
Możliwości dofinansowania realizacji projektów z programu Erasmus+ 



Erasmus+ 

Program Unii Europejskiej  
w dziedzinie edukacji, szkoleń, 
młodzieży i sportu na lata 2014-
2020. 

W Polsce funkcję narodowej 
agencji programu Erasmus+ pełni 
Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji. 

 

 



Podstawowe dane programu Erasmus+ 

W latach 2014-2020: 

 budżet programu wyniesie 14,7 mld EUR; 

 udział w programie weźmie 4 mln osób; 

 w programie będzie uczestniczyć 125 tys. 
instytucji; 

 ok. 1 mld EUR zostanie przeznaczony na 
projekty realizowane przez polskie instytucje.  



Planowane dofinansowanie w 2016  w Polsce 



STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) 



STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (AKCJE) 

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do 

poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań, a 

także dwa zarządzane centralnie: Jean Monnet i Sport. 

 

AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 

Mobilność 
edukacyjna 

 Współpraca na rzecz 
innowacji i dobrych 

praktyk 

Wsparcie dla reform  
w obszarze edukacji 



Akcja 1. 

MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 

Charakterystyka akcji 



Akcja 1. Mobilność Edukacyjna  

 

 Staże zawodowe za granicą dla osób 
kształcących się zawodowo (uczniów i 
absolwentów) 

 Wyjazdy kadry odpowiedzialnej za 
kształcenie i szkolenie zawodowe 

 



Akcja 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW I KADRY 

  
osoby kształcące się zawodowo 

uczniowie i absolwenci 

Wyjazdy kadry odpowiedzialnej  
za kształcenie i szkolenie zawodowe 

• osoby zajmujące się kształceniem i  szkoleniem zawodowym 
(nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie praktyk) 

• doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją mobilności 

• osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach 

praktyki/staże zawodowe  
za granicą  

w przedsiębiorstwach, 
instytucjach kształcenia  

lub szkolenia zawodowego 
 

od 2 tygodni do 12 miesięcy 

• udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, 
instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego; 

 
• uczestnictwo w praktykach typu job shadowing w instytucjach 

kształcenia i szkolenia zawodowego; 
 

od 2 dni do 2 miesięcy 



Akcja 1. Mobilność Edukacyjna  
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

2 lutego 2017 

godz. 12:00:00  
czasu „brukselskiego” 



Akcja 2. 

PARTNERSTWA STRATEGICZNE 
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE 

Charakterystyka akcji 



AKCJA 2. Partnerstwa Strategiczne 

Partnerstwa Strategiczne programu Erasmus+  
to międzynarodowe projekty współpracy partnerskiej 

odpowiadające celom polityk UE  
w dziedzinach poszczególnych sektorów edukacji 

bądź międzysektorowo. 
 
 
 
 
 



Cele Projektów Partnerstw Strategicznych 

 poprawa jakości kształcenia i szkoleń zawodowych 
 modernizacja instytucji kształcenia i szkoleń zawodowych 

poprzez 

tworzenie 
adaptowanie/transferowanie/modyfikowanie 

upowszechnianie 

nowatorskich/innowacyjnych praktyk – rozwiązań, podejść,  
metod i sposobów pracy. 



Realizacja projektów współpracy międzynarodowej 

wypracowywanie innowacyjnych rezultatów i innowacyjnych rozwiązań 

działania skupione na współpracy  partnerskiej: 
 wdrażanie strategicznych planów współpracy różnych sektorów  

i podmiotów – biznes, instytucje kształcenia i szkoleń zawodowych, 
instytucje młodzieżowe, edukacji dorosłych; 

 wspieranie długoterminowej współpracy między młodzieżowymi grupami 
nieformalnymi, instytucjami VET, przedsiębiorstwami, władzami 
lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, a także uczelniami; 

 budowanie sieci i potencjału instytucji. 



Akcja 2. Partnerstwa strategiczne 

 innowacyjne rezultaty  

 intensywne działania upowszechniające 

nowych produktów i nowatorskich 

pomysłów 

 zapewnienie trwałości rezultatów 

Partnerstwa strategiczne  
na rzecz innowacji 

 tworzenie i rozwijanie sieci współpracy, 

 podnoszenie umiejętności i możliwości 
działania na poziomie międzynarodowym,  

 wymiana doświadczeń, przekazywanie  
i porównywanie pomysłów, rozwiązań, praktyk 
oraz metod. 

Partnerstwa strategiczne wspierające  
wymianę dobrych praktyk 



INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO UDZIAŁU  
W PROGRAMIE ERASMUS+  

 szkoły i placówki kształcenia zawodowego; 

 inne instytucje działająca w obszarze 
kształcenia zawodowego i szkolenia kadry 
(także sportowej); 

 instytucje, których działalność ma 
bezpośredni lub pośredni wpływ na sektor 
kształcenia i szkoleń zawodowych 

 m.in. przedsiębiorstwa, szkoły zawodowe, 
stowarzyszenia branżowe, instytuty 
badawcze, uczelnie wyższe, władze 
lokalne, ośrodki badawcze, izby 
rzemieślnicze i gospodarcze, partnerzy 
społeczni.  



Akcja 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

Obejmuje co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów 
uczestniczących w programie posiadające osobowość 
prawną. 
Instytucje z krajów partnerskich mogą być partnerami w 
projektach,  
o ile ich udział wnosi istotną wartość dodaną. 

PARTNERSTWO 

Jeden z członków partnerstwa (zarejestrowany w kraju 
uczestniczącym w programie) wnioskuje w imieniu całego 
partnerstwa. 

INSTYTUCJE WNIOSKUJĄCE 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

Jedna grupa partnerska może złożyć jeden wniosek. 



PRZYKŁADOWE REZULTATY 

  metody, programy nauczania, moduły e-learningowe; 

  materiały i metody szkoleniowe, nowe podejścia 
pedagogiczne; 

  badania, analizy porównawcze, studia przypadku; 

  nowe narzędzia edukacyjne; 

  rekomendacje. 
 



Ogólne Zasady Finansowania 
 

• Beneficjent występuje w imieniu całego 
partnerstwa Budżet projektu 

• 12 500 EUR na miesiąc 
• 150 000 EUR na rok 
• do 450 000 EUR dla projektów 

trwających 36 miesięcy  

Maksymalne  
dofinansowanie 

projektu 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 12 do 36 miesięcy (1-3 lat) 



29 marca 2017 

godz. 12:00:00  
czasu „brukselskiego” 

Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 



Ogólnopolski Dzień 
Informacyjny 

 

11 stycznia 2017 
PGE Narodowy, Warszawa 

 
W programie 
 dwanaście sesji warsztatowych 
 eksperci Narodowej Agencji 
 możliwość konsultacji indywidualnych 



Jak się z nami skontaktować? 
www.erasmusplus.org.pl  

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


Dziękuję za uwagę 

Rafał Hubczyk 

Zastępca Dyrektora Programu Erasmus+  
w Pionie Kształcenie Zawodowe i Edukacja Dorosłych 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 

ul. Mokotowska 43  
00-551 Warszawa 

tel.: 22 46 31 238 

kom.: 608 687 487 

e-mail: rhubczyk@frse.org.pl 
www.frse.org.pl | www.erasmusplus.org.pl  

 

http://konferencje.frse.org.pl/ECVET-2016
http://www.eksperciecvet.org.pl/ecvet/article/eksperci/lang:pl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
mailto:rhubczyk@frse.org.pl
http://www.frse.org.pl/
http://www.erasmusplus.org.pl/

