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UMARŁ KRÓL, NIECH ŻYJE KRÓL 
ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH 

Alina Respondek 
zastępczyni dyrektora programu Erasmus+ ds. edukacji dorosłych 

 

Program Grundtvig, jako część programu „Uczenie się przez całe życie”, powoli odchodzi do historii. 

Powoli, bo do lata bieżącego roku realizowane będą indywidualne wyjazdy kadry edukacji dorosłych, 

warsztaty Grundtviga oraz aż 310 dwuletnich projektów: partnerskich i tych dotyczących Wolontaria-

tu Seniorów. Co więcej, ponad 160 z tych projektów będzie trwało do lata 2015 r. Zatem zarówno 

beneficjenci programu Grundtvig, jak i osoby obsługujące jego realizację mają jeszcze sporo czasu 

na pożegnanie. 

Wiemy, że przyroda nie znosi próżni, a może raczej decydenci europejscy nie mogą pozwolić na 

wstrzymanie wsparcia dla edukacji dorosłych. W miejsce Grundtviga mamy więc nowe możliwości  

w programie Erasmus+: odrębny budżet w podobnej wysokości jak w ostatnich latach; prostszą 

strukturę i dogodne warunki dofinansowania. Uproszczenie struktury dotyczy zwłaszcza sektora edu-

kacji dorosłych. Zamiast dotychczasowych siedmiu akcji z odrębnymi założeniami i procedurami bę-

dziemy mieli tylko dwie, za to z ciekawymi możliwościami rozwoju. 

Pierwsza akcja obejmuje 1-2-letnie 

projekty mobilności kadry. Wnioskująca 

organizacja lub konsorcjum polskich 

organizacji może – w jednym projekcie 

– zaplanować dla swoich pracowników wyjazdy edukacyjne różnego rodzaju. Mogą to być wyjazdy 

na zagraniczne kursy, pobyty typu job shadowing oraz w celu prowadzenia zajęć dla słuchaczy lub 

kadry.  

Druga akcja obejmuje 2-3-letnie projekty realizowane we współpracy z innymi organizacjami w Eu-

ropie. Mogą to być przedsięwzięcia niskobudżetowe (podobne do dotychczasowych projektów part-

nerskich), jak i wysokobudżetowe, nastawione na wypracowanie innowacyjnych produktów. Wybór 

celów, tego, o jakie środki budżetowe się ubiegać i jakich dobrać partnerów, pozostaje zadaniem 

wnioskodawcy, który musi oszacować swoje możliwości i szanse na stworzenie wysokiej jakości  

innowacyjnych rezultatów. O dofinansowanie, niezależnie od jego wysokości, wnioskować będzie 

bowiem tylko jedna organizacja – pomysłodawca projektu – tak, jak było dotychczas w przypadku 

koordynatorów projektów centralnych. 

ZAMIAST SIEDMIU AKCJI GRUNDTVIGA – Z ODRĘBNYMI ZAŁO-
ŻENIAMI I PROCEDURAMI – BĘDZIEMY MIELI TYLKO DWIE,  
ZA TO Z CIEKAWYMI MOŻLIWOŚCIAMI 
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Nowy program otwarty jest dla wszystkich organizacji edukacyjnych, pozarządowych, przedsię-

biorstw, władz lokalnych i regionalnych, a także młodzieżowych. Wybór sektora programu jak zwykle 

zależeć będzie od profilu organizacji, jednak w Erasmusie+ – w przypadku partnerstw strategicznych 

– w większym niż dotąd stopniu będą możliwe przedsięwzięcia międzysektorowe. Zagadnienia zwią-

zane np. z rozwojem metod i strategii w zakresie kompetencji kluczowych osób dorosłych będą mo-

gły z powodzeniem być realizowane przez partnerstwa złożone np.: z biblioteki, stowarzyszenia, 

uczelni, przedsiębiorcy-pracodawcy i lokalnego urzędu.   
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