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 Program wspiera edukację i szkolenia, inicjatywy młodzieżowe  
oraz sportowe w Europie.  
 

 Łączy w całość poprzednie inicjatywy UE: 

• „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. 

Program Erasmus+  
2014-2020 

2015 – drugi rok wdrażania programu  

Unii Europejskiej ERASMUS+   



 
2014–2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

oraz 2 rodzaje działań specjalnych zarządzanych centralnie: 

Jean Monnet,  Sport 

 

 

E R A S M U S+ 
•  Edukacja szkolna 

•  Kształcenie i szkolenia zawodowe 
•  Szkolnictwo wyższe  

•  Edukacja dorosłych  

•  Młodzież 
 

AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 

Wyjazdy w celach 
edukacyjnych 

 
dla uczniów  

dla przedstawicieli 
kadry 

 Współpraca na 
rzecz innowacji  

i wymiany 
dobrych praktyk 

  
Sojusze na rzecz 

umiejętności 
sektorowych 

Wsparcie dla 
reform  

w obszarze 
edukacji 



• rozwijanie międzynarodowego wymiaru edukacji i szkoleń 
zwłaszcza poprzez współpracę instytucji z krajów uczestniczących  
w programie z instytucjami z krajów partnerskich programu;  

• podnoszenie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności  
w zakresie ich przydatności dla rynku pracy poprzez mobilność 
edukacyjną i współpracę między światem edukacji  
i pracy; 

• podnoszenie jakości, innowacyjności i umiędzynarodowienia 
instytucji edukacyjnych; 

• modernizację systemów edukacji poprzez wymianę dobrych praktyk  
i rezultatów oraz wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających 
uznawanie i przenoszenie kwalifikacji;  

• nauczanie i uczenie się języków obcych, różnorodność językowa, 
świadomość międzykulturowa.  

Cele programu DLA SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE 
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A. Kraje programu (programme countries): 

• 28 państw członkowskich UE; 

• Islandia, Liechtenstein, Norwegia; 

• Turcja; 

• Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. 

 

B. Kraje partnerskie (partner countries): 

• kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony); 

Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, 

Bałkany Zachodnie, Rosja; 

• pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru 

(sektora). 

Uczestnicy PROGRAMU ERASMUS+ 
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• Uznawanie nabytych umiejętności i kwalifikacji 

• Upowszechnienie i wykorzystanie rezultatów projektów 

• Otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych dokumentów  
i mediów wyprodukowanych w ramach  programu 

• Międzynarodowy wymiar 

• Wielojęzyczność 

• Równe szanse i włączenie (dostęp do programu dla grup  
z mniejszymi możliwościami i wymagających szczególnego wsparcia) 

Ważne cechy PROGRAMU ERASMUS+ 
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7 lat – ok. 14,7 mld EUR dla Europy 

 

2015 r. – ok. 101 mln EUR dla Polski  
 na dofinansowanie projektów 

 

2015 r. – ok. 27 mln EUR dla sektora Kształcenie i szkolenie  
 zawodowe  na dofinansowanie projektów w Polsce  
z czego:  

• ok. 21 mln EUR dla Akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry 
kształcenia zawodowego; 

• ok. 6 mln EUR dla Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz 
kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Budżet KONKURSU 2015 

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 



Akcja 1 
Mobilność uczniów  

i kadry 

Akcja 2 
Partnerstwa 
strategiczne 

Akcja 2 
Partnerstwa 
strategiczne 

Projekty 
międzysektorowe 

Liczba wniosków 
złożonych 

        622          77         16 

Liczba wniosków 
zaakceptowanych 

        251          21          4 

Kwota przyznanego 
dofinansowanych 
(EUR) 

21 703 921,00 5 724 932,00 1 113 779,00 

Lista wniosków 
na liście rezerwowej 

        231           5           2 

Liczba wniosków 
odrzuconych 

         74          51          10 

Wnioski i projekty obsługiwane w 2014 r.  
Stan na 31 grudnia 2014 r. 



Wnioski złożone i zaakceptowane w roku 2014  
z podziałem na województwa 

Województwo Liczba wniosków złożonych Liczba wniosków zaakceptowanych 

Mazowieckie 92 42 

Śląskie 89 45 

Dolnośląskie 80 27 

Małopolskie 53 24 

Podkarpackie 50 24 

Świętokrzyskie 43 22 

Wielkopolskie 42 16 

Lubelskie 37 15 

Pomorskie 36 13 

Kujawsko-pomorskie 26 8 

Zachodniopomorskie 25 2 

Łódzkie 22 13 

Warmińsko-Mazurskie 20 11 

Podlaskie 18 8 

Opolskie 13 5 

Lubuskie 6 4 
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• Brak jasnego, oczywistego odniesienia do celów i priorytetów programu  

i akcji oraz obszaru sektorowego. 

• Nieuwzględnienie wymiaru europejskiego projektu. 

• Brak wskazania we wniosku związku z krajowymi, europejskimi, 

międzynarodowymi dokumentami dot. strategii w danym obszarze. 

• Pomijanie oczywistych informacji (dla wnioskodawcy). 

• Mylenie celów, rezultatów, produktów i działań. 

 

Typowe błędy wnioskodawców POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIA [1] 
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• Brak pogłębionej analizy oddziaływania projektu na grupy interesariuszy. 

• Brak ciekawego i adekwatnego do zawartości projektu pomysłu  

na upowszechnianie rezultatów. 

• Niepoparte przekonującymi argumentami deklaracje w zakresie 

innowacyjności projektu oraz trwałości jego rezultatów i oddziaływania  

w przyszłości. 

• Kopiowanie informacji z wcześniejszych aplikacji do wniosku bez wnikliwej 

analizy ich aktualności i adekwatności. 

• Brak spójności pomiędzy poszczególnymi częściami wniosku. 

 

Typowe błędy wnioskodawców POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIA [2] 
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Erasmus+ 
Kształcenie i szkolenia 

zawodowe (VET) 

Akcja 1.  

Mobilność edukacyjna 

Konkurs 2015 



Główne działania: 
 

• staże zawodowe za granicą dla osób kształcących się 

zawodowo (uczniów i absolwentów); 

 

• wyjazdy przedstawicieli kadry odpowiedzialnej  

za kształcenie i szkolenie zawodowe. 

AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 
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dla uczniów, absolwentów, praktykantów 
 

• Poprawa kompetencji zawodowych 

• Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 

• Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości 

• Usamodzielnienie, poczucie własnej wartości 

• Poprawa znajomości języków obcych 

• Zwiększona świadomość międzykulturowa 

• Świadomość wartości europejskich 

• Motywacja do dalszej nauki i udziału w szkoleniach po odbyciu mobilności 
zagranicznej 

 

 

CELE AKCJI 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 
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dla kadry, trenerów, szkoleniowców 
 

• Poprawa kompetencji, jakości pracy i metod uczenia 

• Zrozumienie różnych systemów i praktyk, strategii edukacyjnych w krajach  

• Zwiększenie zdolności do inicjowania zmian w kontekście modernizacji  
i otwarcia organizacji na współpracę 

• Poprawa znajomości języków obcych 

• Zwiększona świadomość międzykulturowa 

• Większe zrozumienie synergii między edukacją formalną, szkoleniem  
i rynkiem pracy 

• Zwiększenie motywacji  i satysfakcji 

 

 

 

CELE AKCJI 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 
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Uczestnicy: 

• uczniowie szkół zawodowych i technicznych; 

• osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy (system przemienny); 

• absolwenci (staż musi się zakończyć przed upływem 1 roku od zakończenia nauki). 

 

 UWAGA: nie ma możliwości udziału osób będących na rynku pracy 

 

Czas trwania wyjazdu 

• od 2 tygodni do 12 miesięcy 

 

Działania: 

• staże w placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego, 

• staże w przedsiębiorstwach. 

 

CELE AKCJI 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW 

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 



Uczestnicy: 
• 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, instytucjach 

sektora publicznego i pozarządowego. 
 

Czas trwania wyjazdu 
• od 2 dni do 2 miesięcy 

Działania: 
• praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach lub instytucjach kształcenia i szkolenia 

zawodowego; 
• szkolenia typu Job Shadowing w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego; 
• prowadzenie kursów/szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich  

(np. uczenie w innej szkole zawodowej zagranicą). 
 

AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KADRY 
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Czas trwania projektu 

• 12 lub 24 miesiące (należy wskazać na etapie składania wniosku) 

• Rozpoczęcie projektu – 1 czerwca (jedyny możliwy termin) 

Organizacje uczestniczące: 

• organizacja wysyłająca (lub konsorcjum org. wysyłających) oraz organizacja 
przyjmująca; 

• przynajmniej 2 instytucje i 2 kraje; 

• konsorcjum VET – min. 3 organizacje VET z tego samego kraju. 

Kto może złożyć wniosek? 

• Organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego wysyłająca osoby uczące się  
i kadrę za granicę (lub koordynator konsorcjum). 

Termin składania wniosków: 4 marca 2015 godz. 12.00 czasu brukselskiego 

 

Jedna instytucja może złożyć TYLKO jeden wniosek w ramach danej akcji i sektora 

 

AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA – ZASADY FORMALNE 
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• Określić cele projektu zgodne z celami i priorytetami akcji i sektora (na 
podstawie diagnozy potrzeb uczniów, kadry, organizacji) – Europejski Plan 
Rozwoju (organizacji/szkoły). 

• Wybrać odpowiedni kraj docelowy, organizację przyjmującą, czas trwania 
wyjazdu. 

• Uzgodnić z organizacją przyjmującą program i inne szczegóły dotyczące 
organizacji praktyk, co umożliwi osiągnięcie zakładanych celów 
edukacyjnych. 

• Określić  przejrzyste kryteria wyboru uczestników. 

 

Jak przygotować się do złożenia wniosku? 
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• Zaplanować przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe  

• Zaplanować praktyczne aspekty związane z organizacją mobilności, takie jak 
podróż, zakwaterowanie, ubezpieczenie, mentoring i wsparcie, monitoring 
itp.   

• Określić w porozumieniu z organizacją przyjmującą metody oceny efektów 
uczenia się (z wykorzystaniem dokumentu Europass-Mobilność lub systemu 
ECVET), by umożliwić właściwą walidację i uznanie wiedzy, umiejętności  
i kompetencji nabytych podczas mobilności  

• Zaplanować ewaluację projektu 

• Zaplanować upowszechnianie rezultatów projektu, by zapewnić jak 
największe oddziaływanie projektu 

 
 
 
 

Jak przygotować się do złożenia wniosku? 
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KONCEPCJA 

 
Potrzeby 

szkoleniowe 
 

Integracja  
z programem 
kształcenia 

  
PRZYGOTOWANIE 

 
Szkolenie językowe 

 
Kontekst kulturowy 

 
Kontekst zawodowy 

(kultura i rynek 
pracy) 

    REALIZACJA 

 
Monitoring 

 
Tutoring 

 
Mentoring 

     UZNANIE 

 
Walidacja 

 
Certyfikacja 

 
Upowszechnianie 

 
Trwałość 

Stały nadzór instytucji wysyłającej  

Pełna informacja zwrotna od uczestnika  

Jak zaplanować dobry staż? 
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Podstawowe kategorie budżetowe – stawki ryczałtowe 

 

+ Wsparcie indywidualne = koszty utrzymania: ryczałt wg określonych 
stawek dla danego kraju 

 

+ Koszty podróży: ryczałt w zależności od odległości w kilometrach 

 100 – 499 km: 180 euro 

 500 – 1999 km: 275 euro 

 2000 – 2999 km: 360 euro 

 

+ Wsparcie organizacyjne: ryczałt 350 EUR/1 uczestnika 
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Stawki 



 

Inne kategorie budżetowe (w szczególnych przypadkach) 

 

+ Wsparcie językowe:  ryczałt 150 EUR na uczestnika (tylko dla staży 
trwających min. 30 dni tylko inne języki niż EN, DE, IT, ES, FR, NL) 

 EN, DE, IT, ES, FR, NL - możliwość skorzystania z kursu on-line poprzez portal KE  

 

+ Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami: koszty dodatkowe związane  
z udziałem osób niepełnosprawnych (wg kosztów rzeczywistych) 

 

+ Koszty nadzwyczajne – koszty dodatkowe związane z udziałem osób  
o mniejszych szansach (wg kosztów rzeczywistych) 

 

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 
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Ocena jakościowa – max 100 punktów 

kryterium oceny max. liczba punktów 

1. Adekwatność projektu 30 

2. Jakość planu projektu i jego realizacji 40 

3. Wpływ i upowszechnianie 30 

1. Adekwatność projektu  

(zgodność wniosku z celami i priorytetami akcji i sektora, potrzebami i celami instytucji  
i uczestników oraz zakres, w jakim wniosek zapewnia osiągnięcie celów projektu); 

2. Jakość planu projektu i jego realizacji 

(kompletność i jakość wszystkich etapów realizacji projektu [przygotowanie, realizacja  
i kontynuacja działań mobilnościowych]; spójność celów projektu z zaproponowanymi 
działaniami);  

3. Wpływ i upowszechnianie 

(jakość ewaluacji rezultatów projektu; oddziaływanie projektu na uczestników i partnerów 
projektu i inne instytucje; jakość i zasięg upowszechniania rezultatów projektu). 

Wymagane minimum: suma 60 pkt. oraz 50% w każdym z kryteriów 



 

• Oferta dla instytucji doświadczonych w organizowaniu mobilności 

• Zachęcenie do tworzenia i rozwijania strategii „internacjonalizacji” 

• Zapewnienie trwałości działań mobilnościowych – większe 

oddziaływanie mobilności na rozwój instytucji 

• Zagwarantowanie środków finansowych na okres kilku lat 

• Karta jakości mobilności przyznawana w ramach osobnego Zaproszenia 

do składania wniosków 

 
 
 

 

Karta jakości mobilności w obszarze  
Kształcenia i szkolenia zawodowego  



Zasady formalne 

• Publikacja zaproszenia do składania wniosków: grudzień 2014 r. 

• Termin składania wniosków: 14 maja 2015 r. 

• Termin ogłoszenia wyników: do końca września 2015 r. 

• Warunek aplikowania:  

 min. 3 zrealizowane (zakończone) projekty mobilności  
Leonardo da Vinci/Erasmus+; 

 w przypadku konsorcjum – każda z organizacji musi wykazać się min.  
3 zrealizowanymi projektami mobilności Leonardo da Vinci/Erasmus+; 

 budżet każdego zakończonego projektu wydatkowany na   poziomie 
80%. 
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Karta jakości mobilności W OBSZARZE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO 
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Akcja 2.  
Partnerstwa strategiczne 



AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 

Program wspiera działania instytucji partnerskich, które wpływają 
na rozwój sektora kształcenia i szkoleń zawodowych, poprawę 
jakości działalności edukacyjnej oraz jej lepszego dopasowania 
do potrzeb kształcenia zawodowego i rynku pracy.  

 
 

 „W ramach Partnerstw strategicznych dąży się  
do wspierania opracowywania, przekazywania lub wdrażania 

innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych inicjatyw 
promujących współpracę, partnerskie uczenie się  
i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim.”  

(Przewodnik po programie Erasmus +, konkurs 2015) 

 



Program Erasmus+ 
 

umożliwia  
udział Europejczyków  

w międzynarodowych 
 instytucjonalnych działaniach  

 

mających na celu poprawę jakości  
kształcenia i szkoleń zawodowych  

 

poprzez 

  

 
 

 
  

 

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

 

 

 

 

tworzenie 
adaptowanie, transferowanie, modyfikowanie, 

uaktualnianie, unowocześnianie, 
upowszechnianie 



 
 

  wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji 

  działania skupione na współpracy  partnerskiej: 
• budowanie sieci i potencjału instytucji; 
• wdrażanie strategicznych planów współpracy różnych sektorów  

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

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

• peer learning, warsztaty, „współpraca wirtualna”. 
 

Realizacja projektów współpracy międzynarodowej 

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 
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DZIAŁANIA, TEMATY, PROBLEMY 
 rozwój, testowanie, wdrażanie i adaptowanie innowacyjnych rozwiązań  

w dziedzinie edukacji zawodowej m.in.: 

- metod i narzędzi w zakresie doradztwa zawodowego, profesjonalizacji i doskonalenia 

nauczycieli;   

- nowych materiałów i metod kształcenia uwzględniających uczenie się przez praktykę  

(w miejscu pracy WBL), wykorzystujące OZE i potencjał TIK np. tworzenie wirtualnych 

laboratoriów;  

- określenie norm w zakresie kompetencji zgodnie z efektami uczenia się;  

- opracowywanie programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy  

i nowych form systemów praktycznych szkoleń zawodowych, rozwijanie współpracy  

pomiędzy przedsiębiorcami, uczniami i przedstawicielami kadry;  

- zarządzania i kierowania w instytucjach VET;  

- współpracy na rzecz rozwoju kreatywności i innowacji pomiędzy instytucjami 

kształcenia i szkoleń zawodowych, uczelniami wyższymi, a centrami badawczymi,  

artystycznymi i innymi; 

- tworzenie elastycznych ścieżek rozwoju zawodowego. 

 

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 
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DZIAŁANIA, TEMATY, PROBLEMY 

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 

 ułatwienie rozpoznania i potwierdzania kwalifikacji i kompetencji na 
poziomie narodowym (w odniesieniu do ERK i KRK);  

 poprawa ram kwalifikacji, zapewnienie jakości, rozpoznanie i uznawanie  
kwalifikacji; 

 wdrażanie Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu  
i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz Europejskiego systemu zapewniania 
jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET)oraz inne działania 
związane ze szkoleniami, nauczaniem i uczeniem się.   

 
 
 
 



 
 

Produkty: 
• metody, programy nauczania, moduły e-learningowe; 
• materiały i metody szkoleniowe, nowe podejścia 

pedagogiczne; 
• badania, analizy porównawcze, studia przypadku; 
• nowe narzędzia edukacyjne. 
 

 
Odbiorcy VET: 
nauczyciele zawodu, uczniowie, trenerzy, różne grupy 
zawodowe, absolwenci szkół zawodowych i wyższych, urzędnicy 
lokalni i wyższego szczebla, przedsiębiorcy i inni. 
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Projekty nisko i wysokobudżetowe 

Projekty skupione na: 

 produkcie   procesie  
 NAJCIEKAWSZY 

PRODUKT  

2015 

Produkty:  
 
 proste w przygotowaniu;  
 skomplikowane w przygotowaniu  

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

 

 

 

 

 

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

 
Jedna grupa partnerska może złożyć jeden wniosek. 

P1 

P2 

P3 

P4 

P 5 
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    Czas trwania projektu: od 24 do 36 miesięcy 

    

 Projekty mogą rozpoczynać się w okresie  

 od 1.09.2015 r. do 31.12.2015 r. 

 

  Kwota dofinansowania: do 150 000 € rocznie 

  maksymalna kwota dofinansowania: projekt trzyletni – 450 000 € € 
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Czas trwania i dofinansowanie 



• Koszty zarządzania i wdrażania:  
koordynator 500 € oraz partnerzy 250 € – maks.2 750 € na miesiąc 
 

• Koszty spotkań partnerskich:  
wyliczone wg dystansu: 575 € na 100-1999 km dla 1 uczestnika oraz 760 € 
dla uczestnika powyżej 2000 km, maks. 23 000€ na rok 
 

• Koszty przygotowania rezultatu/-ów (intellectual outputs):  
w podziale na 4 kategorie kosztów osobowych tj. kierownik, 
badacz/nauczyciel, personel techniczny i administracyjny  
 

• Koszty upowszechniania (mulitplier events): 
100 € uczestnik krajowy, 200 € uczestnik zagraniczny  
– maksymalnie 30 000 € na projekt 
(wydarzenia mogą odbywać się w krajach partnerskich) 
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Kategorie kosztów dofinansowania 



• Koszty udziału w szkoleniach i kursach pracowników/wyjazdach 
zagranicznych uczniów:  
w podziale na 3 kategorie kosztów (podróż, utrzymanie, wsparcie językowe)  
wysokość kosztów w zależności od kraju i długości szkolenia/zgodnie ze 
stawkami 
 

• Koszty nadzwyczajne (exceptional costs): 
koszty usług zewnętrznych na zasadach podwykonawstwa i zakupu towarów 
wysokość kosztów do 75% koszów do uprawnionych do 50 tys. € na projekt 
– koszty rzeczywiste 
 

• Koszty związane z potrzebami specjalnymi:  
 100% kosztów rzeczywistych 
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Kategorie kosztów dofinansowania 



http://off.sport.pl/off/ 

 
 

• rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych przy użyciu 
innowacyjnych metod; 

• wzmacnianie ścieżek edukacyjnych i szkoleniowych dla edukatorów  
i osób pracujących z młodzieżą; 

• umożliwienie cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania, 
szkolenia i pracy z młodzieżą na różnych poziomach; 

• wkład w rozwój europejskiego obszaru umiejętności i kwalifikacji; 

• wspieranie innowacyjnych projektów mających na celu ograniczenie 
różnic w zakresie efektów uczenia się wpływających na uczące się 
osoby, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji / uczące się osoby 
o mniejszych szansach; 

• zwiększanie efektywności wydatków publicznych oraz inwestycji  
w obszarze edukacji, szkolenia i młodzieży.  

 

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 

Priorytety horyzontalne 
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• rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego wysokiej jakości  
z silnym elementem uczenia się opartego na pracy; 

• dopasowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy; 

• wdrażanie ECVET, EQAVET i innych narzędzi UE dla kształcenia  
i szkolenia zawodowego; 

• poprawa dostępności ustawicznego kształcenia i szkolenia     
zawodowego, również dla grup zagrożonych; 

• rozwój zawodowy nauczycieli i trenerów zajmujących się   
kształceniem i szkoleniem zawodowym. 
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Priorytety sektorowe 
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Rejestracja instytucji partnerskich 



Wniosek (eForm) składany 
jest tylko on-line 

(nie dostarczamy wersji papierowej) 

 

Do wniosku w wersji elektronicznej 
należy dołączyć: 

- oświadczenie (Declaration of 
Honour) podpisane przez osobę 
reprezentującą instytucję 
wnioskodawcy  
(należy zeskanować obie strony); 

- Porozumienie o współpracy  
(Mandate); 

- Harmonogram – wykres Gantta. 
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Składanie wniosku 



 wniosek złożono na oficjalnym formularzu dla Akcji 2.; 

 we wniosku wypełniono wszystkie właściwe pola; 

 wniosek został złożony do Narodowej Agencji w kraju, w którym organizacja 
wnioskująca ma siedzibę; 

 formularz wniosku został wypełniony w jednym z języków urzędowych krajów 
programu Erasmus+; 

 do wniosku zostały załączone wszystkie stosowne dokumenty wymagane do 
złożenia kompletnego wniosku m.in. oświadczenie podpisane przez 
przedstawiciela prawnego wskazanego we wniosku, pełnomocnictwa (Mandate) 
udzielone wnioskodawcy przez każdego partnera i podpisane przez obie strony 
(zalecane), harmonogram działań projektowych i rezultatów; 

 wszystkie uczestniczące organizacje załączyły dokumenty potwierdzające ich 
status prawny w systemie URF; 

 w przypadku dofinansowania przekraczającego 60 000 euro, zostały dołączone 
w systemie URF dokumenty poświadczające zdolność finansową organizacji 
wnioskującej; 

 wniosek złożono w terminie. 
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Ocena formalna 



•  Wpływ  
i upowszechnianie  

• Jakość  
partnerstwa  

• Jakość projektu  
i procesu jego 
wdrażania  

• Zgodność 
projektu z celami 
i priorytetami 

30 
punktów 

20 
punktów 

30 
punktów  

20 
punktów 
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Kryteria oceny jakościowej projektu 



    

Termin składania wniosków upływa 
 

31 marca 2015 r. 

o godzinie 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli 

 

 

Ocena wniosków (formalna i jakościowa)  
– od kwietnia do czerwca 2015 r. 

 

Ogłoszenie wyników konkursu – od lipca do sierpnia 2015 r. 

 

Rozpoczęcie działań – od 1 września do 31 grudnia 2015 r. 
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Harmonogram konkursu 



Możliwe działania: 

• identyfikowanie potrzeb i wypełnianie luk w zakresie umiejętności  

w poszczególnych branżach (sektorach);  

• zbliżanie kształcenia do potrzeb rynku pracy;  

• tworzenie innowacyjnych programów kształcenia. 

Dla kogo? 

• Organizacje zajmujące się kształceniem lub szkoleniem zawodowym, 

organizacje eksperckie z danego sektora ekonomicznego, instytucje o 

funkcjach regulacyjnych w zakresie kształcenia i szkolenia. 

• Min. 9 organizacji z 3 różnych krajów uczestniczących w programie. 

Organizacje z krajów partnerskich mogą być partnerami w projektach, o 

ile ich udział wnosi istotną wartość dodaną. 

Termin składania wniosku: 26 lutego do godz. 12.00 
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AKCJA 2 SOJUSZE NA RZECZ UMIEJĘTNOŚCI SEKTOROWYCH 



Dokumenty konkursowe 

  Zaproszenie do składania wniosków 
  Przewodnik po programie Erasmus+ 
  Formularz wniosku 
  Instrukcja wypełniania wniosku 
  Harmonogram projektu – załącznik do wniosku – dla Akcji 2. 
  Wzór porozumienia partnerskiego (mandate) – dla Akcji 2. 
  Przewodnik dla ekspertów oceniających wnioski 

 
  Stawki na wyjazdy zagraniczne (jeśli dotyczy) 
  Kalkulator odległości 

 
 

Gdzie szukać informacji? 
 

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

 

http://erasmusplus.org.pl/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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Dziękuję za uwagę 

Kontakt 


