
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE 

ERASMUS+  

CHARAKTERYSTYKA 



Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać swoje 
umiejętności językowe oraz kompetencje społeczne, korzystając z zagranicznych wyjazdów edukacyjnych 
(praktyki i staże). Ułatwiają one przejście od etapu nauki do zatrudnienia, dając możliwość zastosowania 
umiejętności zdobytych w placówce edukacyjnej w rzeczywistych warunkach pracy. 
 
Uczestnictwo w akcji 1. stwarza także możliwość kadrze dydaktycznej poznania nowych metod uczenia zawodu, 
a organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego możliwość rozwijania trwałej współpracy 
międzynarodowej wspierającej potencjał instytucji oraz rozwiązania wzmacniające jakość oferowanego 
kształcenia i szkolenia zawodowego.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKCJA 1. Mobilność edukacyjna 
Projekty we współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami, instytucjami kształcenia  

lub szkolenia zawodowego  
 



• szkoły techniczne 

• szkoły branżowe 

• szkoły policealne 

• szkoły artystyczne 

• podmioty prowadzące kształcenie  
specjalne (kształcenie zawodowe specjalne 
oraz przysposobienie do pracy) 

 

 

 

 

 

• Centra Kształcenia Zawodowego 

• Centra Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego 

• placówki doskonalenia nauczycieli 
(podnoszenie kwalifikacji nauczycieli 
przedmiotów zawodowych) 

• Zakłady Doskonalenia Zawodowego 

 

 

 

 

 

• Ochotnicze Hufce Pracy – Komendy 

• izby rzemieślnicze i cechy 

• izby gospodarcze 

• podmioty prowadzące działania szkoleniowe 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych uczniów i absolwentów  
lub doskonalenia zawodowego nauczycieli 
przedmiotów zawodowych 

• osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą  

 

Uprawnieni wnioskodawcy (przykłady): 

 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego 



 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – Osoby uczące się  

Działania: 

  Krótkoterminowa mobilność edukacyjna – praktyki i staże (10-89 dni) 
  Długoterminowa mobilność edukacyjna – praktyki i staże – ErasmusPro (90-365 dni) 
  Udział w międzynarodowych konkursach umiejętności zawodowych (1-10 dni) 

 
Mobilność fizyczna może być łączona z działaniami wirtualnymi. 
 
Dla kogo? 
Osoby uczące się w ramach wstępnego oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
absolwenci (udział w mobilności musi się zakończyć w ciągu jednego roku po zakończeniu nauki) 



 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia  
i szkolenia zawodowego - Kadra 

Działania: 

 Obserwacja pracy (Job shadowing)  (2-60 dni) 
 Prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkoleniowych (2-365 dni) 
 Udział w kursach i szkoleniach (2-30 dni)* 

 
* Kwalifikowalne opłaty za udział w kursach będą ograniczone do łącznie 10 dni na uczestnika 
 
Mobilność fizyczna może być łączona z działaniami wirtualnymi. 
 
Dla kogo? 
Kadra instytucji wstępnego oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (m.in. nauczyciele 
zawodu, osoby prowadzącego szkolenia, mentorzy i inni pracownicy zajmujący się kształceniem i szkoleniem 
zawodowym). 



 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego 
 

Inne możliwe działania: 

 Zapraszanie zagranicznych ekspertów (nauczycieli, specjalistów, szkoleniowców, etc.) w celu np. 
prowadzenia szkoleń, prezentacji nowych metod nauczania. 
 

 Przyjmowanie szkolących się zagranicznych nauczycieli i edukatorów, którzy chcą zrealizować 
część programu kształcenia za granicą, np. staż. 
 

 Udział w wizytach przygotowawczych do mobilności.  
Potrzeba organizacji wizyty musi być uzasadniona, musi służyć poprawie włączenia społecznego, 
zakresu i jakości działań (np. lepsze przygotowanie mobilności dla osób o mniejszych szansach, 
rozpoczęcie współpracy z nowym partnerem). Wizyt przygotowawczych nie można organizować w 
celu przygotowania kursu lub szkolenia dla kadry. 

 
 



STANDARDY JAKOŚCI PROGRAMU ERASMUS 

 

Wnioskodawcy, którzy uzyskają dofinansowanie na realizację projektu są zobowiązani do 

przestrzegania ustanowionych przez Komisję Europejską standardów jakości programu Erasmus.  

 

Standardy te mają na celu: 

 

 zapewnienie wszystkim uczestnikom odpowiedniej jakości doświadczeń związanych z mobilnością 

oraz efektów uczenia się,  

 zadbanie o to, by wszystkie organizacje, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu 

realizowały jego cele. 



AKCJA KA 1 – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 
 
Standardy Jakości Programu Erasmus+ zobowiązują Beneficjentów m.in. do: 

 
 przestrzegania zasad włączenia społecznego; 

 
 aktywnego angażowania uczestników o mniejszych szansach; 

 
 promowania przyjaznych dla środowiska działań i zachowań; 

 
 wykorzystywania narzędzi cyfrowych i metod uczenia; 

 
 dzielenia się wiedzą i wynikami zrealizowanych działań; 

 
 zapewniania odpowiedniego wsparcia logistycznego dla uczestników (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, etc.); 

 



AKCJA KA 1 –MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 
 
Standardy Jakości Programu Erasmus+ zobowiązują Beneficjentów m.in. do: 
 
 wyboru uczestników w drodze transparentnej i niewykluczającej rekrutacji; 
  
 organizacji działań z zachowaniem najwyższego standardu bezpieczeństwa uczestników’ 

 
 odpowiedniego przygotowania uczestników przed mobilnością; 
 
 określenia, uzgodnienia, oceny i uznania  oczekiwanych efektów uczenia się; 

 
 odpowiedniej ewaluacji działań projektowych. 

 



 

 

 

 

PODSTAWOWE KATEGORIE BUDŻETOWE 

 

 
Kategoria budżetowa Zastosowanie Zasada naliczania 

dofinansowania 

Wsparcie 

organizacyjne 

koszty związane z realizacją mobilności, np. przygotowanie językowe, 

monitorowanie i wsparcie uczestników, narzędzia i sprzęt potrzebny do tworzenia 

komponentów w działaniach mieszanych, koszty ubezpieczenia, upowszechnianie 

ryczałt; wg stawek kosztów 

jednostkowych na uczestnika  

Koszty podróży dofinansowanie kosztów podróży w obie strony uczestników i osób towarzyszących ryczałt w zależności od 

odległości w km oraz liczby osób; 

wg stawek kosztów 

jednostkowych na uczestnika  

Wsparcie indywidualne koszty utrzymania uczestników i osób towarzyszących w czasie działania i podróży 

(zakwaterowanie, wyżywienie, etc)  

ryczałt wg określonych stawek 

jednostkowych dla danego kraju 

w zależności od czasu trwania 



Wsparcie włączenia:                                                                                                                                                    

- koszty związane z organizacją działań w zakresie mobilności osób o mniejszych szansach – ryczałt, 100 EUR na uczestnika,  

- koszty dodatkowe bezpośrednio związane z osobami o mniejszych szansach i osobami towarzyszącymi (w tym koszty  

  związane z podróżą i utrzymaniem) - 100% kosztów kwalifikowalnych, koszty rzeczywiste.                                                                                              

Wizyty przygotowawcze: koszty podróży i utrzymania związane z uczestnictwem w wizycie przygotowawczej, na podstawie 

liczby uczestników. 575 EUR na uczestnika, przy maksymalnej liczbie trzech uczestników na wizytę. 

Opłata za udział w kursie: obejmuje opłaty wpisowe za kursy. Opłaty ograniczone do 10 dni na uczestnika. 80 EUR za dzień 

w ramach jednej umowy. Maksymalna stawka na uczestnika: 80 EUR x 10 dni (800 EUR). 

                                                                                                    

 

 

 

  

 

  

      INNE KATEGORIE BUDŻETOWE                                                                                                                                

 

   



Wsparcie językowe: 150 EUR (ryczałt) przysługuje uczestnikowi ErasmusPro lub uczestnikowi mobilności krótkoterminowej, 

mobilności kadry dłuższej niż 30 dni, który kwalifikuje się do wsparcia językowego online (OLS), a nie może go otrzymać ze 

względu na niedostępność odpowiedniego języka lub poziomu nauczania. Nieuprawnieni: kadra uczestnicząca w mobilności 

krótszej niż 31 dni. 

 

Koszty nadzwyczajne: określane wg indywidualnych, specyficznych potrzeb (gwarancja bankowa, szczepieniami, wizy, 

wysokie koszty podróży). Koszty rzeczywiste.  

 

 

  

  

 

 

 

 INNE KATEGORIE BUDŻETOWE 

    



 

 

 

PROCES SELEKCJI 

       

 

    OCENA 

FORMALNA 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 

OCENA 

JAKOŚCIOWA 

Ocena ekspertów zewnętrznych 

DECYZJA 

SELEKCYJNA 
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 

Jedna ocena końcowa 



 

 

 

 

    KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINASOWANIA 

 

    

Istotność 
30 punktów 

Jakość planu projektu  
40 punktów 

Jakość działań następczych 
30 punktów 

100 

punktów 

 

Warunek akceptacji 

wniosku:  

 

uzyskanie  

minimum 60 pkt  

(na 100 możliwych)  

oraz  

minimum 50%  

w każdym  

z kryteriów 

 

 



WSPARCIE WŁĄCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

Wsparcie włączenia dla uczestników stanowi zwrot 100 % faktycznie poniesionych 

kosztów kwalifikowalnych. 

Dokumentem potwierdzającym są faktury, w których wyszczególniono nazwę i 

adres organu wystawiającego fakturę, kwotę i walutę oraz datę wystawienia 

faktury. Koszty są poniesione przez Beneficjenta w okresie wskazanym w art. I.2.2. 

Umowy o dotację – czas realizacji projektu. 



WSPARCIE WŁĄCZENIA – DLA KOGO? 

- uczestników mobilności (uczniów, absolwentów, nauczycieli przedmiotów 

zawodowych) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, 

- uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczniów 

posiadających opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

- uczniów nieposiadających żadnej opinii, jednak wymagających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej z różnych przyczyn, np. trudnej sytuacji 

rodzinnej, 



WSPARCIE WŁĄCZENIA – DLA KOGO? 

- uczestników mobilności (uczniów, absolwentów, nauczycieli przedmiotów 

zawodowych) z problemami zdrowotnymi: poważne choroby, choroby 

przewlekłe lub wszelkie inne sytuacje związane ze zdrowiem fizycznym lub 

psychicznym, 

- uczestników mobilności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i 

korzystających z pomocy materialnej ze środków publicznych (np. MOPS, 

stypendia szkolne, zasiłek szkolny, itp.) 



Gdzie szukać informacji, inspiracji i partnerów 
• Europejska strona internetowa programu Erasmus+ 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl  
• Polska strona internetowa programu Erasmus+  

(zawiera informacje o programie i dane kontaktowe  
do osób obsługujących poszczególne sektory  
w Narodowej Agencji) https://erasmusplus.org.pl  

• Przewodnik po programie Erasmus+ 2023 (najważniejszy dokument, zawiera wszystkie 
formalne wymagania, informacje, w tym kryteria oceny wniosków) 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/programme-guide_en 

• Formularze wniosków 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/ 

• Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+ (opisy zrealizowanych projektów) 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

• Platformy sektorowe, zawierające wiele inspiracji: eTwinning i School Education 

Gateway (dla sektora Edukacja szkolna), EPALE (dla sektora Edukacja dorosłych), 
European Youth Portal (dla sektora Młodzież) 

• Opisy laureatów corocznych konkursów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 
EDUinspiracje 

• „Europa dla Aktywnych” (kwartalnik FRSE zawierający m.in. opisy dobrych praktyk) 
• Publikacje Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  

(w tym zawierające opisy dobrych praktyk i badań prowadzonych w FRSE) 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl
https://erasmusplus.org.pl/
https://erasmusplus.org.pl/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/




 

 

 

 

5 KROKÓW WNIOSKODAWCY 

 

Wypełnij i złóż wniosek  
 

 

Pozyskaj numer OID dla instytucji - rejestrując ją na platformie ORS  
 

 

Zarejestruj się w systemie EU LOGIN 

  

Stwórz zespół projektowy w organizacji – przeanalizujcie potrzeby 
Znajdź partnerów zagranicznych do współpracy - stwórzcie wspólnie koncepcję projektu 

Zapoznaj się z zasadami programu Erasmus+ oraz z  terminami składania wniosków 
https://erasmusplus.org.pl  

 

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://erasmusplus.org.pl/


 
 



 
 



 
 



 
 

Formularze wniosków: 
Wnioski można składać wyłącznie poprzez formularz on-line: 
 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/ 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


https://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek?sector=2 



 
 



 
 



PARTNERSTWA NA RZECZ WSPÓŁPRACY W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM 
AKCJA 2. WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI 



PARTNERSTWA NA RZECZ WSPÓŁPRACY W KSZTAŁCENIU I 
SZKOLENIACH ZAWODOWYCH 

Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji 

Celem projektów Partnerstw na rzecz współpracy w kształceniu i szkoleniu 
zawodowym jest poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i 
szkoleń zawodowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz ich lepsze 
dostosowanie do potrzeb rynku. 
 
 
 

Projekty pozwalają na międzynarodową współpracę instytucji o różnorodnym 
charakterze i doświadczeniu w celu jak najbardziej optymalnego dostosowania 
oferty do potrzeb sektora.  
 
 



PARTNERSTWA NA MAŁĄ SKALĘ 

(KA210) 

 

PARTNERSTWA W ZAKRESIE 
WSPÓŁPRACY (KA220)   
 



PARTNERSTWA 
WSPÓŁPRACY 

Międzynarodowa współpraca instytucji, 

obejmująca: 

 wytwarzanie, wdrażanie i 

upowszechnianie rezultatów edukacyjnych 

(metody nauczania i oceny, materiały 

dydaktyczne, programy szkoleń, kursy 

edukacji zawodowej), 

 wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, 

 tworzenie i rozwijanie sieci współpracy 
 



Partnerstwa współpracy  
Czas trwania: 
12-36 miesięcy 
 
Dofinansowanie: 
120 000€ albo 250 000€ albo 400 000€ 
 
 
Partnerstwo: 
3 instytucje z 3 krajów programu (+partnerzy stowarzyszeni) 

Wnioski w imieniu partnerstwa składa instytucja koordynująca! 



Partnerstwa na małą skalę 
Otwierają program Erasmus+ dla nowych oraz mniej 
doświadczonych organizacji  
w realizacji projektów międzynarodowych.  
 
Celem tych projektów jest wymiana dobrych praktyk, współpraca 
instytucji nowych w programie Erasmus+, mniej doświadczonych 
w działaniach międzynarodowych, budowa potencjału tych 
organizacji, włączenie grup z mniejszymi możliwościami. 
 
 



Partnerstwa na małą skalę  
Czas trwania: 
6-24 miesięcy  
 
Dofinansowanie: 
30 000€ albo 60 000€ 
 
Partnerstwo: 
2 instytucje z 2 krajów programu 

Wnioski w imieniu partnerstwa składa instytucja koordynująca! 



Termin składania wniosków – sektor KA2 VET 
Runda 1 

KA210 Partnerstwa na małą skalę 
KA220 Partnerstwa współpracy 

22 marca 2023, godz. 12.00 w południe czasu brukselskiego 

UWAGA: 
To samo konsorcjum może złożyć tylko jeden wniosek i do jednej Narodowej Agencji 

w tym samym konkursie! 



Będzie Runda 2 składania wniosków  
– sektor KA2 VET 

 
KA210 Partnerstwa na małą skalę 

KA220 Partnerstwa współpracy 

4 października 2023, godz. 12.00 w południe czasu brukselskiego 



MATERIAŁY DLA WNIOSKODAWCÓW 

Dla wnioskodawców partnerstw na małą skalę 
Webinarium 31 stycznia 2023 r. – NAGRANIE 
 
Dla wnioskodawców partnerstw na małą skalę  
Webinarium 31 stycznia 2023 r – PREZENTACJA 
 
Dla wnioskodawców partnerstw współpracy 
Webinarium 2 lutego 2023 r. – NAGRANIE 
 
Dla wnioskodawców partnerstw współpracy  
Webinarium 2 lutego 2023 r. – PREZENTACJA 

 

https://youtu.be/8aN_9hIssRg
https://youtu.be/8aN_9hIssRg
https://youtu.be/8aN_9hIssRg
https://youtu.be/8aN_9hIssRg
https://youtu.be/8aN_9hIssRg
https://youtu.be/8aN_9hIssRg
https://youtu.be/8aN_9hIssRg
https://youtu.be/8aN_9hIssRg
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2023/02/08/hlac1j/31-stycznia-2023-ka210-partnerstwa-na-mala-skale-v.pdf
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2023/02/08/hlac1j/31-stycznia-2023-ka210-partnerstwa-na-mala-skale-v.pdf
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2023/02/08/hlac1j/31-stycznia-2023-ka210-partnerstwa-na-mala-skale-v.pdf
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2023/02/08/hlac1j/31-stycznia-2023-ka210-partnerstwa-na-mala-skale-v.pdf
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2023/02/08/hlac1j/31-stycznia-2023-ka210-partnerstwa-na-mala-skale-v.pdf
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2023/02/08/hlac1j/31-stycznia-2023-ka210-partnerstwa-na-mala-skale-v.pdf
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2023/02/08/hlac1j/31-stycznia-2023-ka210-partnerstwa-na-mala-skale-v.pdf
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2023/02/08/hlac1j/31-stycznia-2023-ka210-partnerstwa-na-mala-skale-v.pdf
https://youtu.be/z0JHo2AasHA
https://youtu.be/z0JHo2AasHA
https://youtu.be/z0JHo2AasHA
https://youtu.be/z0JHo2AasHA
https://youtu.be/z0JHo2AasHA
https://youtu.be/z0JHo2AasHA
https://youtu.be/z0JHo2AasHA
https://youtu.be/z0JHo2AasHA
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2023/02/08/4jcowg/2-lutego-2023-ka220-partnerstwa-wspolpracy-vet.pdf
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