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AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

Kluczowe słowa 

Strategia, czyli plan działania 

Partnerstwo, czyli równe traktowanie się stron 



Projekty, które mają na celu wypracowanie 

w ramach współpracy międzynarodowej 

innowacyjnych, konkretnych rezultatów. 

 

Partnerstwa strategiczne  

na rzecz innowacji 

Projekty, które umożliwiają organizacjom 

rozwijanie i umacnianie sieci współpracy 

międzynarodowej oraz wymianę metod  

i dobrych praktyk  

 

Szczególny rodzaj projektów w tej kategorii 

to Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe 

 

Partnerstwa strategiczne 

wspierające wymianę dobrych 

praktyk 

AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 



AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe 

 Partnerstwa Strategiczne 

na rzecz wymiany dobrych 

praktyk 

 Międzynarodowe Inicjatywy 

Młodzieżowe 

(młodzież: 13-30 lat) 

ułatwienie dla młodzieży 

niżej zawieszona poprzeczka 

 

Partnerstwa strategiczne 

Projekty wspierający 

rozwój innowacji 
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Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe 

To projekt, który na tyle ile to możliwe samodzielnie przygotowuje, organizuje i realizuje 

młodzież przy wsparciu osób doświadczonych.  

 

 to możliwość sprawdzenia w praktyce swoich pomysłów 

 to współpraca lokalnych inicjatyw realizowanych równolegle przez minimum dwie grupy 

młodzieży z minimum dwóch różnych krajów np. 
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Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe 

Czego może dotyczyć projekt?  



AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe - przykłady 

 

 

    
Działania lokalne w 

Portugalii: docieranie do 
twórców tradycyjnego 
rzemiosła, wywiady z 
twórcami, wspólne 

opracowanie 
nowoczesnego 

zastosowania np. 
wzornictwa w produktach 

dla młodzieży. 

Działania lokalne w 
Polsce: docieranie do 
twórców 
tradycyjnego 
rzemiosła, wywiady z 
twórcami, wspólne 
opracowanie 
nowoczesnego 
zastosowania np. 
wzornictwa w 
produktach dla 
młodzieży. 

Wspólnie w Polsce: 

festiwal tradycyjnego 
rzemiosła, warsztaty – 

w ramach tzw. 
MOBILNOŚCI 

ŁĄCZONEJ MŁODZIEŻY 



AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe - przykłady 
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Zasady – Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe: 

 Czas trwania: od 6 do 36 miesięcy, 

 

 Wnioskodawcy: projekt inicjowany i realizowany przez młodzież przy wsparciu 

dorosłych, 

 

 Limit wieku: 13-30 lat, 

 

 Liczba uczestników: w sumie minimum 8 osób, cztery osoby w grupie 

inicjatywnej w każdym z krajów uczestniczących, 

 

 o dofinansowanie wnioskuje jedna organizacja (koordynująca), w imieniu swoim i 

partnerów, do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.  
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Przykładowy kształt projektu – Transnarodowe Inicjatywy 

Młodzieżowe (działań może być więcej i mogą być dowolnie 

poukładane):  

 

 
Międzynarodowe 

spotkanie projektowe 

(robocze) kluczowych 

osób z projektu  

(max. 3 osoby z 

każdej organizacji) w 

Polsce 

Rozpoczęcie działań 

lokalnych w każdym 

kraju uczestniczącym 

w projekcie 

Mobilność łączona 

młodzieży                      

(tzw. blended mobility) 

 w kraju organizacji 

partnerskiej lub 

koordynującej 

Działania lokalne  

w każdym kraju np. 

debaty, konferencje, 

budowanie bud, 

prezentacje   

Międzynarodowe 

spotkanie 

projektowe – 

podsumowanie 

projektu 

(robocze) 
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Wsparcie dla grupy młodzieżowej: 

Grupa młodzieży realizująca projekt może korzystać  

ze wsparcia osoby doświadczonej  

w realizacji projektów. 

 

Osoba wspierająca nie jest: liderem projektu, 

koordynatorem, członkiem grupy inicjatywnej. 

 

 

Koszt udziału tej osoby można pokryć  

w kategorii budżetowej Zarządzanie projektem i jego 

wdrażanie. 
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Kto może złożyć wniosek? 

 

Wnioskodawcą może być każda organizacja uczestnicząca ustanowiona w kraju programu.  

Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany projekt. 

 

Nieformalne grupy młodzieży – konieczne nawiązanie współpracy z podmiotem, który użyczy 

osobowości prawnej. 

 

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży mogą angażować minimum 2 organizacje 

pochodzące z dwóch różnych krajów programu (uwaga! Zatem nieuprawnione jest partnerstwo 

dwustronne organizacji polskiej i organizacji z kraju partnerskiego np. Ukrainy). 
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Przykładowe organizacje uprawnione do udziału: 

 instytucja szkolnictwa wyższego; 

 szkoła/instytut/ośrodek edukacji; 

 organizacja pozarządowa; 

 organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym; 

 instytut badawczy; 

 instytucja kultury, biblioteka, muzeum; 

 instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne; 

 nieformalna grupa młodych osób; 

 publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym  

     przedsiębiorstwa społeczne). 
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Główne kategorie działań i budżetu dostępne w Partnerstwach strategicznych na rzecz 

wymiany dobrych praktyk, w tym Transnarodowych Inicjatywach Młodzieżowych): 

działania związane z zarządzaniem projektem i jego wdrażaniem; 

międzynarodowe spotkania projektowe – spotkania robocze młodych osób, które organizują projekt; 

dodatkowe działania związane z uczeniem się – tzw. mobilność łączona młodzieży; 

 wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami; 

 koszty nadzwyczajne. 

Uwaga! błędem jest organizowanie spotkań młodzieży np. 20-30 osób w ramach międzynarodowych 

spotkań projektowych. Temu służą tzw. mobilności łączone młodzieży.  
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W ramach projektów istnieje dodatkowa możliwość organizowania działań szkoleniowych  

dla osób z organizacji partnerskich, pod warunkiem że będą służyły zwiększaniu szans 

osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. 

 Mobilność  łączona młodzieży(od 5 dni do 2 miesięcy) w projektach Transnarodowych inicjatyw 

młodzieżowych nie ma potrzeby dodatkowego uzasadniania potrzeby tych działań, muszą jednak 

zostać należycie opisane.  

(ang. Blended Mobility of Young People) 

 

Uwaga! Jeśli chcemy uzyskać dofinansowanie na wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży z 

organizacji goszczącej mobilność łączoną młodzieży, to należy zorganizować spotkanie w odległości 

minimum 10 km od miejscowości, w której mieści się siedziba organizacji goszczącej spotkanie. 

Odległość mierzymy Kalkulatorem Odległości Erasmus+.  
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W ramach projektów istnieje dodatkowa możliwość organizowania działań szkoleniowych  

dla osób z organizacji partnerskich, pod warunkiem że będą służyły zwiększaniu szans 

osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. 

 Mobilność  łączona młodzieży(od 5 dni do 2 miesięcy) 

 

 

 

 

Uwaga! Jeśli chcemy uzyskać dofinansowanie na wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży z organizacji goszczącej 

mobilność łączoną młodzieży, to należy zorganizować spotkanie w odległości minimum 10 km od miejscowości, w której 

mieści się siedziba organizacji goszczącej spotkanie. Odległość mierzymy Kalkulatorem Odległości Erasmus+.  

Kraków – 

siedziba 

organizacji 

 Skawina -

miejsce 

organizacji 

mobilności 

łączonej  
14 km 
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Mobilność  łączona młodzieży 

Odległość z Krakowa do 

Skawiny to 14 km według 

kalkulatora odległości 

Erasmus+.  

Stawkę na podróż i wsparcie 

indywidualne można 

naliczyć dla uczestników, 

gdy podróżują na dystansie 

powyżej 10 km.  



KATEGORIE BUDŻETOWE 
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MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE NA JEDEN ROK REALIZACJI PROJEKTU – 150 TYS. EUR 

 

MŁODZIEŻ| AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

Zasady dofinansowania 

Kategoria budżetowa Zasada naliczania dofinansowania Stawka dofinansowania dla instytucji/uczestnika 

Zarządzanie i wdrażanie 

projektu (zarządzanie 

projektem, działania lokalne, 

upowszechnianie, materiały 

szkoleniowe) 

wg stawek kosztów jednostkowych,  

dla organizacji uczestniczących  

w projekcie 

500 EUR/miesiąc – organizacja koordynująca 

250 EUR/miesiąc - pozostałe organizacje 

 

Maksymalnie 2 750 EUR / 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 



KATEGORIE DZIAŁAŃ: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I JEGO WDRAŻANIE 

Przykładowe uprawnione działania: 

• koordynacja, komunikacja między partnerami, operacje finansowe, 

• transport lokalny, część czynszu adekwatna do skali działań, 

• materiały, narzędzia i inne dotyczące uczenia się/nauczania/szkolenia na małą 
skalę, 

• wirtualna współpraca i działania w zakresie aktywności lokalnych  
(np. krajowe działania projektowe, organizowanie i zapewnianie opieki 
pedagogicznej i trenerskiej w ramach krajowych działań w zakresie uczenia 
się/działań szkoleniowych, webinaria);  

• działania związane z informowaniem, promowanie i rozpowszechnianiem projektu 
(np. broszury, banery ulotki, strona internetowa projektu itd.).  
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KATEGORIE DZIAŁAŃ: MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA PROJEKTOWE 

• Umożliwiają organizowanie spotkań roboczych osób związanych bezpośrednio z realizacją 

projektu,  

• Domyślnym miejscem wyjazdu i przyjazdu uczestników spotkań będą siedziby organizacji 

wysyłającej i przyjmującej (a nie miejsce zamieszkania uczestników). Inne miejsca 

organizacji wymagają uzasadnienia, ekspert sprawdza, czy jest wyjaśnienie,  

• Konieczne jest formalne powiązanie organizacji uczestniczących z uczestnikiem wyjazdu 

(zatrudnienie w organizacji lub jako wolontariusz, bądź osoba ucząca się w organizacji)  

• W spotkaniu muszą wziąć udział przedstawiciele co najmniej dwóch krajów Programu,  

a odległość pomiędzy organizacjami będzie wynosić ponad 100 km. 

AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 



KATEGORIE DZIAŁAŃ: MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA PROJEKTOWE 

Przykładowe błędy w budżecie : 

• wybranie nieprawidłowego przedziału odległości dla naliczenia stawek na 

podróż. Dystans między organizacjami należy obliczyć przy użyciu kalkulatora 

odległości Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/distance-calculator_pl 

• wysoka liczby uczestników na poszczególnych Międzynarodowy Spotkaniach 

Projektowych np. 20-30 uczestników. Takie działania, służące uczeniu się, 

powinny być organizowane w ramach działań związanych z uczeniem się, 

nauczaniem/szkoleniami (tzw. krótkie szkolenia kadry, mobilności łączone 

młodzieży).  

AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 



MŁODZIEŻ| AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

Zasady dofinansowania 

Kategoria budżetowa Zasada naliczania dofinansowania 
Stawka dofinansowania dla 

instytucji/uczestnika 

Koszty Nadzwyczajne  

(m. in. Podwykonawstwo usług, 

których organizacje 

uczestniczące nie mogą zapewnić 

we własnym zakresie, zakup 

specjalistycznego wyposażenia, 

zabezpieczenie umowy) 

wg kosztów rzeczywistych  

(wymaga uzasadnienia we wniosku) 

75% uprawnionych kosztów, 25% wkład 

własny finansowy 

 

Maksymalnie 50 000 EUR / projekt 



MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA DOT. SZKOLEŃ, UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA  

MŁODZIEŻ| AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

Zasady dofinansowania 

Kategoria budżetowa Zasada naliczania dofinansowania Stawka dofinansowania dla instytucji/uczestnika 

 

 

Podróż 
wg stawek kosztów jednostkowych, 

na uczestnika 

20 EUR - odległość podróży od 10 km do 99 km  

180 EUR - odległość podróży od 100 km do 499 km 

275 EUR - odległość podróży od 500 km do 1999 km 

360 EUR - odległość podróży od 2000 km do 2 999 km 

530 EUR - odległość podróży od 3 000 km do 3 999 km 

820 EUR - odległość podróży od 4 000 km do 7 999 km 

1300 EUR - odległość podróży powyżej 8 000 km  



MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA DOT. SZKOLEŃ, UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA  

MŁODZIEŻ| AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

Zasady dofinansowania 

Kategoria budżetowa Zasada naliczania dofinansowania Stawka dofinansowania dla instytucji/uczestnika 

Wsparcie 

indywidualne 

(koszty utrzymania) 

 

Mobilność łączona 

młodzieży 

wg stawek kosztów jednostkowych, 

na uczestnika uzależnione  

od długości, rodzaju wyjazdu 

Wyjazdy do 14 dni - 58 EUR/dzień 

Wyjazdy od 15 do 60 dni – 42 EUR/ dzień 



MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA DOT. SZKOLEŃ, UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA  

MŁODZIEŻ| AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

Zasady dofinansowania 

Kategoria budżetowa Zasada naliczania dofinansowania Stawka dofinansowania dla instytucji/uczestnika 

Wsparcie 

Indywidualne  

osób towarzyszących 

uczestnikom mobilności 

łączonych młodzieży np. 

towarzyszące osobom 

niepełnoletnim 

(koszty utrzymania) 

 

 

wg stawek kosztów jednostkowych, 

na uczestnika uzależnione  

od długości, rodzaju wyjazdu 

Wyjazdy do 14 dni - 106 EUR/dzień 

Wyjazdy od 15 do 60 dni – 74 EUR/ dzień 

Wyjątkowo powyżej 60 dni – kategoria budżetowa 

Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami 
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Zasady dofinansowania 

Kategoria budżetowa Zasada naliczania dofinansowania 
Stawka dofinansowania  

dla instytucji/uczestnika 

Wsparcie Uczestników Projektu 

ze Specjalnymi Potrzebami 

(dotyczy uczestników 

niepełnosprawnych biorących 

udział w działaniach związanych 

z uczeniem się/ nauczaniem/ 

szkoleniami) 

wg kosztów rzeczywistych  

(wymaga uzasadnienia we wniosku) 
100% uprawnionych kosztów 



KATEGORIE DZIAŁAŃ: MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA ZWIĄZANE  

Z UCZENIEM SIĘ/NAUCZANIEM/SZKOLENIAMI (LTT) 

• działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami muszą 
odbywać się w krajach, w których Beneficjenci posiadają swoje siedziby,  
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BRAK PODRÓŻY (dystans 0-9) 

= 
brak wsparcia indywidualnego 
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 sektor Młodzież: nie ma wymogu wykazania 

związku formalnego uczestników wyjazdów na 

międzynarodowe spotkania uczestników w 

ramach LTT w Mobilności Łączonej Młodzieży. 

 

KATEGORIE DZIAŁAŃ: MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z UCZENIEM 

SIĘ/NAUCZANIEM/SZKOLENIAMI (LTT) 



KATEGORIE DZIAŁAŃ: MIĘDZYNARODOWE DZIAŁANIA 

ZWIĄZANE Z UCZENIEM SIĘ/NAUCZANIEM/SZKOLENIAMI 

(LTT) 

• Uwaga! w ramach jednego działania LTT np. mobilności 

łączonej młodzieży C1 nie można wnioskować o 

dofinansowanie kilku działań krajowych odbywających 

się jednocześnie w kilku krajach, 

• Uwaga! w ramach jednego działania LTT np. C1 

mobilności łączonej młodzieży nie można organizować 

indywidualnych wyjazdów młodych osób do różnych 

krajów, w różnym czasie.  

• Minimalny czas trwania działania 5 dni pod rząd + 2 dni 

na podróż.  
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MŁODZIEŻ  
w programie Erasmus+ 

Terminy, konkurs, wnioski 



TERMINY, KONKURS, WNIOSKI 

Trzy terminy konkursów w 2019 roku:  

5 lutego, 30 kwietnia, 1 października 

 Wniosek składamy elektronicznie (webForm). Wnioski on-line dostępne są na 

stronie: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/. 

 Zasady ujęte są w „Przewodniku po Programie” oraz w dokumentach dotyczących 

umowy 

 rejestrujemy się w bazie EU-Login (my i partnerzy) 

 więcej na www.erasmusplus.org.pl 

https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/
https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/
https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/
http://www.erasmusplus.org.pl/
http://www.erasmusplus.org.pl/
http://www.erasmusplus.org.pl/
http://www.erasmusplus.org.pl/
http://www.erasmusplus.org.pl/
http://www.erasmusplus.org.pl/
http://www.erasmusplus.org.pl/


  

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
Magdalena Paszkowska 

mpaszkowska@frse.org.pl 

tel. 22 46 31 416 

 

Zapraszamy do zadawania pytań. 

mailto:mpaszkowska@frse.org.pl

