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Ogólne informacje na temat programu Erasmus+ 
 

 

O Programie 

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  
„Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vin-
ci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć 
innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii progra-
mów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze spor-
tem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020. 

Założenia 

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających  
w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwa-
nia nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim stra-
tegię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestni-
ków oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, 
szkoleń i wspierania młodzieży. 

Priorytety 

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego wła-
śnie programu „Uczenie się przez całe życie”. 

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozafor-
malną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy 
ich sytuacji na rynku pracy. 

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edu-
kacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wo-
lontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz 
wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, 
przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i bu-
dowania wiedzy.  

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne 
sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu 
synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy. 

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu 
zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć rów-
nież międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit. 
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Budżet 

Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku 
do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu 
będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – zdoby-
wając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za grani-
cą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR,  
w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.  

Podstawowe dane 

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji pro-
gramów i obejmuje trzy główne typy działań:   

 

 Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),  

 Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,  

 Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.  

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: 
Jean Monnet i Sport 

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i będą prowadzone przez Narodowe Agencje, 
natomiast działania w ramach akcji 3. będą działaniami zcentralizowanymi i będą zarzą-
dzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego  
(EACEA) w Brukseli. 

Uczestnicy programu 

W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków – program ofe-
ruje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale  jedynie instytucje 
lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów.  

W programie mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup 
krajów: 

 Programme countries – kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich 
UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Była republika Jugosławii 
Macedonia 

 Partner countries – kraje partnerskie: kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 re-
giony) – kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Za-
chodnich oraz Rosja 

 Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora) 
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Agencja Wykonawcza 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) znajduje 
się w Brukseli. Do jej zadań należy realizacja kilkunastu finansowanych przez Wspólnotę 
programów oraz działań w dziedzinie edukacji i szkoleń, aktywnego obywatelstwa, spraw 
młodzieży, kultury i polityki audiowizualnej, w tym również programu Erasmus+. 

W ramach programu Erasmus + EACEA będzie zarządzać akcjami scentralizowanymi.  

Władza Krajowa 

Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Narodowa Agencja 

Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją Wyko-
nawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz Agencjami Naro-
dowymi w poszczególnych krajach. W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Era-
smus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: www.erasmusplus.org.pl 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | media@frse.org.pl | tel. 22 463 11 73 
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