
WEBINARIUM DLA 

WNIOSKODAWCÓW 

2020 



  

CHARAKTERYSTYKA: 

 

• PROGRAMU ERASMUS+ 

 

• AKCJI 2 – PARTNERSTW STRATEGICZNYCH  

     W SEKTORZE KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE 

Agata Hernik-Ślusarczyk 



STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) 



BUDŻET 2014-2020 

Siedmioletni budżet programu wynosi  

14,7 mld euro,  

co stanowi 40-procentowy wzrost w 

stosunku do poprzedniej edycji 

programów unijnych w dziedzinie 

edukacji. 



INSTYTUCJE ZARZĄDZAJĄCE PROGRAMEM ERASMUS+ 

Komisja Europejska (KE)  

 

 

Narodowa Agencja (NA)   

 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 

(EACEA) 



UCZESTNICY PROGRAMU ERASMUS+ 
Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ 

 28 państw członkowskich UE 

 Islandia, Liechtenstein, Norwegia 

 Turcja 

 była Jugosłowiańska Republika Macedonii 

 od 2019 roku Serbia 

 

Kraje partnerskie: 

 kraje sąsiadujące z UE (podzielone na cztery regiony): Bałkany Zachodnie, 

Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Rosja; 

 pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora). 



Obejmuje co najmniej trzy instytucje z trzech różnych krajów 

uczestniczących w programie posiadające osobowość prawną.  

PARTNERSTWO 

Jedna grupa partnerska może złożyć jeden wniosek. 

KRAJE PARTNERSKIE 

KRAJE PROGRAMU 

Instytucje z krajów partnerskich mogą być partnerami w projektach, 

o ile ich udział wnosi istotną wartość dodaną i jest niezbędny do 

osiągnięcia celów projektu. 



W partnerstwa strategiczne mogą być również zaangażowani partnerzy 

stowarzyszeni, którzy uczestniczą w realizacji określonych zadań w ramach 

projektu lub pomagają upowszechniać wyniki projektu i zapewniać jego trwałość. 

 

Nie otrzymują oni dofinansowania.  

Należy jednak jasno opisać ich udział i rolę w projekcie oraz w działaniach. 

 

Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej mogą być 

organizowane w kraju dowolnego partnera stowarzyszonego zaangażowanego  

w partnerstwo strategiczne, jeżeli jest to należycie uzasadnione w odniesieniu do 

celów projektu. 

 

 

AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 



STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (AKCJE) 

obejmuje trzy główne typy działań: 

 

 

 

 

i zarządzane centralnie: Jean Monnet i Sport. 

 

AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 

Mobilność 

edukacyjna 

 Współpraca na 

rzecz innowacji i 

dobrych praktyk 

Wsparcie dla 

reform  

w obszarze 

edukacji 



BUDŻET I PODZIAŁ ŚRODKÓW W 2020 

 PROJEKTY KA 2 VET – 7 747 950 EUR 

 

 

 € 6 198 360 

€ 1 549 590 Partnerstwa
strategiczne na rzecz
innowacji

Partnerstwa
strategiczne
wspierające wymainę
dobrych praktyk



AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

Partnerstwa strategiczne = międzynarodowe projekty 

współpracy instytucjonalnej, odpowiadające celom polityk UE  

w dziedzinach poszczególnych sektorów edukacji, bądź 

międzysektorowo. 

 



CEL PROJEKTÓW PARTNERSTW STRATEGICZNYCH  

poprawa jakości kształcenia  

i szkoleń zawodowych 

modernizacja instytucji 

kształcenia i szkoleń 

zawodowych 



Priorytety i cele 

Projekt musi być spójny z celami i priorytetami  

określonymi dla partnerstw strategicznych. 

 

Aby partnerstwo mogło być finansowane musi dotyczyć co  

najmniej jednego priorytetu horyzontalnego lub  

specyficznego priorytetu odnoszącego się do sektora  

kształcenia zawodowego. 



PRIORYTETY HORYZONTALNE 

Wspieranie osób w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności 

podstawowych i kompetencji kluczowych  

Włączenie społeczne 

 

Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i partycypacja  

 



PRIORYTETY HORYZONTALNE 

Innowacyjne praktyki w erze cyfrowej  

Wspieranie edukatorów, osób pracujących z młodzieżą, liderów 

edukacyjnych i pracowników pomocniczych  

Cele środowiskowe i klimatyczne  

 



PRIORYTETY HORYZONTALNE 

Zrównoważone inwestycje, jakość i efektywność kształcenia, 

szkolenia i na rzecz młodzieży 

 

Społeczna i edukacyjna wartość europejskiego dziedzictwa 

kulturowego, jego wkład w tworzenie miejsc pracy, wzrost 

gospodarczy i spójność społeczną 

 

Przejrzystość i uznawanie umiejętności i kwalifikacji, efektów 

uczenia się 



PRIORYTETY SEKTOROWE 

Zwiększenie dostępu do szkoleń i kwalifikacji dla 

wszystkich, szczególnie dla osób o niskich 

umiejętnościach zawodowych 

Umiędzynarodowienie VET, wsparcie zagranicznych 

mobilności pracowników i uczących się 

Promowanie uczenia się w miejscu pracy, podnoszenie 

jakości i efektywności praktyk zawodowych 

Poprawa  i zapewnienie jakości w kształceniu 

zawodowym poprzez monitorowanie losów absolwentów i 

przepływ informacji zwrotnych 



PRIORYTETY SEKTOROWE 

Konkursy umiejętności – rozwój  organizacji, wsparcie 

przygotowania i szkolenia uczestników we współpracy z 

przedsiębiorcami 

Doskonalenie kompetencji kluczowych 

Wspieranie wykorzystania innowacyjnych podejść i 

technologii cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się 

Wstępne i ustawiczne doskonalenie zawodowe kadry: 

nauczycieli, trenerów, instruktorów, mentorów i innych 

osób szkolących zawodowo w szkołach i miejscu pracy 



Partnerstwa strategiczne  
na rzecz innowacji 

Partnerstwa strategiczne wspierające  
wymianę dobrych praktyk 

TYPY PARTNERSTW STRATEGICZNYCH  



Partnerstwa strategiczne wspierające  

wymianę dobrych praktyk 
Partnerstwa strategiczne  

na rzecz innowacji 

 tworzenie i rozwijanie sieci 

współpracy 

 podnoszenie umiejętności  

i możliwości działania na poziomie 

międzynarodowym  

 wymiana doświadczeń, 

przekazywanie  

i porównywanie pomysłów, 

rozwiązań, praktyk oraz metod 

 opracowanie, wdrożenie lub 

adaptacja innowacyjnych 

rezultatów edukacyjnych, 

szkoleniowych, dydaktycznych  

 intensywne upowszechnianie 

nowych produktów i 

nowatorskich pomysłów 

 zapewnienie trwałości 

rezultatów 

TYPY PROJEKTÓW PARTNERSTW STRATEGICZNYCH (1) 



Innowacje - przykładowe rezultaty 

 metody, programy nauczania 

 materiały i metody szkoleniowe, nowe podejścia 

pedagogiczne 

 badania, analizy porównawcze, studia przypadku 

 rekomendacje 

TYPY PROJEKTÓW PARTNERSTW STRATEGICZNYCH (2) 



PRZYKŁADOWE AKTYWNOŚCI W PROJEKCIE 

  Zarządzanie projektem: spotkania partnerskie, ewaluacja, monitorowanie, zarządzanie finansami 

 Przygotowanie rezultatu: tworzenie treści, obrazów, dźwięków, adaptacja, tłumaczenia, badania, 

porównania, testowanie itp. 

 Upowszechnianie rezultatów projektu: organizacja seminariów, szkoleń, konferencji, działania  

z wykorzystaniem TIK, wykorzystywanie istniejących baz danych odbiorców, tworzenie ulotek, 

newsletterów 

  Szkolenia, uczenie się, nauczanie jako wsparcie dla projektu/uczestnika/instytucji: 

 długoterminowe wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe – od 2 do 12 miesięcy; 

 krótkie programy szkoleniowe dla pracowników – od 3 dni do 2 miesięcy; 

 mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego – do 2 miesięcy. 

 krótkoterminowe wymiany grup uczniów – od 3 dni do 2 miesięcy  



 budżet na rezultaty pracy 

intelektualnej 

 budżet na działania upowszechniające 

Partnerstwa strategiczne  

na rzecz innowacji 

 brak możliwości wnioskowania o środki  

na rezultaty pracy intelektualnej 

 budżet na działania upowszechniające  

w ramach kategorii zarządzanie 

Partnerstwa strategiczne wspierające  

wymianę dobrych praktyk 

TYPY PROJEKTÓW PARTNERSTW STRATEGICZNYCH 



Start  projektów  

najwcześniej 1 września 2020  

najpóźniej   31 grudnia 2020 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

od 12 
miesięcy 

do 36 miesięcy  

 
Zakończenie projektów 
najpóźniej 31 sierpnia 2023  



MIEJSCE DZIAŁAŃ 

Wszystkie działania w ramach partnerstw strategicznych muszą odbywać się w krajach 

organizacji uczestniczących w projekcie oraz w siedzibach instytucji Unii Europejskiej, które 

znajdują się w Brukseli, Frankfurcie, Luksemburgu, Strasburgu i Hadze. 

 

Wyjątek stanowią: 

• długoterminowe działania związane z uczeniem się, nauczeniem i szkoleniami przeznaczone 

dla kadry oraz działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami przeznaczone 

dla osób uczących się (słuchaczy), nie są uprawnione w zakresie mobilności do i z krajów 

partnerskich (tylko do krajów programu); 

• wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej, mogą być realizowane w 

krajach partnerów stowarzyszonych, jeżeli jest to uzasadnione celami projektu.  



WSPÓŁPRACA  PARTNERSKA: 

• szkoły i placówki kształcenia zawodowego; 

 

• inne instytucje działająca w obszarze kształcenia zawodowego  

i szkolenia kadry; 

 

• instytucje, których działalność ma bezpośredni lub pośredni wpływ na sektor 

kształcenia i szkoleń zawodowych - m.in. przedsiębiorstwa, szkoły zawodowe, 

stowarzyszenia branżowe, instytuty badawcze, uczelnie wyższe, władze lokalne, 

ośrodki badawcze, izby rzemieślnicze i gospodarcze, partnerzy społeczni.  



KTO MOŻE SKORZYSTAĆ? 

fot. Fotolia 

fot. Fotolia 

fot. Fotolia 

fot. Fotolia 

fot. Fotolia 

fot. Fotolia 

Twórcy i Odbiorcy: nauczyciele 

zawodu, uczniowie, trenerzy, pracownicy – 

różne grupy zawodowe, przedsiębiorcy i inni.  
 



Kontakty własne 
 Kontakty zawodowe, kontakty samorządowe 

www.schooleducationgateway.eu 

www.etwinning.net 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

GDZIE ZNALEŹĆ PARTNERA? 

https://ec.europa.eu/epale/pl/home-page 

http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.etwinning.net/


• Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+ 
http://erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/platforma/ 

• Inspiracje  

http://erasmusplus.org.pl/inspiracje/ 

• Europa dla Aktywnych 

http://europadlaaktywnych.pl/ 

• EDUinspiracje 

http://eduinspiracje.org.pl/ 
 

 

 

 

SKĄD CZERPAĆ INSPIRACJE?  

 

http://erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/platforma/
http://erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/platforma/
http://erasmusplus.org.pl/inspiracje/
http://erasmusplus.org.pl/inspiracje/
http://erasmusplus.org.pl/inspiracje/
http://erasmusplus.org.pl/inspiracje/
http://europadlaaktywnych.pl/
http://europadlaaktywnych.pl/
http://europadlaaktywnych.pl/
http://eduinspiracje.org.pl/
http://eduinspiracje.org.pl/
http://eduinspiracje.org.pl/


WNIOSKI AKCJA 2  ZŁOŻONE – DOFINANSOWANE

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019

93 

160 
130 

87 102 

25 24 34 36 29 

Złożone wnioski Dofinansowane projekty

29 

134 


