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Edukacja szkolna 
 

AKCJA 1 AKCJA 2 

Mobilność kadry 
 edukacji szkolnej 

 
• projekty instytucjonalne 
• czas realizacji: 

12 lub 24 miesiące 
• uczestnicy: pracownicy szkoły 

 

 Partnerstwa strategiczne  
na rzecz edukacji szkolnej 

 
• projekty instytucjonalne 
• czas realizacji:  

od 24 do 36 miesięcy 
• uczestnicy: pracownicy 

organizacji i uczniowie 

  



 
 
 

Akcja 1 
MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 

  
Mobilność kadry 
edukacji szkolnej  

(KA1) 



Projekt instytucjonalny (wniosek składa organizacja) 

 

Cel projektu: 

• podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez określenie potrzeb, które 

muszą ulec poprawie/wzmocnieniu w perspektywie jej rozwoju; 

• podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły; 

• realizacja mobilności (wyjazdów) zagranicznych pracowników szkoły; 

• wdrożenie rozwiązań/wiedzy zdobytych przez pracowników szkoły w trakcie 

mobilności zagranicznych realizowanych w ramach projektu.  

 

Europejski Plan Rozwoju Szkoły (EPRS) 

• Kluczowy element wniosku/projektu 
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Projekt instytucjonalny (wniosek składa organizacja) 

 

Etapy realizacji projektu 

• Wybór uczestników mobilności 

• Przygotowanie (wparcie praktyczne i logistyczne uczestników mobilności) 

• Mobilności (realizacja wyjazdów zagranicznych) 

• Kontynuacja (realizacja działań następujących po zakończeniu mobilności) 

• Wdrażanie rozwiązań/wiedzy/metodologii zgodnie z EPRS 

• Wpływ projektu na szkołę/uczestników/inne grupy  

• Upowszechnianie rezultatów projektu 

• Ewaluacja  

• Raporty indywidualne uczestników oraz raport końcowy z realizacji projektu 
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Organizacje uprawnione do udziału składające wniosek indywidualnie  

(publiczne i niepubliczne): 

 

• przedszkola, 

• szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne, 

• specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 

• młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

• młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 

• ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. 

 

Organizacje uprawnione do udziału składające wniosek jako lider konsorcjum  
w imieniu podległych mu bezpośrednio placówek  (publiczne i niepubliczne): 

 

• jednostki samorządu terytorialnego, 

• organy administracji rządowej prowadzące szkoły (MR, MK), 

• kuratoria oświaty, 

• inne niepubliczne podmioty prowadzące szkoły. 

 

Osoby uprawnione do udziału w mobilnościach: 

• pracownicy szkoły. 
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Czas trwania projektów: 12 miesięcy lub 24 miesiące 

Rozpoczęcie projektu: 01.06.2015 r. plus 1 rok lub 2 lata 

 

Czas trwania mobilności edukacyjnych:  

od 2 dni do 60 dni (bez okresu podróży) 



KONSORCJUM (nowy wnioskodawca) 
 

• Skład konsorcjum: lider konsorcjum oraz minimum dwie szkoły (partnerzy) 

• Wszystkie szkoły będące członkami konsorcjum muszą mieć bezpośrednie powiązanie 

organizacyjne z liderem konsorcjum składającym wniosek w ich imieniu 

• Wszystkie organizacje muszą pochodzić z tego samego kraju programu 

• Każdy członek konsorcjum (lider/partner) musi posiadać własny kod PIC 

• Uczestnikami mobilności w ramach konsorcjum muszą być pracownicy szkół 

wchodzących w jego skład (pracownicy dydaktyczni i niedydaktyczni, kadra 

zarządzająca) oraz inni pracownicy (wizytatorzy szkolni, pedagodzy szkolni, doradcy 

pedagogiczni, psychologowie, itp.) bezpośrednio zaangażowani 

 w proces strategicznego rozwoju uczestniczących w projekcie szkół  

• Do wniosku, przed jego złożeniem, muszą być dołączone pełnomocnictwa (mandate) 

udzielone wnioskodawcy przez każdego partnera podpisane przez obie strony. 
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Trzy typy mobilności edukacyjnych 
 

I. udział w kursach/szkoleniach 
kursy metodyczne, metodyczno-językowe, specjalistyczne, językowe 

 

II. poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację  
(job shadowing) 

 

III. prowadzenie zajęć dydaktycznych i praca w szkole zagranicznej  
lub innej organizacji działającej w obszarze edukacji  
(teaching assignment abroad) 
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Dofinansowanie projektu 
 

Dla uczestnika mobilności: 

• koszty podróży; 

• wsparcie indywidualne (koszty utrzymania); 

• opłata za kurs/szkolenie (opcja); 

• wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami (opcja). 

 

Dla szkoły: 

• wsparcie organizacyjne 

(administracja projektu, przygotowanie językowe uczestników, 

upowszechnianie rezultatów itp.); 

• koszty nadzwyczajne (tylko do uzyskania gwarancji bankowej). 
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Dofinansowanie projektu 

waluta EUR, forma – ryczałt 
 

• Koszty podróży – kwota w zależności od odległości 

• Wsparcie indywidualne – według stawek dla akcji, kraju wyjazdu i 

czasu trwania wyjazdu 

• Opłata za kurs/szkolenie (70 EUR na dzień, maksymalnie 700 EUR) 

• Wsparcie organizacyjne – 350 EUR na mobilność 

• Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami – ustalane 

indywidualnie (jeśli uzasadnione, koszty rzeczywiste) 

• Koszty nadzwyczajne (tylko do uzyskania gwarancji bankowej) 

 

• Budżet projektu: samokalkulujący się we wniosku 
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Warunek akceptacji wniosku: uzyskanie minimum 60 pkt. (na 100) oraz 
minimum 50% w każdym z ocenianych obszarów. 

 

 

Znaczenie projektu i jego 
adekwatność do potrzeb 

 

maks. 30 punktów 

 

Jakość planu projektu i jego 
realizacja/wdrażanie 

 

maks. 40 punktów 

Wpływ projektu,  

upowszechnianie  

i wykorzystanie rezultatów 
 

maks. 30 pkt. 

 

OCENA JAKOŚCIOWA 
WNIOSKU 

100 pkt. 
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WNIOSKOWANIE 
 

termin składania wniosków: 

 4 marca 2015 r. (do godz. 12.00) 
 

WNIOSEK (eform) 

 

• Składany elektronicznie do polskiej Narodowej Agencji w polskiej wersji 
językowej. 

• Wniosek składa samodzielnie szkoła lub przez lider konsorcjum w imieniu 
partnerów konsorcjum. 

• Tylko jeden wniosek może zostać złożony przez jednego wnioskodawcę. 

• Do wniosku obowiązkowo muszą zostać załączone wymagane instrukcją 
wnioskowania dokumenty. 

• Obowiązek posiadania kodu PIC przez każdą organizację wnioskującą  
(w tym przez lidera konsorcjum i każdego członka konsorcjum). 
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Praktyczne porady do konkursu 2015 – Akcja 1. 
 

• Do wniosku, przed ostatecznym złożeniem/wysłaniem obowiązkowo muszą zostać dołączone 

w postaci zeskanowanych dokumentów wymagane procedurą wnioskowania. 

• Oświadczenie prawnej reprezentacji musi być wydrukowane i przekazane do podpisu przed 

złożeniem/wysłaniem wniosku on-line 

• Oświadczenie musi być podpisane przez prawną reprezentację organizacji wnioskującej 

(reprezentacja prawna właściwego Organu Prowadzącego lub dyrektor organizacji na mocy 

pełnomocnictwa udzielonego przez właściwy OP) 

• Jeśli wniosek składany jest przez konsorcjum, należy we wniosku wybrać właściwą opcję, 

wówczas pytania we wniosku będą odnosić się do konsorcjum. 

• Odpowiedzi na pytania we wniosku – odnoszą się do każdego planowanego działania. 

• Główne działania (mobilności zagraniczne) muszą być przedstawione w porządku 

chronologicznym 

• Każdy typ działania (mobilności) musi być ujęty w oddzielnej tabeli. 

• Przy wyborze działania (mobilności) typu „Udział w kursie” należy pamiętać  

o wypełnieniu kategorii budżetowej „Opłata za udział w kursie”. 

• Przy określaniu odległości podróży obowiązkowo należy korzystać z „kalkulatora odległości”  

i wybierać przedział odległości odpowiadający wyliczeniom podanym przez kalkulator. 
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Erasmus+ 
Edukacja szkolna 

 
Akcja 2. (KA2) 
PARTNERSTWA  
STRATEGICZNE 

  
 



• Projekty współpracy szkół (wniosek KA219) 

co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów 

• Projekty współpracy między regionami  

(wniosek KA201) 

co najmniej dwie grupy instytucji z dwóch różnych krajów 

(jednostka samorządu terytorialnego, szkoła/przedszkole, inna 

instytucja, np. klub sportowy, stowarzyszenie itp.) 

• Projekty współpracy instytucji działających  

w obszarze edukacji (wniosek KA201) 

co najmniej trzy instytucje z trzech różnych krajów 
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Projekty współpracy szkół 
Instytucje uprawnione do udziału: 

 

• przedszkola, 

• szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne; 

• specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze; 

• młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 

• młodzieżowe ośrodki socjoterapii; 

• ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. 
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Szczegółowy wykaz na stronie programu 

 



Projekty współpracy regionów 
Instytucje uprawnione do udziału 

Koordynator: 

• władza oświatowa na poziomie lokalnym/regionalnym reprezentowana przez jednostki 

samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej jako organy prowadzące dla 

szkół oraz kuratoria oświaty i inne niepubliczne podmioty prowadzące szkoły). 

Partnerzy: 

• szkoła (szkoły uprawnione w sektorze edukacji szkolnej); 

• organizacja działająca w obszarze edukacji, adekwatnie do tematyki projektu (m.in. 

kluby młodzieżowe, kluby sportowe, stowarzyszenia rodziców, placówki doskonalenia 

nauczycieli, przedsiębiorstwa, muzea, uczelnie wyższe itp.). 
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Szczegółowy wykaz na stronie programu 



                                                              

PROGRAM COMENIUS 

 

lokalne 

władze 

oświatowe 

 

 

biblioteka 

 

 

klub młodzieżowy 
 

 

szkoła 

 

 

lokalne 

władze 

oświatowe 

 

 

klub 

sportowy 

 

 

szkoła 

 

 

stowarzyszenie 
 

Projekty współpracy regionów 
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  Projekty instytucji działających  
w obszarze edukacji 

 

Instytucje uprawnione do udziału 

• wszelkie instytucje działające w obszarze edukacji (szkoły, 
szkoły wyższe, instytuty badawcze, placówki doskonalenia nauczycieli, 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne itp.).  
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Czas trwania projektów: 24 miesiące do 36 miesięcy 

Rozpoczęcie projektu: 01.09.2015 r. – 31.12.2015 r. 

 

Maksymalna kwota dofinansowania:  

150 tys. euro rocznie na projekt 
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WNIOSKOWANIE 
 

termin składania wniosków: 

 31 marca 2015 r. (do godz. 12.00) 

 
 
 

WNIOSEK (eForm) 

• Składany elektronicznie przez organizację będącą koordynatorem projektu  
w imieniu całej grupy projektowej. 

• Do wniosku obowiązkowo muszą zostać załączone wymagane instrukcją 
wnioskowania dokumenty. 

• Obowiązek posiadania kodu PIC przez każdą organizację uczestniczącą  
w projekcie (koordynatorzy i partnerzy). 
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Czym jest projekt?   
 

Każdy projekt, powinien mieć określone: 

• cele i sposoby ich realizacji; 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia całości przedsięwzięcia oraz kolejnych etapów; 

• zasoby potrzebne do osiągnięcia celów; 

• odbiorców; 

• osoby realizujące projekt; 

• sposoby mierzenia tego, w jakim stopniu zakładane cele zostały osiągnięte 

(ewaluacja, monitoring). 
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Elementy projektu: 

• zarządzanie i wdrażanie projektu; 

• dwa rodzaje wyjazdów zagranicznych 

(międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem oraz 

działania służące uczeniu się/nauczaniu/szkoleniom dla kadry i uczniów,  

w tym wyjazdy długoterminowe); 

• opracowanie produktów projektu; 

• promocja i upowszechnianie rezultatów projektu; 

• zapewnienie trwałości rezultatów projektu; 

• ewaluacja i monitoring realizacji projektu. 
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Międzynarodowe spotkania projektowe służące 

zarządzaniu projektem 

  
• Są to spotkania koordynatorów projektu z instytucji partnerskich 

służące uzgadnianiu realizacji kolejnych etapów projektu, 

monitorowaniu i ewaluacji, wypracowywaniu rezultatów itp. 

 

• Nie jest określona długość trwania spotkań. 

 

• Spotkania odbywają się w instytucji partnerskiej. 
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Działania służące uczeniu się / nauczaniu / szkoleniom 

• mobilność łączona uczniów 

• wyjazdy grup uczniowskich 

(od 5 dni do 2 miesięcy z wyłączeniem dni podróży) 

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

• szkolenia dla kadry organizacji partnerskich 
(od 5 dni do 2 miesięcy z wyłączeniem dni podróży) 

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

 

Zalecane wykorzystanie eTwinning 
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• Rezultatami pracy intelektualnej są materialne produkty projektu 

(np. programy nauczania, materiały pedagogiczne i materiały do pracy  

z młodzieżą, otwarte zasoby edukacyjne (OER), narzędzia informatyczne, 

analizy, badania, metody partnerskiego uczenia się itd.). 

 

• Rezultaty pracy intelektualnej są istotne pod względem jakości  

i ilości, aby kwalifikować się do tego rodzaju dofinansowania. Powinny 

wykazać potencjał dotyczący szerszego wykorzystania i eksploatacji,  

a także wywierania wpływu. 

 

Inne rezultaty projektu są finansowane ze środków  
na zarządzanie i wdrażanie realizacji projektu. 

Rezultaty pracy intelektualnej 



Wydarzenia upowszechniające 
rezultaty pracy intelektualnej 

• Dotyczą upowszechniania rezultatów pracy intelektualnej 

zrealizowanych w ramach projektu (z wyłączeniem kosztów podróży  

i utrzymania przedstawicieli uczestniczących organizacji 

zaangażowanych w wydarzenie). 

 

• Wsparcie wydarzeń upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej 

jest zapewniane wyłącznie, jeżeli mają one bezpośredni związek  

z rezultatami pracy intelektualnej. Projekt, który nie otrzymał 

dofinansowania na rzecz pracy intelektualnej, nie może otrzymać 

wsparcia na organizację wydarzeń upowszechniających rezultaty pracy 

intelektualnej. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunek akceptacji wniosku: uzyskanie minimum 60 pkt. (na 100)  
oraz minimum 50% w każdym z ocenianych obszarów. 

 

 

Znaczenie projektu 

 

Maks. 30 punktów 

 

Jakość planu projektu i jego 
realizacja 

 

Maks. 20 punktów 

Jakość zespołu 
realizującego projekt  

i warunków współpracy 
 

Maks. 20 pkt. 

 

Wpływ projektu  
i upowszechnianie 

rezultatów 
 

Maks. 30 pkt. 

 

100 pkt. 
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KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA 



Kategorie budżetowe: 

 

• zarządzanie i wdrażanie projektu, 

• międzynarodowe spotkania projektowe, 

• rezultaty pracy intelektualnej, 

• wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej, 

• koszty nadzwyczajne, 

• wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami; 

• międzynarodowe działania związane z uczeniem 
się/nauczaniem/szkoleniami (podróż, wsparcie indywidualne, 
wsparcie językowe przy wyjazdach długoterminowych). 
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Kategoria 
budżetowa 

Zasada naliczania 
dofinansowania 

Stawka dofinansowania dla 
instytucji / uczestnika 

Zarządzanie 
i wdrażanie 
projektu 
(zarządzanie projektem, 
aktywności lokalne, 
upowszechnianie, materiały 
szkoleniowe) 

wg stawek kosztów 
jednostkowych,  
dla organizacji 

uczestniczących  
w projekcie 

500 EUR na miesiąc – organizacja 
koordynująca 

250 EUR na miesiąc – pozostałe 
organizacje 

 
Maksymalnie 2750 EUR na miesiąc 

Międzynarodowe 
spotkania 
projektowe 
(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 na rok 

Zasady dofinansowania (1/5) 
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Kategoria budżetowa Zasada naliczania 
dofinansowania 

Stawka dofinansowania dla 
instytucji / uczestnika 

Rezultaty pracy 
intelektualnej 
(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 na dzień pracy 

Wydarzenia 
upowszechniające 
rezultaty pracy 
intelektualnej 
(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 na projekt 

Koszty nadzwyczajne 
(m. in. podwykonawstwo, zakup 
specjalistycznego wyposażenia) 

wg kosztów rzeczywistych  
(wymaga uzasadnienia we 

wniosku) 

75% uprawnionych kosztów 
 

Maksymalnie 50 000 EUR na projekt 

Zasady dofinansowania (2/5) 
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Kategoria 
budżetowa 

Zasada naliczania 
dofinansowania 

Stawka dofinansowania 
dla instytucji / 

uczestnika 

Wsparcie 
uczestników 
projektu ze 
specjalnymi 
potrzebami 
(dotyczy uczestników 
niepełnosprawnych) 
 

wg kosztów rzeczywistych  
(wymaga uzasadnienia we 

wniosku) 

100% uprawnionych 
kosztów 

Maksymalne dofinansowanie na 1 rok 
realizacji projektu – 150 000 EUR 

 

Zasady dofinansowania (3/5) 
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Kategoria 
budżetowa 

Zasada naliczania 
dofinansowania 

Stawka dofinansowania 
dla instytucji / uczestnika 

Podróż 
wg stawek kosztów 

jednostkowych, na uczestnika 

275 EUR – odległość podróży 
od 100 km do 1999 km  

360 EUR – odległość podróży 
powyżej 2000 km 

Wsparcie 
językowe 
 

wg stawek kosztów 
jednostkowych, na uczestnika  

dla wyjazdów od 2 do 12 
miesięcy. 

150 EUR 

Międzynarodowe działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami  
- jeśli istnieje wartość dodana dla celów projektu. 

Zasady dofinansowania (4/5) 
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Kategoria 
budżetowa 

Zasada naliczania 
dofinansowania 

Stawka dofinansowania dla instytucji / 
uczestnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wsparcie 
indywidualne 
(koszty utrzymania) 

 

wg stawek kosztów 
jednostkowych, na 

uczestnika uzależnione od 
długości, rodzaju i kraju 

wyjazdu 

Wyjazdy do 14 dni n-li – 100 EUR na dzień 
Wyjazdy od 15 do 60 dni n-li – 70 EUR na 

dzień 
 Wyjazdy do 14 dni uczniów - 55 EUR na dzień 
Wyjazdy od 15 do 60 dni uczniów – 40 EUR na 

dzień 
 

Wyjazdy od 61 dni do 12 miesięcy n-li  
w zależności od kraju od 38 do 120 EUR na 

dzień 
 

Wyjazdy od 61 dni do 12 miesięcy uczniów  
w zależności od kraju od 70 do 140 EUR na 

miesiąc 

Międzynarodowe działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami 
- jeśli istnieje wartość dodana dla celów projektu 

Zasady dofinansowania (5/5) 
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 O czym należy pamiętać 

 

• Zaplanuj realizację projektu w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

• Współpracuj z koordynatorem i partnerami przy tworzeniu wniosku. 

• Sprawdź dokładnie budżet projektu przed jego złożeniem (nawet 

jeśli nie jesteś koordynatorem). 

• Zapoznaj się z ostateczną wersją wniosku (nawet jeśli nie jesteś 

koordynatorem). 

Erasmus+ Edukacja szkolna 

AKCJA 2 WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK   

   (PARTNERSTWA STRATEGICZNE W OBSZARZE EDUKACJI SZKOLNEJ) 



O czym należy pamiętać c.d.: 
 

Pamiętaj, że projekty przewidują 2 rodzaje mobilności:  

• Międzynarodowe spotkania projektowe – służą organizacji i zarządzaniu (roczny limit 23000 EUR 

na całe partnerstwo); 

• Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (4 podtypy mobilności) – służą 

realizacji celów projektu poprzez konkretne działania merytoryczne. To w ramach tych działań 

organizowane są mobilności uczniów. 

 

W przypadku działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami: 

• zawnioskuj o środki zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli; 

• zawnioskuj o środki zarówno na podróż, jak i wsparcie indywidualne  

(czyli koszty utrzymania). 

 

Kategoria Rezultaty intelektualne dotyczy wyłącznie rezultatów istotnych: merytorycznie 

wykorzystywanych na szeroką skalę tzn. przez wiele instytucji i osób nie będących uczestnikami 

projektu. W ramach zdecydowanej większości projektów współpracy szkół nie wytwarza się rezultatów 

intelektualnych, lecz rezultaty o mniejszym zasięgu, których wytworzenie może być dofinansowane  

z kategorii Zarządzanie projektem i jego wdrażanie 

Erasmus+ Edukacja szkolna 
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Erasmus+ 
Edukacja szkolna 

Informacje ogólne 

(wspólne dla Akcji 1. i Akcji 2.) 

 



• kraje członkowskie Unii Europejskiej; 

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

• Turcja; 

• Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM). 

Erasmus+ Edukacja szkolna 

KRAJE PROGRAMU 



Priorytety sektorowe (Akcja 1. i Akcja 2.): 

• ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej; 

• rozwijanie umiejętności podstawowych; 

• wczesna opieka i edukacja; 

• wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli. 

 

Priorytety horyzontalne (Akcja 2.): 

• wykaz w Przewodniku po programie Erasmus+ (str. 106 w wersji 
angielskiej). 

 

 

 

 

Erasmus+ Edukacja szkolna 

Priorytety europejskie W OBSZARZE EDUKACJI SZKOLNEJ 



• Zaproszenie do składania wniosków 2015 – Program Erasmus+  

• Przewodnik po programie Erasmus+ (2015)  

• Przewodnik dla ekspertów 

• Instrukcja wypełnienia wniosku 

• Instrukcja rejestracji organizacji w Portalu Użytkownika URF 

• Wzór formularza elektronicznego wniosku dla akcji KA1/KA2 
 

Gdzie znaleźć dokumenty? 

• Strona internetowa Komisji Europejskiej 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

• Strona internetowa Narodowej Agencji 
http://erasmusplus.org.pl 

Erasmus+ Edukacja szkolna 

Co należy przeczytać PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU? 

http://www.erasmusplus.org.pl/
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• Rejestracja organizacji wnioskodawcy w Portalu Użytkownika URF. 

 

• Dołączenie wymaganych dokumentów w Portalu Użytkownika URF. 

 

• Zdobycie numeru PIC dla swojej organizacji. 

 

• Wypełnienie wniosku online dla Akcji 1. i Akcji 2. Edukacja szkolna. 

 

• Dołączenie do wniosku online przed jego wysłaniem (zeskanowany dokument) 

oświadczenia(Akcja 1. i Akcja 2.), pozostałych dokumentów wymaganych 
procedurą wnioskowania (Akcja 1. i Akcja 2.). 

 

• Złożenie wniosku online. 
 

Erasmus+ Edukacja szkolna 

Czynności techniczne PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU 



 

 

Kontakt z zespołem sektora  
Edukacji szkolnej:  

 

 

http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/ 
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| www.jows.pl 
| jows@frse.org.pl 

| facebook: jezykiwszkole 



Aktualny 
numer  

w formacie  
PDF, ePUB 

 i MOBI 

Zapisy  
na newsletter 

Numery 
archiwalne 

www.jows.pl | jows@frse.org.pl  | facebook: jezykiwszkole 

 



www.ell.org.pl 



 

 

 
Dziękujemy za uwagę. 
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