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Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 

22 463 10 70 

vet@erasmusplus.org.pl 

Chcesz wiedzieć więcej na temat programu Erasmus+? 
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Nieustannie zachodzące zmiany wpływają na system edukacji, który musi być dostosowywany do po-
trzeb obywateli Unii Europejskiej. Erasmus+ umożliwia Europejczykom rozwijanie umiejętności, które są 
niezbędne do tego, by swobodnie funkcjonować w społeczeństwie opartym na wiedzy i odnosić sukcesy. 



  Mobilność edukacyjna Współpraca na rzecz 
 innowacji i dobrych praktyk

Wsparcie w reformowaniu 
polityk

EDUKACJA SZKOLNA Mobilność kadry Współpraca szkół
Partnerstwa strategiczne

SZKOLNICTWO WYŻSZE Mobilność studentów

Mobilność pracowników
Partnerstwa strategiczne 

KSZTAŁCENIE  
I SZKOLENIA  
ZAWODOWE

Mobilność uczniów

Mobilność kadry 
Partnerstwa strategiczne 

EDUKACJA DOROSŁYCH Mobilność kadry Partnerstwa strategiczne

MŁODZIEŻ Wymiany młodzieży

Mobilność osób 
pracujących z młodzieżą

Partnerstwa strategiczne 

Międzynarodowe inicjatywy 
młodzieżowe 

Projekty dialogu 
młodzieży

AKCJE CENTRALNE Wydarzenia na dużą skalę 
w ramach Wolontariatu 
Europejskiego 

Wspólne studia 
magisterskie Erasmus 
Mundus

Sojusze na rzecz wiedzy

Sojusze na rzecz 
umiejętności sektorowych 

Budowanie potencjału 
w dziedzinie młodzieży

Budowanie potencjału 

Uniwersytety europejskie

w dziedzinie szkolnictwa 
wyższego

Wsparcie w reformowaniu 
polityk i osiąganiu celów 
strategii m.in. Europa 
2020

Wspieranie działań 
związanych z reformami 
w obszarze edukacji, 
szkoleń i młodzieży

Promowanie 
współpracy organizacji 
międzynarodowych 
wspierających reformy

SPORT Współpraca partnerska na mniejszą skalę

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe
Współpraca partnerska w dziedzinie sportu

„JEAN MONNET” Nauczanie i badania

Wsparcie dla stowarzyszeń z obszaru szkolnictwa wyższego

Debaty dotyczące tworzenia polityk ze światem nauki

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

WYPEŁNIJ ONLINE 
FORMULARZ WNIOSKU

NOWY SYSTEM – REJESTR ORGANIZACJI, 
DOSTĘPNY NA PLATFORMIE:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/
organisation-registration/screen/home
ułatwi większości organizacji rejestrację oraz uczestnictwo 
w akcjach programu dzięki mniejszej liczbie wymaganych informacji.

Jeśli organizacja uczestniczyła w działaniach w ramach 
programu Erasmus+ lub Europejski Korpus Solidarności 
zarządzanych przez Narodową Agencję i posiada numer PIC, 
nie ma potrzeby ponownej rejestracji.

EDUKACJA SZKOLNA
www.erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna
Z oferty programu mogą skorzystać nauczyciele, uczniowie, członkowie kadry kierowniczej i pozostali 
pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz lokalne lub regionalne 
władze odpowiedzialne za oświatę, a także stowarzyszenia, fundacje i inne instytucje działające w ob-
szarze edukacji.

Program Erasmus+ to możliwości rozwoju dla wszystkich. W ciągu siedmiu lat z jego oferty skorzysta  
w sumie 4 mln osób w całej Europie oraz 125 tys. instytucji. Do zainteresowanych osób program dociera 
za pośrednictwem organizacji i instytucji realizujących projekty.

SZKOLNICTWO WYŻSZE
www.erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze
Program Erasmus+ wspiera mobilność zagraniczną studentów, nauczycieli akademickich i pracowni-
ków administracyjnych szkół wyższych oraz specjalistów z przedsiębiorstw. Stwarza też szanse rozwoju 
uczelniom i innym instytucjom działającym w sektorze szkolnictwa wyższego poprzez dofinansowywa-
nie międzyinstytucjonalnych projektów współpracy międzynarodowej.

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE
www.erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe
Dzięki programowi swoje umiejętności mogą rozwijać uczniowie szkół branżowych i technicznych, oso-
by w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy, absolwenci do jednego roku po ukończeniu szkoły, 
nauczyciele, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych, doradcy zawo-
dowi, osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora pu-
blicznego i pozarządowego. W ramach partnerstw strategicznych instytucje edukacyjne z partnerami 
w kraju i za granicą mogą podejmować współpracę na rzecz innowacji lub wymiany dobrych praktyk.

EDUKACJA DOROSŁYCH
www.erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych
Program skierowany jest do organizacji aktywnych w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, ta-
kich jak np. stowarzyszenia i fundacje, szkoły dla dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety 
ludowe, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje publiczne, zakłady penitencjar-
ne, prywatne firmy szkoleniowe. Z oferty programu może korzystać kadra wspierająca rozwój osób 
dorosłych i kadra zarządzająca oraz dorosłe osoby uczące się z grup docelowych.

MŁODZIEŻ
www.erasmusplus.org.pl/mlodziez
W projektach realizowanych w ramach programu mogą uczestniczyć osoby w wieku od 13 do 30 lat, 
osoby pracujące z młodzieżą (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariu-
sze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd. Wnioski o dofinansowanie mogą 
składać podmioty działające na rzecz młodzieży, np. organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, 
szkoły, firmy edukacyjne itp.

AKCJE CENTRALNE Erasmus+
www.erasmusplus.org.pl/projekty-centralne
Akcje centralne Erasmus+ to działania międzynarodowe odpowiadające celom polityk Unii Europejskiej. 
Są wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub Agencję Wykonawczą ds. Eduka-
cji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Mogą być realizowane w ramach wszystkich 
trzech akcji kluczowych. Dodatkowo można wnioskować do akcji Jean Monnet oraz akcji Sport. Projekty 
centralne mają za zadanie odpowiadać na europejskie priorytety. Promują działania międzysektorowe oraz 
współpracę z biznesem i rynkiem pracy.

DO KOGO
SKIEROWANY JEST PROGRAM?
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https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/
organisation-registration/screen/home
ułatwi większości organizacji rejestrację oraz uczestnictwo 
w akcjach programu dzięki mniejszej liczbie wymaganych informacji.

Jeśli organizacja uczestniczyła w działaniach w ramach 
programu Erasmus+ lub Europejski Korpus Solidarności 
zarządzanych przez Narodową Agencję i posiada numer PIC, 
nie ma potrzeby ponownej rejestracji.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy 
główne typy działań zwanych akcjami kluczowy-
mi. W odniesieniu do poszczególnych obszarów 
edukacji struktura programu obejmuje sektory: 
Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Kształ-
cenie i szkolenie zawodowe, Edukacja dorosłych, 
Młodzież, a także Akcje centralne i Sport. Każda 

z akcji kluczowych obejmuje projekty zdecentra-
lizowane, o realizacji których decydują narodowe 
agencje programu Erasmus+, oraz scentralizowa-
ne. Tymi ostatnimi zarządza Agencja Wykonaw-
cza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizual-
nego (EACEA) w Brukseli.

JAKA JEST STRUKTURA PROGRAMU?
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organisation-registration/screen/home
ułatwi większości organizacji rejestrację oraz uczestnictwo 
w akcjach programu dzięki mniejszej liczbie wymaganych informacji.

Jeśli organizacja uczestniczyła w działaniach w ramach 
programu Erasmus+ lub Europejski Korpus Solidarności 
zarządzanych przez Narodową Agencję i posiada numer PIC, 
nie ma potrzeby ponownej rejestracji.

W ramach programu Erasmus+ projek-
ty edukacyjne mogą realizować organiza-
cje i instytucje z 28  państw członkowskich UE 
oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Tur-
cji, Republiki Macedonii Północnej i od 2019 roku 
również Serbii (czyli z 34 krajów programu). 
W niektórych akcjach mogą także uczestniczyć 
podmioty z tzw. krajów partnerskich, czyli spo-
za grupy krajów programu wymienionych wy-
żej. Zainteresowane programem organizacje 
i instytucje powinny w pierwszej kolejności do-
pasować planowane działanie do wymagań kon-
kretnego sektora i jednej z trzech akcji, a następ-

nie wybrać odpowiedni termin wnioskowania.  
Zaproszenie do składania wniosków ogłaszane 
jest raz w roku przez Komisję Europejską. Przy-
szli beneficjenci wnioskują do Narodowej Agencji 
Programu Erasmus+, jeśli przygotowują projekty 
zdecentralizowane, albo do Agencji Wykonawczej 
ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audio wizualnego 
w Brukseli, w przypadku działań realizowanych 
w ramach Akcji centralnych, w tym Erasmus+ Sport 
oraz „Jean Monnet”. Przed złożeniem odpowied-
nich dokumentów osoby przygotowujące wnioski 
powinny zapoznać się z aktualną wersją Przewod-
nika po programie Erasmus+.

Daty składania wniosków, formularze wniosków oraz potrzebne załączniki i instrukcje związane z wnio-
skowaniem można znaleźć na stronie www.erasmusplus.org.pl. Więcej informacji na temat tego, jak 
złożyć wniosek znajduje się na stronie www.erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek.
Dla Akcji centralnych dokumenty są do pobrania: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?
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Nieustannie zachodzące zmiany wpływają na system edukacji, który musi być dostosowywany do po-
trzeb obywateli Unii Europejskiej. Erasmus+ umożliwia Europejczykom rozwijanie umiejętności, które są 
niezbędne do tego, by swobodnie funkcjonować w społeczeństwie opartym na wiedzy i odnosić sukcesy. 

Dzięki programowi Erasmus+ nauczyciele oraz przedstawiciele szeroko rozumianej kadry edu-
kacyjnej podnoszą kompetencje zawodowe oraz poznają nowoczesne metody nauczania, które 
można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej. W placówkach oświatowych wprowa-
dzane są innowacyjne rozwiązania, a szkoły w Europie nawiązują międzynarodową współpracę. 
Uczniowie doskonalą umiejętności językowe, a dzięki pracy w grupach międzynarodowych, po-
znają rówieśników z innych krajów, rozwijają kompetencje międzykulturowe i społeczne.

Erasmus+ przyczynia się do modernizacji uczelni, wspomaga proces umiędzynarodowienia, 
sprzyja wymianie dobrych praktyk i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań we współpracy z za-
granicznymi partnerami. Uczestniczący w programie przedstawiciele kadry poznają nowe me-
tody nauczania, poszerzają swoje horyzonty, nawiązują nowe kontakty. Studenci pogłębiają 
swoją wiedzę w wybranej dziedzinie oraz oswajają się z pracą w międzynarodowym środowisku.

Uczestnicy programu zdobywają praktyczne doświadczenie zawodowe oraz rozwijają umiejęt-
ności językowe. Program stwarza również możliwość poznania nowych metod uczenia zawo-
du za granicą oraz rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia 
zawodowego z różnych krajów. Międzynarodowe partnerstwa mogą podejmować działania 
mające na celu wymianę doświadczeń oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań i rezultatów.

Program Erasmus+ umożliwia organizacjom zajmującym się niezawodową edukacją dorosłych 
nawiązywanie współpracy międzynarodowej, wymianę dobrych praktyk i rozwijanie oferty edu-
kacyjnej dopasowanej do potrzeb osób dorosłych. Kadra podnosi swoje kompetencje w ob-
szarze wspierania rozwoju osób dorosłych i poznaje rozwiązania stosowane w innych krajach 
europejskich. Dorosłe osoby z grup docelowych rozwijają swoje kompetencje pozazawodowe, 
głównie tzw. kompetencje kluczowe, korzystając z dostępu do atrakcyjnych form edukacji.

Młodzież rozwija swoje umiejętności, poznaje inne kultury oraz integruje się z lokalną społecz-
nością. Młode osoby biorące udział w projektach stają się aktywnymi obywatelami. Dzięki pro-
gramowi następuje poprawa jakości pracy z młodzieżą oraz zostaje wzmocniona współpraca 
między organizacjami młodzieżowymi.

Akcje centralne dotyczą głównie działań polegających m.in. na współpracy biznesu z uczel-
niami oraz tworzeniu sojuszy na rzecz wiedzy i umiejętności sektorowych. Projekty sporto-
we przyczyniają się np. do podniesienia wiedzy obywateli na temat roli aktywności fizycznej 
oraz jej wpływu na poprawę zdrowia. Działania „Jean Monnet” wspierają inicjatywy instytucji 
i szkół wyższych w zakresie integracji europejskiej i popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej.
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Erasmus+ to program Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020 w dziedzinie 
edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 
www.erasmusplus.org.pl
kontakt@erasmusplus.org.pl 

FRSE.fb

ErasmusPolska

@ErasmusPlus_PL

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 

22 463 10 50 

he@erasmusplus.org.pl 

Erasmus+ Edukacja dorosłych 

22 463 10 60

ae@erasmusplus.org.pl 

Erasmus+ Młodzież 

22 463 10 80 

yia@erasmusplus.org.pl

Erasmus+ Sport

22 463 12 67 | 22 463 14 18

centralne@erasmusplus.org.pl  

Erasmus+ Edukacja szkolna 

22 463 10 40 

se@erasmusplus.org.pl 

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 

22 463 10 70 

vet@erasmusplus.org.pl 

Chcesz wiedzieć więcej na temat programu Erasmus+? 

 
DLACZEGO WARTO
UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE?

 

ZARZĄDZANIE 
PROJEKTEM 

TERMINY
I DOKUMENTY 

NAJCZĘŚCIEJ 
ZADAWANE PYTANIA

UPOWSZECHNIANIE 
REZULTATÓW

SEKTORY  
I AKCJE

JAK ZŁOŻYĆ 
WNIOSEK

 

MEDIATEKA 

Publikacje
Prezentacje
Filmy
Blog
Media 
społecznościowe
Newsletter
Glosariusz

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, 
KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO 
Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency (EACEA)

www.ec.europa.eu/erasmus-plus

#ErasmusPlus

Erasmus+

EDUKACJA 
SZKOLNA

SZKOLNICTWO 
WYŻSZE

KSZTAŁCENIE 
I SZKOLENIA 
ZAWODOWE

MŁODZIEŻEDUKACJA 
DOROSŁYCH

PROJEKTY 
CENTRALNE
I SPORT 

Nieustannie zachodzące zmiany wpływają na system edukacji, który musi być dostosowywany do po-
trzeb obywateli Unii Europejskiej. Erasmus+ umożliwia Europejczykom rozwijanie umiejętności, które są 
niezbędne do tego, by swobodnie funkcjonować w społeczeństwie opartym na wiedzy i odnosić sukcesy. 


