
pedagogiczne, narzędzia, 
analizy, badania) 

wg stawek kosztów 
jednostkowych,  na 

pracownika uzależnione od 
kategorii pracownika, kraju 

oraz czasu pracy 

Stawki KE, tabele B.1.1 – B.1.4 
39-294 EUR / dzień pracy 

Multiplier events 
(wydarzenia dot. 
upowszechniania i 
wdrażania rezultatów i 
produktów intelektualnych) 

wg stawek kosztów 
jednostkowych, na 

uczestnika 

100 EUR - uczestnik lokalny 
200 EUR - uczestnik zagraniczny 

 
Maksymalnie 30 000 EUR / projekt 

Exceptional 
costs 
(m. in. podwykonawstwo) 

wg kosztów rzeczywistych  
(wymaga uzasadnienia we 

wniosku) 

75% uprawnionych kosztów 
 

Maksymalnie 50 000 EUR / projekt 

Zasady dofinansowania (2/4) 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej  
 

Kategoria 
budżetowa 

Zasada naliczania 
dofinansowania 

Stawka dofinansowania 
dla instytucji / 

uczestnika 

Special needs 
support 
(dotyczy uczestników 
niepełnosprawnych) 

wg kosztów rzeczywistych  
(wymaga uzasadnienia we 

wniosku) 

100% uprawnionych 
kosztów 

Zasady dofinansowania (3/4) 

Maksymalne dofinansowanie na 1 rok 
realizacji projektu – 150 000 EUR 

 



Akcja KA2 Projekty strategiczne w 
obszarze edukacji szkolnej 

Dokumenty: 

 

 Przewodnik po programie Erasmus+ [EN]  

 Zaproszenie do składania wniosków – Program 
Erasmus+ [PL] [EN] 

 Wzory formularzy elektronicznych [PL] [EN]  

 

 

http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/ 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2013_362_R_NS0004&from=PL
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2013_362_R_NS0004&from=PL
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2013_362_R_NS0004&from=PL
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf


  

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

 www.erasmusplus.org.pl: 

Gdzie szukać informacji? 

http://www.erasmusplus.org.pl/
http://www.erasmusplus.org.pl/
http://www.erasmusplus.org.pl/
http://www.erasmusplus.org.pl/
http://www.erasmusplus.org.pl/


Erasmus+ 
Edukacja szkolna 

 

 

Dziękujemy za uwagę 

 

Pytania? Komentarze? 

 
 

 

 


