


SEKTOROWA STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ 2014-2020



SEKTOR EDUKACJA DOROSŁYCH PROGRAMU ERASMUS+
KONKURS 2020 – 11 MLN EURO + 2,5 MLN EURO 

Akcja 1.
Mobilność 

edukacyjna

Akcja 2.
Współpraca na rzecz 
innowacji i wymiany 

dobrych praktyk



EDUKACJA DOROSŁYCH 

„Wszystkie formy niezawodowej edukacji dorosłych zarówno o charakterze formalnym, jak  
i pozaformalnym i nieformalnym

DOROSŁA OSOBA UCZĄCA SIĘ

Każda osoba, która zakończyła lub przerwała formalną edukację i wraca do niektórych form 
kontynuowania uczenia się (uczenie się formalne, pozaformalne i nieformalne) z wyłączeniem 
nauczycieli uczących w szkołach oraz nauczycieli i osób prowadzących szkolenia w zakresie 
kształcenia i szkolenia zawodowego. 

ORGANIZACJA EDUKACJI DOROSŁYCH

Każda publiczna lub prywatna organizacja działająca w obszarze niezawodowego uczenia się 
dorosłych (musi posiadać osobowość prawną)

EDUKACJA DOROSŁYCH W PROGRAMIE ERASMUS+ DEFINICJE 
NA POTRZEBY PROGRAMU ERASMUS+ Z PRZEWODNIKA PO PROGRAMIE ERASMUS+ 



Organizacje/instytucje aktywne w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych: 

• stowarzyszenia i fundacje

• instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, muzea)

• publiczne placówki (np. ośrodki pomocy społecznej,
władze lokalne)

• centra edukacji dorosłych (np. CKU, w strukturze których są 
szkoły ogólnokształcące dla dorosłych)

• inne organizacje, jeśli są aktywne w obszarze niezawodowej 
edukacji dorosłych, w tym uczelnie (np. przyuczelniane 
Uniwersytety Trzeciego Wieku lub Uniwersytety Otwarte),
komercyjne szkoły językowe

ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH 
JAKIE ORGANIZACJE SKŁADAJĄ WNIOSKI



Przykładowe tematy projektów:

• włączanie – poprzez edukację - do społeczeństwa dorosłych osób niepełnosprawnych i innych w 
niekorzystnej sytuacji, zwłaszcza tych z niskimi umiejętnościami podstawowymi i kluczowymi

• rozwój wszystkich 8  kompetencji kluczowych osób 
dorosłych 

• rozwój umiejętności podstawowych osób dorosłych 
(pisanie, czytanie i rozumienie tekstów, np. urzędowych;  
rozumowanie matematyczne; korzystanie z nowych 
technologii - umiejętności cyfrowe) 

• tworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej 
do potrzeb dorosłych osób uczących się

• rozwój kadry edukacyjnej działającej w ww. obszarach

EDUKACJA DOROSŁYCH W PROGRAMIE ERASMUS+ 
SPECYFIKA SEKTORA



Uczestnicy działań projektowych, w tym zagranicznych wyjazdów edukacyjnych:

• kadra organizacji edukacji
• dorosłe osoby uczące się (dorośli słuchacze)

Przykładowe priorytetowe grupy osób dorosłych:                                   
• dorosłe osoby niepełnosprawne
• seniorzy 
• mieszkańcy terenów defaworyzowanych
• inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

lub trudniej radzące sobie w życiu, którym wsparcie 
edukacyjne może poprawić jakość życia

• osoby dorosłe, które potrzebują rozwinąć swoje 
kompetencji kluczowe 

• osoby dorosłe z niskimi umiejętnościami podstawowymi 

ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH 
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Zespół Edukacja Dorosłych Erasmus+

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na 
rzecz edukacji dorosłych

ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCHH



AKCJA 2. CELE

Na czym polega projekt?

Współpraca organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych zainteresowanych 
konkretnym tematem – mniej lub bardziej innowacyjnym.
Organizacje wspólnie pracują nad zidentyfikowanymi we wniosku rezultatami i potrzebami.
Projekty mogą przewidywać opracowanie rezultatów zarówno miękkich jak i twardych.

Projekt musi wnosić wartość dodaną wynikającą z jego międzynarodowego charakteru.

Możliwe są 2 typy projektów:

• Partnerstwa wspierające wymianę dobrych praktyk (dla organizacji działających zwykle na 
rzecz społeczności lokalnej)

• Partnerstwa na rzecz innowacji, z innowacyjnymi produktami (dla organizacji działających 
zwykle szerzej na rzecz rozwoju edukacji dorosłych)



DLACZEGO WARTO ZREALIZOWAĆ PROJEKT W AKCJI 2?

• Możliwość rozwinięcia długofalowej współpracy międzynarodowej z zagranicznymi 
organizacjami działającymi w obszarze edukacji dorosłych.

• Możliwość dopasowania do różnych potrzeb: realizacja projektów o różnym charakterze 
i na różną skalę (mogą odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności lub służyć 
opracowaniu innowacyjnych produktów o szerokich możliwościach wykorzystania).

• Różnorodność działań: międzynarodowe spotkania partnerów, wyjazdy edukacyjne (w tym 
dla dorosłych słuchaczy), tworzenie i upowszechnianie rezultatów, działania lokalne.

• Możliwość dodatkowego wsparcia z tytułu udziału osób niepełnosprawnych oraz uzyskania 
dofinansowania na zakup usług niezbędnych dla realizacji projektu.

• Dofinansowanie oparte głównie na stawkach ryczałtowych.

• Brak wymogu wkładu własnego i proste zasady rozliczania.



AKCJA 2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

• Czas trwania projektu: od 12 do 24 miesięcy (określany na etapie wnioskowania). Nie ma 
możliwości skrócenia czasu trwania projektu.

• Skład partnerski: wymaganie minimum - przez cały okres projektu muszą uczestniczyć co 
najmniej 3 organizacje z 3 różnych krajów Programu. W przypadku, gdy w projekcie pozostaną 2 
organizacje projekt staje się nieuprawniony do realizacji.

• Termin rozpoczęcia projektu: elastyczny (od 1 marca do 30 czerwca 2021 r.)
Projekt musi zakończyć się najpóźniej 31 sierpnia 2023 r. 

• Wniosek składany elektronicznie przez koordynatora

• Termin: 29 października 2020 (godz.12:00 czasu brukselskiego)

• Język wniosku: Jeden z języków krajów programu

• To samo konsorcjum może złożyć jeden wniosek



AKCJA 2. PARTNERZY

• Każda organizacja musi posiadać nr OID i uzupełnić System Rejestracji Organizacji

• Partnerzy powinni sprawdzić w swoim kraju czy są uprawnieni do udziału w akcji 2

• Udział partnerów powinien być uzasadniony i niezbędny do osiągniecia celów projektu

• Kraje programu: UE oraz Norwegia, Liechtenstein, Islandia, Turcja, Macedonia Północna, Serbia

• Dodatkowo w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako czwarty partner pozostałe kraje świata

• Zaleca się spotkać z partnerami na etapie pisania wniosku

EPALE – wyszukiwarka partnerów Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+



AKCJA 2. GRUPY DOCELOWE

Kto jest uprawniony w Akcji 2. w sektorze Edukacja dorosłych:

Uczestniczące organizacje:

organizacje prywatne lub publiczne aktywne w obszarze edukacji dorosłych, np. stowarzyszenia, 
fundacje, instytucje kultury, władze lokalne.

Grupy docelowe:

• kadra edukacji dorosłych (wspierająca uczenie się w zakresie niezawodowym);

• dorośli słuchacze uczący się aspektów niezawodowych.

Udział słuchaczy musi służyć realizacji celów projektu



AKCJA 2. DZIAŁANIA W PROJEKCIE

• Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między organizacjami z sektora Edukacja dorosłych
(w tym działania lokalne dla kadry i słuchaczy);

• Spotkania międzynarodowe partnerów dot. koordynacji i wdrażania projektu;

• Międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się:

- krótkie wspólne szkolenia kadry (3 dni – 2 mies.)

- dłuższe pobyty szkoleniowe kadry - prowadzenie zajęć w zagranicznej org. partnerskiej (2 – 12 mies.)

- łączona mobilność (fizyczna i wirtualna) dorosłych słuchaczy (5 dni – 2 mies.)

Dodatkowo, opcja tylko dla projektów z innowacyjnymi produktami:

• Opracowywanie innowacyjnych programów, metod i narzędzi edukacyjnych
– Rezultatów Pracy Intelektualnej;

• Wydarzenia upowszechniające ww. Rezultaty Pracy Intelektualnej.



AKCJA 2. PRIORYTETY

We wniosku w sektorze Edukacja dorosłych wskazany jest jako priorytet główny:

Rozwój umiejętności oraz włączenie społeczne przez kreatywność i sztukę

- nacisk na kreatywność, obywatelstwo europejskie i świadomość kulturalną wszystkich obywateli

- wzmocnienie włączenia społecznego za pośrednictwem sztuki, przez propagowanie 
innowacyjnych, partycypacyjnych i opartych na dialogu międzykulturowym podejść

- pomoc osobom zawodowo zajmującym się edukacją w zdobywaniu umiejętności i kompetencji, 
które wspierają kreatywność w edukacji

Można wybrać do dwóch priorytetów dodatkowych:

- dla sektora edukacji dorosłych lub

- horyzontalny (projekt o charakterze międzysektorowym), musi być jednak zachowany warunek, że 
sektorem, na który zostanie wywarty największy wpływ, musi być sektor edukacji dorosłych.



AKCJA 2. PRIORYTETY 2020 – SEKTOR EDUKACJA DOROSŁYCH

1.Poprawa i poszerzanie gamy wysokiej jakości możliwości uczenia się dorosłych w drodze udostępnienia 
elastycznych ofert uczenia się przystosowanych do ich potrzeb edukacyjnych (…)

2.Wsparcie dla tworzenia ścieżek zdobywania nowych umiejętności oraz uzyskiwania do nich dostępu 
przez dorosłych o niskich umiejętnościach (…)

3.Zwiększanie popytu na zdobywanie wiedzy i uczestnictwa poprzez skuteczne strategie aktywizacji, 
poradnictwa i motywowania, wspierające ścieżki zdobywania nowych umiejętności poprzez zachęcanie i 
namawianie dorosłych o niskich umiejętnościach / niskich kwalifikacjach (…)

4.Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów i innych pracowników wspierających uczące   się osoby 
dorosłe (…)

5.Opracowywanie mechanizmów monitorowania skuteczności i poprawy zapewniania jakości w strategiach 
dotyczących uczenia się dorosłych (…)

6.Promowanie programu Erasmus+ wśród wszystkich pokoleń, w tym poprzez oferowanie działań 
edukacyjnych dla osób starszych oraz wymianę doświadczeń (…)



AKCJA 2. PRIORYTETY HORYZONTALNE 2020

1. Wspieranie szans dla wszystkich w zakresie zdobywania i rozwijania kluczowych kompetencji, w 
tym podstawowych umiejętności

2. Włączenie społeczne

3. Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i partycypacja

4. Cele środowiskowe i klimatyczne

5. Innowacyjne praktyki w erze cyfrowej

6. Wspieranie edukatorów, osób pracujących z młodzieżą, liderów edukacyjnych i pracowników 
pomocniczych

7. Przejrzystość i uznawanie umiejętności i kwalifikacji

8. Zrównoważone inwestycje, jakość i efektywność systemów kształcenia, szkolenia i na rzecz 
młodzieży

9. Społeczna i edukacyjna wartość europejskiego dziedzictwa kulturowego, jego wkład w tworzenie 
miejsc pracy, wzrost gospodarczy i spójność społeczną



I. Adekwatność projektu - do celów i priorytetów akcji w 
obszarze edukacji dorosłych - 30 pkt 

II. Jakość planu projektu i jego realizacji – jego  planu 
działania, spójności celów z działaniami, działań z 
proponowanym budżetem itd. - 20 pkt 

III. Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i metody 
współpracy – podział zadań, mechanizmy koordynacji 
i współpracy - 20 pkt 

IV. Wpływ i upowszechnianie, w tym wykorzystanie rezultatów 
i produktów po zakończeniu projektu – 30 pkt 

AKCJA 2. OCENA JAKOŚCIOWA - KRYTERIA

Narodowe agencje mogą wyznaczać priorytety traktowane jako wysoce adekwatne (I kryterium oceny). 
Polska NA nie wyznaczyła takiego priorytetu. 

IV – 30 pkt I – 30 pkt

II – 20 pktIII – 20 pkt



AKCJA 2. OCENA JAKOŚCIOWA - KRYTERIA

• Warunek akceptacji wniosku:

o uzyskanie minimum 60 pkt (na 100) oraz minimum 50% w każdym z ocenianych kryteriów.

o musi odnosić się do priorytetu specyficznego dla sektora edukacji dorosłych lub sektorem, na 
który ma miejsce największy wpływ, musi być edukacja dorosłych (w przypadku wyboru 
priorytetu horyzontalnego).

• W ocenie obowiązuje zasada proporcjonalności: maksymalną liczbę punktów może otrzymać 
zarówno niskobudżetowy projekt współpracy pomiędzy mniejszymi organizacjami, jak i 
skomplikowany wysokobudżetowy projekt tworzący innowacyjne rezultaty.

• Każde kryterium oceny zostało zdefiniowane za pomocą kilku podkryteriów/elementów oceny, 
uznanych za najważniejsze dla danego kryterium – warto je starannie przeanalizować.

• Ocena jakościowa obejmuje sprawdzenie budżetu pod kątem jego logiczności, poprawności, 
spójności i zgodności z zaplanowanymi działaniami opisanymi w części narracyjnej oraz właściwego 
wykorzystania środków finansowych w stosunku do jakości zaproponowanych działań. 



AKCJA 2. WAŻNE PRZY PLANOWANIU PROJEKTU

• Należy bardzo dobrze rozpoznać potrzeby swojej organizacji oraz partnerów 
w zakresie niezawodowej edukacji dorosłych.

• Każdy z partnerów w projekcie musi wnosić wartość dodaną związaną z międzynarodowym 
charakterem projektu.

• Efekty projektu nie mogą znikać wraz z końcem projektu.

• Rezultaty muszą zostać wdrożone w działalność organizacji i upowszechnione.

• Rozwój kadry musi służyć organizacji, a nie wyłącznie poszczególnym osobom.

• Organizacje realizujące projekt muszą być zainteresowane rozwojem swojej oferty w 
obszarze edukacji dorosłych. Projekty nie służą dofinansowaniu statutowych działań 
organizacji.

• Dla projektów innowacyjnych: planując rezultaty, należy bardzo dobrze rozpoznać możliwość 
ich wdrożenia oraz wykorzystania przez inne organizacje.



DOFINANSOWANIE
• Maksymalne możliwe do uzyskania dofinansowanie:

450 000 EUR/projekt, 150 000 EUR/rok, 12 500 EUR/miesiąc

• Umowa finansowa jest podpisywana tylko z organizacją wnioskującą
(koordynator projektu).

• Dofinansowanie w postaci zryczałtowanych stawek kosztów jednostkowych (unit costs) 
lub na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów – zależnie od kategorii 
budżetowej.

• Wypłata dofinansowania w dwóch lub trzech ratach, zależnie od długości trwania 
projektu (od 12 do 36 miesięcy) – ostatnia rata (20%) jest płatnością bilansującą po 
ocenie raportu końcowego.

• Dla projektów > 60 tys. EUR badanie zdolności finansowej (nie dotyczy instytucji 
publicznych) oraz ew. zabezpieczenie umowy, np. w postaci weksla.



KATEGORIE BUDŻETOWE W PROJEKCIE

Koszty ryczałtowe Koszty ryczałtowe 

Zarządzanie 
projektem

stawka na miesiąc na 
organizację

• 500 EUR koordynator

• 250 EUR partner

Zarządzanie 
projektem

stawka na miesiąc na 
organizację

• 500 EUR koordynator

• 250 EUR partner

Międzynarodowe 
spotkania 

projektowe

stawka na uczestnika na 
spotkanie

• 100-1999km 575 EUR/uczestnik

• >2000km 760 EUR/uczestnik

Międzynarodowe 
spotkania 

projektowe

stawka na uczestnika na 
spotkanie

• 100-1999km 575 EUR/uczestnik

• >2000km 760 EUR/uczestnik

Podróż
(działania 

szkoleniowe)

stawka na uczestnika na 
podróż w zależności od 

dystansu

Podróż
(działania 

szkoleniowe)

stawka na uczestnika na 
podróż w zależności od 

dystansu

Utrzymanie
(działania 

szkoleniowe)

stawka na uczestnika
na dni pobytu w 

zależności od długości 
szkolenia

Utrzymanie
(działania 

szkoleniowe)

stawka na uczestnika
na dni pobytu w 

zależności od długości 
szkolenia



KATEGORIE BUDŻETOWE W PROJEKCIE

Koszty ryczałtowe Koszty ryczałtowe 

Rezultaty pracy 
intelektualnej

stawka na dzień pracy w 
zależności od kraju i 
kategorii pracownika:

• osoba zarządzająca 
• nauczyciel 

• pracownik techniczny
• pracownik administracyjny

Rezultaty pracy 
intelektualnej

stawka na dzień pracy w 
zależności od kraju i 
kategorii pracownika:

• osoba zarządzająca 
• nauczyciel 

• pracownik techniczny
• pracownik administracyjny

Wydarzenia
upowszechniające

stawka na uczestnika 
wydarzenia

• 100 EUR uczestnik krajowy

• 200 EUR uczestnik 
międzynarodowy

Wydarzenia
upowszechniające

stawka na uczestnika 
wydarzenia

• 100 EUR uczestnik krajowy

• 200 EUR uczestnik 
międzynarodowy

Wsparcie językowe
stawka na uczestnika szkoleń 

długoterminowych

150 EUR

Wsparcie językowe
stawka na uczestnika szkoleń 

długoterminowych

150 EUR

Wysokość stawek zależy np. od roli organizacji w projekcie, dystansu podróży, kategorii 
pracownika, kraju organizacji, długości szkolenia. 



KATEGORIE BUDŻETOWE W PROJEKCIE

Koszty rzeczywisteKoszty rzeczywiste

Wsparcie związane ze specjalnymi 
potrzebami

100% kosztów dot. udziału osób 
niepełnosprawnych i osób towarzyszących 

ww. osobom w szkoleniach

Wsparcie związane ze specjalnymi 
potrzebami

100% kosztów dot. udziału osób 
niepełnosprawnych i osób towarzyszących 

ww. osobom w szkoleniach

Koszty nadzwyczajne

75% kosztów dot. usług i 
towarów, których 

beneficjent nie może 
zapewnić samodzielnie

Koszty nadzwyczajne

75% kosztów dot. usług i 
towarów, których 

beneficjent nie może 
zapewnić samodzielnie

Koszty nadzwyczajne 
dot. podróży

80% wysokich kosztów 
podróży

Koszty nadzwyczajne 
dot. podróży

80% wysokich kosztów 
podróży



DOFINANSOWANIE - RAPORTOWANIE

• W trakcie realizacji projektu wymagane jest złożenie jednego lub 
więcej raportów cząstkowych (zależnie od czasu trwania projektu i 
liczby płatności zaliczkowych).

• Po zakończeniu projektu składany jest raport końcowy.

• Ocena raportu końcowego jest również oceną jakościową.



AKCJA 2. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Załączniki do wniosku

• Podpisane oświadczenie 

• Pełnomocnictwo (mandate) – od każdego partnera

• Pełnomocnictwo do podpisania wniosku – jeśli dotyczy

Dokumenty

• Przewodnik po programie Erasmus+ 2020

• Instrukcja techniczna wypełniania wniosków online

• Formularz wniosku „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych” KA204 w 
aplikacji online WEBeforms



AKCJA 2. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Zasady dotyczące każdego wnioskodawcy i partnera

Rejestracja w bazie EU_LOGIN (dawniej ECAS)

Rejestracja organizacji w Rejestrze Organizacji na platformie Erasmus+ and 
European Solidarity Corps platform oraz dodanie dokumentacji dot. 
organizacji                  

numer identyfikacyjny organizacji Organization ID (OID) – dawniej numer PIC

Wypełnienie wniosku i złożenie tylko w wersji elektronicznej przez 
koordynatora projektu

EU_LOGIN

Rejestr 
Organizacji

OID 

WEBeforms



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Zespół Edukacja Dorosłych Erasmus+

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na 
rzecz edukacji dorosłych
Przykłady projektów

ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCHH



Realizator projektu: Ełckie Centrum Kultury (Ełk)
Partnerzy projektu: Szwecja, Włochy, Słowenia, Litwa, Czechy

Tytuł: Go digital! Culture at your fingertips

Czas trwania: 15 miesięcy (wrzesień 2015 – listopad 2017)
Budżet: 65 350 EUR

Cel / grupa docelowa: zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu osób 50+ za pomocą działań związanych z kulturą i sztuką.

Efekty, wpływ: zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników organizacji partnerskich w dziedzinie kultury i edukacji 
dorosłych, w celu opracowania produktu projektu - oferty zajęć dla dorosłych 50+. Działania były skierowane 
szczególnie do osób o niskich umiejętnościach cyfrowych, które wycofały się z edukacji i / lub życia społecznego z 
różnych powodów: np. bariery mentalne, niskie dochody lub odległość od ośrodków edukacyjnych.

Wybrane rezultaty: Projekt skupiony na wymianie dobrych praktyk m. in. poprzez międzynarodowe spotkania 
projektowe i lokalne warsztaty dla słuchaczy. Rezultatem wymiany doświadczeń jest katalog online z ofertą kursów dla 
osób 50+.

http://eck.elk.pl/projekty/go-digital-culture-at-your-fingertips/

PRZYKŁAD PROJEKTU
Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne 
na rzecz edukacji dorosłych



Realizator projektu: Stowarzyszenie Żółty Parasol (Wrocław)
Partnerzy projektu: Czechy, Francja, Włochy

Tytuł: 60+Virtual Culture

Czas trwania: 17 miesięcy (październik 2016-luty 2018)
Budżet: 46 825 EUR

Cel / grupa docelowa: ułatwienie osobom 60+ korzystania z zasobów kultury oraz uczestnictwa w kulturze przy użyciu  
nowych technologii  (np. korzystanie z ebooków, wirtualnych muzeów oraz tworzenie i udostępnianie treści), promowanie 
edukacji międzypokoleniowej

Wybrane rezultaty: • • stworzenie w każdej organizacji międzypokoleniowych tandemów trenerskich, 
które wzięły udział w 3 modułach szkoleniowych • wspólne wypracowanie modelu nauczania m.in. dla 
klubów seniora i lokalnych bibliotek • testowanie i wdrażanie nowej oferty (dwa cykle warsztatów 
dla seniorów - łącznie 198 godzin warsztatów z nowych technologii dla 105 osób w czterech krajach).

https://60virtualculturepl.blogspot.com/│ https://ec.europa.eu/epale/pl/node/41190

PRZYKŁAD PROJEKTU
Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne 
na rzecz edukacji dorosłych



Realizator projektu: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” (Bielsko-Biała)
Partnerzy projektu: Irlandia, Włochy, Islandia

Tytuł: T&d stories – historie teatralne i multimedialne w kształceniu i szkoleniach

Czas trwania: 24 miesiące (październik 2015 - wrzesień 2017)
Budżet: 240 938 EUR

Cel / grupa docelowa: Publikacja adresowana jest do osób zajmujących się
edukacją i wsparciem społecznym. 

Wybrane rezultaty: Praktyczny podręcznik poświęcony metodzie storytellingu
teatralnego i cyfrowego jako narzędzia pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi,
w szczególności z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

PRZYKŁAD PROJEKTU
Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne 
na rzecz edukacji dorosłych



NOWY PROGRAM ERASMUS+ 2021-2027

SEKTOR EDUKACJA DOROSŁYCH 

Alina Respondek 



EDUKACJA DOROSŁYCH W NOWYM PROGRAMIE  ERASMUS(+) 
2021-2027 - GŁÓWNE DOTYCHCZASOWE USTALENIA

OGÓLNE ZAŁOŻENIA

• ma być ewolucja a nie rewolucja, środków 2-3 razy więcej, ale nie od pierwszego 
roku

• ma być podejście włączające – łatwiejszy dostęp do programu zarówno dla 
organizacji (w tym mniej doświadczonych – prostsze wnioski w przypadku 
mniejszych projektów) jak i osób najbardziej potrzebujących wsparcia 
edukacyjnego

• jedna kwota ryczałtu na cały projekt  - na pewno dla mniejszych projektów 
partnerskich

• pozostają dwie akcje zarządzane przez Narodowe Agencje – mobilność kadry i 
projekty partnerskie

Nowy program ERASMUS(+?) 
2021-2027



EDUKACJA DOROSŁYCH W NOWYM PROGRAMIE  ERASMUS(+) 
2021-2027 - GŁÓWNE DOTYCHCZASOWE USTALENIA

MOBILNOŚĆ KADRY (akcja 1) dla sektora Edukacja dorosłych 

• w dalszym ciągu są  mobilności tylko kadry

• możliwe wyjazdy na wszelkie typy pobytów edukacyjnych, np. również wizyty studyjne

• nowa możliwość - pobyty goszczące ekspertów w celu prowadzenia zajęć

• nowe podejście  - akredytacja („członkostwo w Erasmus+”) dla chętnych organizacji z 
większą liczba kadry:  ambitniejsze wnioski o akredytację i potem co np. rok/dwa  -
uproszczone wnioski tylko o budżet.
UWAGA – konkurs ogłoszony w maju 2020 a termin składania wniosków o akredytację 
(nie o budżet) – 29 października 2020

• dla wnioskodawców mniej doświadczonych z mniejszymi potrzebami - indywidualne 
prostsze wnioski

Nowy program ERASMUS(+?) 
2021-2027



EDUKACJA DOROSŁYCH W NOWYM PROGRAMIE  ERASMUS(+) 
2021-2027 - GŁÓWNE DOTYCHCZASOWE USTALENIA

PROJEKTY PARTNERSKIE (akcja 2) dla sektora Edukacja dorosłych 

• partnerstwa na mniejszą skalę (łatwiejszy wniosek) i ambitniejsze na większą 
skalę

• w projektach na większą skalę będą tworzone trwałe rezultaty, niekoniecznie 
innowacyjne 

• mają być grupowe mobilności dorosłych osób uczących się (słuchaczy, odbiorców 
oferty edukacyjnej z grup docelowych), ale tylko z grup o niskich 
umiejętnościach, definiowanych przez każdy kraj w dostosowaniu do potrzeb 
osób dorosłych w danym kraju

Nowy program ERASMUS(+?) 
2021-2027



• Strony internetowe programu (polska i europejska) oraz strona FRSE (np. Przewodnik po programie, komunikaty)
http://erasmusplus.org.pl; https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

• EPALE (inspiracje, partnerzy) www.ec.europa.eu/epale
• Wydarzenia organizowane przez NA (seminaria, konferencje, szkolenia, konsultacje, Dni Otwarte)

https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/; https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia/

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

• Przykłady wcześniejszych dobrych praktyk http://grundtvig.org.pl/projekty-partnerskie/galeria-projektow.html

• Informacje na temat badań związanych z wdrażaniem projektów dofinansowanych 
przez FRSE http://erasmusplus.org.pl/badania/

• Newsletter programu Erasmus+ i FRSE; kwartalnik Europa dla Aktywnych: 
http://europadlaaktywnych.pl/

• Konkurs EDUinspiracje http://eduinspiracje.org.pl/ i fotoreportaże: 
http://erasmusplus.org.pl/inspiracje/

• Publikacje, np. Oblicza niezawodowej edukacji dorosłych w programie 
Erasmus+. Korzyści z realizacji projektów http://czytelnia.frse.org.pl/oblicza-
niezawodowej-edukacji-doroslych-w-programie-erasmusplus-korzysci-z-realizacji-projektow/

ŹRÓDŁA INFORMACJI I INSPIRACJI



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa  Agencja Programu Erasmus+
www.frse.org.pl; www.erasmusplus.org.pl

ZESPÓŁ EDUKACJA DOROSŁYCH ERASMUS+ ae@erasmusplus.org.pl tel. 22 46 31 060

Anna Pokrzywnicka Akcja 1 apokrzywnicka@frse.org.pltel. 22 46 31 236

Tomasz Wałkuski Akcja 1  twalkuski@frse.org.pl tel. 22 46 31 231

Michał Chodniewicz  Akcja 1 i 2            mchodniewicz@frse.org.pl tel. 22 46 31 234
Jakub Kozłowski Akcja 2                 jkozlowski@frse.org.pl tel. 22 46 31 235

Joanna Replin Akcja 2                 jreplin@frse.org.pl tel. 22 46 31 238

Wojciech Zawadzki       Akcja 2                 wzawadzki@frse.org.pl tel. 22 46 31 237

Alina Respondek koordynator          arespondek@frse.org.pl tel. 22 46 31 232

ZESPÓŁ EDUKACJA DOROSŁYCH ERASMUS+


