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W 2020 roku moja instytucja kultury złoży wniosek 

do programu Erasmus+ Edukacja dorosłych 
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 Wyzwania i specyfika sektora Edukacja dorosłych programu 

Erasmus+ 

 Edukacja dorosłych w instytucjach kultury 

 Akcja 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych  

 Akcja 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych  

 Przykłady i pomysły na kulturalny projekt 

 



FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 



PROGRAMY I INICJATYWY KOORDYNOWANE PRZEZ FRSE 



WYZWANIA EDUKACJI DOROSŁYCH W EUROPIE (i Polsce) 

niskie umiejętności podstawowe dorosłych 

1/5 dorosłej ludności Europy, w tym Polski, nie posiada wystarczających tzw. 

umiejętności podstawowych: 
 

 czytania, pisania, rozumienia tekstu pisanego, tworzenia treści w języku ojczystym 

 liczenia i rozumowania matematycznego 

 cyfrowych 

 
Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC przeprowadzonego w latach 2011-2012  

w 24 krajach, tylko kilka spoza Europy. Badanie przygotowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju (OECD). Łącznie przebadano 166 tys. osób w wieku 16-65 lat, w tym ponad 9 tys. Polaków. 

 

 





Od lat słabe wyniki w obszarze wskaźnika  „uczestnictwo w uczeniu się dorosłych”  

w ramach tradycyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL- Labour Force 

Survey 2017,w Polsce realizuje GUS).  

Respondenci - osoby dorosłe 25-64 lata, pytani są o udział w uczeniu się zorganizowanym 

(formalne i pozaformalne ) w okresie ostatnich  4 tyg. przed badaniem. 

 

 

 
 

ale w I i II kwartale 2018 roku było lepiej!  - 6,8% i 6,1% - dzięki zmianie w sposobie pytania 

respondentów 

UWAGA: pozostałe cele edukacyjne Polska spełnia już teraz, a są takie, niektóre ponad 

plan (uczestnictwo w szkolnictwie wyższym) 

       

WYZWANIA EDUKACJI DOROSŁYCH W POLSCE 

niska aktywność edukacyjna dorosłych 
(jeden z celów edukacyjnych w ramach Edukacja i Szkolenia 2020) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Cel - 2020 r. 

Europa 10,7%    10,7%     10,7%   10,8%  10,9%  min. 15% 

Polska 4,3%      4,0%      3,5%     3,7%   4,0%   min. 10% 



Zalecenie Rady UE w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez 

całe życie – uaktualniony zestaw 8 kompetencji kluczowych. 

8 kompetencji kluczowych:  

1) w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,  

2) w zakresie wielojęzyczności,  

3) matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,  

4) cyfrowe,  

5) osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się,  

6) obywatelskie,  

7) w zakresie przedsiębiorczości,  

8) w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

ZALECENIE Rady UE w sprawie KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 
Key competences for lifelong learning (22 maja 2018) 



 

 

 

   PROGRAM ERASMUS+ 2014–2020  

STRUKTURA - SEKTORY 



Definicja EDUKACJA DOROSŁYCH  

„Wszystkie formy niezawodowej edukacji dorosłych zarówno o charakterze formalnym,  

jak i pozaformalnym i nieformalnym  
 

(w odniesieniu do ustawicznego szkolenia zawodowego = continuous vocational training,  zobacz sektor „kształcenie  

i szkolenia zawodowe”) 

Definicja 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.   

Definicja ORGANIZACJA EDUKACJI DOROSŁYCH 

Każda publiczna lub prywatna organizacja działająca w obszarze niezawodowego uczenia się dorosłych 

(musi posiadać osobowość prawną) 

 

SEKTOR EDUKACJA DOROSŁYCH – DEFINICJE  
NA POTRZEBY PROGRAMU ERASMUS+ Z PRZEWODNIKA PO PROGRAMIE ERASMUS+ 2019 



EDUKACJA DOROSŁYCH W PROGRAMIE ERASMUS+ 

SPECYFIKA SEKTORA 

Edukacja dorosłych 

Edukacja niezawodowa dorosłych,  

czyli uczenie się dorosłych w celu 

zdobycia kompetencji niezawodowych 

Dorosłe osoby uczące się  

(dorośli słuchacze) 

Doskonalenie zawodowe kadry,  

czyli zdobywanie kompetencji 

potrzebnych do wspierania 

niezawodowej edukacji osób dorosłych 

Kadra edukacji dorosłych 

Edukacja niezawodowa dorosłych 

W projektach finansowanych przez sektor są określane grupy docelowe dorosłych osób uczących się 

oraz ich potrzeby edukacyjne w obszarze edukacji niezawodowej. Kadry wspierają rozwój 

kompetencji niezawodowych tych osób. 

rozumiemy w 

programie jako 

jej uczenie się w 

programie to  

Rozumienie obszaru EDUKACJI DOROSŁYCH – na potrzeby programu Erasmus+ 

ich uczenie się 

w programie to 



Przykładowe tematy projektów:  

 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)  

 włączanie – poprzez edukację - do społeczeństwa dorosłych  

osób z niepełnosprawnościami i innych w niekorzystnej sytuacji,  

zwłaszcza tych z niskimi umiejętnościami podstawowymi  

i kluczowymi 

 rozwój kadry edukacyjnej działającej w ww. obszarach 

 tworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej  

do potrzeb dorosłych osób uczących się 

 

EDUKACJA DOROSŁYCH W PROGRAMIE ERASMUS+ 

SPECYFIKA SEKTORA 



EDUKACJA DOROSŁYCH W PROGRAMIE ERASMUS+ 

SPECYFIKA SEKTORA 

Wnioski o dofinansowanie projektów składają zazwyczaj: 

 stowarzyszenia i fundacje aktywne w obszarze edukacji dorosłych i włączania społecznego poprzez edukację 

(np. organizacje pozarządowe zajmujące się niepełnosprawnymi, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Uniwersytety 

Ludowe) 

 instytucje kultury (biblioteki, muzea, domy kultury, teatry)  

 publiczne placówki wspierające rozwój dorosłych w obszarze  

niezawodowym np. ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy,  

władze lokalne 

 centra edukacji dorosłych (np. Centra Kształcenia Ustawicznego,  

w strukturze których są szkoły ogólnokształcące dla dorosłych) 

 inne organizacje , jeśli są aktywne w obszarze edukacji dorosłych,  

np. uczelnie (np. przyuczelniane Uniwersytety Trzeciego Wieku  

lub Uniwersytety Otwarte przy uczelniach), szkoły językowe 



EDUKACJA DOROSŁYCH W PROGRAMIE ERASMUS+ 

SPECYFIKA SEKTORA 

Zgodnie z podstawą prawną programu Erasmus+, do wnioskowania 

o środki nie są uprawnione osoby fizyczne, jednoosobowe 

działalności gospodarcze oraz spółki cywilne. 



EDUKACJA DOROSŁYCH W PROGRAMIE ERASMUS+ 

SPECYFIKA SEKTORA 

Przykładowe docelowe grupy osób dorosłych: 

 osoby z niskimi umiejętnościami podstawowymi  

 osoby z niepełnosprawnością 

 seniorzy 

 rodzice (zwłaszcza wymagający wsparcia w roli rodzica)  

 mieszkańcy terenów wiejskich 

 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

 i inne grupy obejmujące osoby trudniej radzące sobie w życiu i wymagające wsparcia edukacyjnego 



Akcja 1. Mobilność edukacyjna Akcja 2.Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

Mobilność kadry edukacji dorosłych 

 projekty mobilności trwają od 12 do 24 miesięcy 

dotyczą rozwoju organizacji działającej  

w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych  

poprzez wyjazdy edukacyjne jej kadry  

 

 budżet w 2020 r.: ponad 1,6 mln EUR  
+ około drugie tyle z PO WER ! 

 średnie dofinansowanie - ok. 30 tys. EUR  

 środki Erasmus+ pozwolą dofinansować ponad 50 

projektów plus podobna liczba ze środków POWER  

 spodziewany termin składania wniosków 

– luty 2020 

Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych 

 projekty partnerskie realizowane wspólnie przez 3 organizacje 

z min. 3 krajów Europy, trwające od 12 do 36 mies.  

 dwa typy projektów:  

- na mniejszą skalę (projekty na rzecz wymiany dobrych praktyk)  

- na większą skalę (projekty na rzecz innowacji) 

 

 budżet w 2020 r.: 9 mln EUR 

 średnie dofinansowanie – ok. 130 tys. EUR  

 spodziewane dofinansowanie ok. 68 projektów 

 spodziewany termin składania wniosków – marzec 2020 

 

SEKTOR EDUKACJA DOROSŁYCH PROGRAMU ERASMUS+ 

(OSTATNI ROK WNIOSKOWANIA: 2020)  



DODATKOWE ŚRODKI DLA SEKTORA 

EDUKACJA DOROSŁYCH Z FUNDUSZY PO WER 

 FRSE realizuje projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” 

dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Projekt dofinansowuje wnioski Akcji 1 sektora Edukacja dorosłych z listy rezerwowej  

 W 2019 r. dofinansowano wszystkie 51 wniosków z listy rezerwowej Akcji 1  

 Okres realizacji: 1 lutego 2018 do 31 grudnia 2022 (3 konkursy wniosków 2018, 2019, 2020) 

 Budżet projektu: ponad 15 mln PLN (szacuje się, że 2 tys. przedstawicieli kadry podniesie 

kompetencje) 



 

Statystyki wniosków w obu akcjach – stan na wrzesień 2019 

STATYSTYKI SEKTORA EDUKACJA DOROSŁYCH 

PROGRAMU ERASMUS+ 2014 -2019 

2014  2015 2016 2017 2018 2019 

Akcja zło-

żone 

dofin. zło-

żone 

dofin. zło-

żone 

dofin. zło-

żone 

dofin. zło-

żone 

dofin. zło-

żone 

dofinansowane 

Akcja 1 114 43 77 17 99 24 71 33 106 25 
(67)* 

124 51 
(102)* 

Akcja 2 64 18 83 20 101 39 90 39 93 47 105 64  

Razem 178 61 160 37 200 63 161 72 199 72 229 115 
(166)* 

* razem z projektami finansowanymi ze środków POWER 



AKCJA 1 i 2  
PROJEKTY 2014-2018  
LOKALIZACJA 

2014          KA1 KA2 

 

2015 KA1 KA2 

 

2016 KA1 KA2 

 

2017 KA1 KA2 

 

2018 KA1 KA2 

  

 

 

 

 



AKCJA 1 i 2  
PROJEKTY 2014-2018  
LOKALIZACJA 

2014          KA1 KA2 

 

2015 KA1 KA2 

 

2016 KA1 KA2 

 

2017 KA1 KA2 

 

2018 KA1 KA2 

  

 

 

 

 

MAPA 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1SkPl8opWCPuPT9dkqcZSX3PdvLR_TfPV&ll=54.06274367002794,17.412049541213037&z=9


 

 Stosunkowo proste projekty – również dla mniej doświadczonych organizacji 

 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między organizacjami z różnych krajów 

 Możliwość rozpoczęcia/rozwinięcia współpracy międzynarodowej 

 Przeszkolenie kadry (w tym językowe) 

 Możliwość poszerzenia zakresu działalności organizacji 

 Możliwość opracowania, testowania i wdrażania programów, metod i narzędzi edukacyjnych 

 Brak wymogu wkładu własnego i proste zasady rozliczania 

 Dofinansowanie oparte głównie na stawkach ryczałtowych – wysokość uzależniona jest m. in. od 

skali projektu, czasu jego trwania, liczby wyjazdów zagranicznych, dni pracy, liczby uczestników 

wyjazdów, odległości podróży. 

 

 

DLACZEGO WARTO ZREALIZOWAĆ PROJEKT? 



  

AKCJA 1. 
 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH 



Na czym polega projekt? 

Organizacje zajmujące się niezawodową edukacją dorosłych wysyłają swoją kadrę na zagraniczne 

wyjazdy edukacyjne (= mobilności), zgodnie ze zbadanymi wcześniej potrzebami rozwojowymi.  
 

Kadra: nauczająca, szkoląca i administracyjna, członkowie organizacji pełniący rolę kadry, wolontariusze 

związani z organizacją umową o świadczenie wolontariatu 

 

 

 

 

 

Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek w danym konkursie wniosków; jednocześnie może 

być członkiem konsorcjum 

 

 

CELE I ZAŁOŻENIA  AKCJI 1.  

POTRZEBY 

MOBILNOŚCI 

WDROŻENIE 



Założenia organizacyjne [1/2] 

 Czas trwania projektu: od 12 do 24 miesięcy (określany na etapie wnioskowania) 

 Czas trwania działania (edukacyjnego pobytu za granicą): od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem 

czasu podróży) 

 Termin składania wniosków: luty 2020 r. 

 Termin rozpoczęcia projektu: między 1 czerwca a 31 grudnia 2020 r. 

 Kraje, do których można wyjechać: tylko kraje programu (28 państw członkowskich UE, Islandia, 

Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Macedonia Północna i Serbia) 

 Organizacje uczestniczące w projekcie:  

 organizacja wysyłająca - wnioskodawca/beneficjent, odpowiada za wybór i wysłanie 

uczestników na szkolenie 

 organizacje przyjmujące na kurs, job shadowing, seminarium itp.  

 (wnioskodawcą może być również koordynator krajowego konsorcjum) 

AKCJA 1. MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH 



AKCJA 1. MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH 

 
Założenia organizacyjne [2/2] 

 Kto składa wniosek o dofinansowanie: organizacja edukacji dorosłych / krajowe konsorcjum 
min. trzech organizacji do Narodowej Agencji w kraju, w którym ma siedzibę 

 Liczba możliwych wniosków: jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek  
w danym konkursie wniosków; jednocześnie może być członkiem konsorcjum 

 Uczestnicy mobilności: tylko kadra organizacji wysyłającej/konsorcjum = pracownicy  
(kadra nauczająca, szkoląca i administracyjna) + członkowie organizacji pełniący rolę kadry, 
wolontariusze związani z organizacją umową wolontariacką 

 Język projektu: polski lub angielski (w innym wypadku wymagane  
jest tłumaczenie wniosku na język polski lub angielski) 

 

 

 



Działania wspierane w ramach akcji: 

 

 udział w kursach i konferencjach/seminariach dot. edukacji dorosłych  

 

 prowadzenie zajęć edukacyjnych w obszarze edukacji dorosłych w zagranicznej organizacji 

przyjmującej 

 

 job shadowing/obserwacja pracy w organizacji zagranicznej zajmującej się edukacją 

dorosłych 

 

 

 

AKCJA 1. MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH 



Przykładowa tematyka mobilności 

 metody pracy z dorosłymi o niskich kwalifikacjach/umiejętnościach podstawowych 

 ocena, uznawanie i poświadczanie umiejętności 

 sposoby zwiększania uczestnictwa osób dorosłych o niskich umiejętnościach w edukacji 

- strategie aktywizacji, poradnictwa i motywowania 

 rozwiązania w zakresie współpracy różnych podmiotów na rzecz wspierania uczenia się 

dorosłych i tworzenia całościowej oferty edukacyjnej 

  

AKCJA 1. MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH 



KOSZTY RYCZAŁTOWE 

Podróż 
Wsparcie 

organizacyjne 
Wsparcie 

indywidualne 

Opłata za 
udział w 
kursie 



 
KOSZTY RZECZYWISTE 

 

Wsparcie uczestników 
projektu ze specjalnymi                         

potrzebami  
Koszty nadzwyczajne 



Kategoria budżetowa Zasada naliczania dofinansowania Limit dofinansowania na mobilność 

Podróż 

wg stawek kosztów jednostkowych, uzależnione  

od odległości między miejscem wyjazdu a miejscem 

przyjazdu (przysługuje od 10 km) 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-

calculator_en 

20 – 1500 EUR 

Wsparcie organizacyjne 
(działania przygotowawcze, 

monitorowanie i ocena rezultatów 

uczenia się) 

wg stawek kosztów jednostkowych (uzależnione  

od liczby uczestników; nie przysługuje z tytułu 

udziału osób towarzyszących) 

do 100 osób – 350 EUR /os 

 

powyżej 100 osób – 200 EUR /os 

Wsparcie indywidualne  
(koszty utrzymania) 

wg stawek kosztów jednostkowych, uzależnione  

od długości wyjazdu i kraju docelowego, dozwolone 

jest wnioskowanie o wsparcie na czas podróży  

(maks. 2 dni) 

określony przez NA % maksymalnej 

stawki dziennej wyznaczonej przez 

Komisję Europejską 

KATEGORIE BUDŻETOWE W PROJEKCIE 



Kategoria budżetowa Zasada naliczania dofinansowania Limit dofinansowania na mobilność 

Opłata za kurs  
(tylko w przypadku udziału w kursie) 

wg stawek kosztów jednostkowych, uzależnione  

od długości trwania wyjazdu (przysługuje  

od 1 do 10 dni, wymaga uzasadnienia we wniosku) 

70 EUR na dzień na osobę 

Max. 700 EUR na tę samą osobę  

w projekcie 

Specjalne potrzeby 
(dotyczy uczestników niepełnosprawnych) 

wg kosztów rzeczywistych  

(wymaga uzasadnienia we wniosku) 
100% uprawnionych kosztów 

Koszty nadzwyczajne  
a) koszty gwarancji finansowej, 

b) wysokie koszty podróży z/do 

najbardziej oddalonych regionów, krajów  

i terytoriów zamorskich 

wg kosztów rzeczywistych  

(wymaga uzasadnienia we wniosku) 

 

a) 75% uprawnionych kosztów 

b) maks. 80% uprawnionych kosztów 

 

KATEGORIE BUDŻETOWE W PROJEKCIE 



 

 

 

PODSUMOWANIE – CO ZROBIĆ, ABY ZŁOŻYĆ 

WNIOSEK W AKCJI 1? 

•Kadra 

•Europejski plan 
rozwoju 

Potrzeby 
organizacji 

•Wyszukanie 
interesującej 
oferty 

•Kontakt z 
potencjalnymi 
organizacjami 
przyjmującymi 

Oferta 
szkoleń/ 
kursów… 

•Numer PIC 

•wypełnienie i 
złożenie 
wniosku 

•ewentualne 
pełnomocnictwa 

Złożenie 
wniosku 

Termin składania wniosków: luty 2020 



  

AKCJA 2. 

PARTNERSTWA STRATEGICZNE  

NA RZECZ EDUKACJI DOROSŁYCH 
 



AKCJA 2 – PARTNERSTWA STRATEGICZNE  

CELE I ZAŁOŻENIA 

Na czym polega projekt? 

Organizacje zajmujące się niezawodową edukacją dorosłych zainteresowane konkretnym 

tematem – mniej lub bardziej innowacyjnym. 

 

Organizacje wspólnie pracują nad zagadnieniami dotyczącymi uczenia się dorosłych 

zgodnie z opisanymi we wniosku potrzebami. 

 

 

 



AKCJA 2 – PARTNERSTWA STRATEGICZNE  

 

 
„małe” 

Partnerstwa wspierające wymianę 
dobrych praktyk 

- koncentrują się na wymianie 
doświadczeń pomiędzy 
organizacjami partnerskimi 

- dla organizacji działających zwykle 
na rzecz społeczności lokalnej 

- dla organizacji mniej 
doświadczonych 
 

 

„duże” 

 Partnerstwa na rzecz innowacji: 

- zakładają wypracowanie rezultatów pracy 

intelektualnej oraz organizację wydarzeń 

upowszechniających 

- dla organizacji działających zwykle 

szerzej na rzecz rozwoju edukacji 

dorosłych 

- większy budżet  

 



 Czas trwania projektu: od 12 do 36 miesięcy 

 Skład partnerski: 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.  

 Kraje uprawnione: kraje UE, Islandia, Lichtenstein i Norwegia, Turcja, Macedonia 

Północna, Serbia oraz - jeśli dobrze uzasadnione - cała reszta świata 

 Termin składania wniosków (przez koordynatora): marzec 2020  

 Wyniki konkursu: lipiec 2020 

 Termin rozpoczęcia projektu: od 1 września do 31 grudnia 2020 (projekt musi zakończyć 

się najpóźniej 31 sierpnia 2023).  

AKCJA 2 – PARTNERSTWA STRATEGICZNE  

CELE I ZAŁOŻENIA CD. 



AKCJA 2 – PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

Przykładowe działania w projekcie 

 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między organizacjami z sektora Edukacja dorosłych 

(w tym działania lokalne dla kadry i dorosłych osób uczących się); 

 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 „dużych” projektów (z innowacyjnymi produktami): 

 Opracowywanie innowacyjnych programów, metod i narzędzi edukacyjnych 

– Rezultatów Pracy Intelektualnej; 

 Wydarzenia upowszechniające ww. Rezultaty Pracy Intelektualnej. 



AKCJA 2. PARTNERZY 

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

 Każda organizacja musi posiadać nr PIC zarejestrowany w portalu URF 

 Udział partnerów powinien być uzasadniony i niezbędny do osiągniecia celów projektu 

 Kraje programu: UE oraz Norwegia, Liechtenstein, Islandia, Turcja, Republika Macedonii, 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. PARTNERZY 



DOFINANSOWANIE 

 Umowa finansowa jest podpisywana tylko z organizacją wnioskującą 

(koordynator projektu). 

 Całość dofinansowania jest wypłacana organizacji wnioskującej, natomiast budżet we 

wniosku określa kwoty dofinansowania odrębnie dla każdego partnera. 

 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. 



DOFINANSOWANIE 

 W trakcie realizacji projektu wymagane jest złożenie jednego lub więcej raportów 

cząstkowych (zależnie od czasu trwania projektu i liczby płatności zaliczkowych). 

 Maksymalne możliwe do uzyskania dofinansowanie: 

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

 Dla projektów powyżej 60 000 EUR badana wiarygodność finansowa organizacji wnioskującej 

(możliwe ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia realizacji umowy, np. rozłożenie 

płatności zaliczkowych na raty) 

 Instytucje publiczne nie podlegają badaniu wiarygodności finansowej 



AKCJA 2. KATEGORIE BUDŻETOWE W PROJEKCIE 

Koszty ryczałtowe  

Zarządzanie 
projektem 

 stawka na miesiąc na 
organizację 

Międzynarodowe 
spotkania 

projektowe 

stawka na uczestnika na 
spotkanie 

Podróż 
(działania szkoleniowe) 

stawka na uczestnika na 
podróż 

Utrzymanie 
(działania szkoleniowe) 

stawka na uczestnika 
na dni pobytu 

Rezultaty pracy 
intelektualnej 

stawka na dzień pracy 

Wydarzenia 
upowszechniające 

stawka na uczestnika 
wydarzenia 

Wsparcie językowe 

stawka na uczestnika 
szkoleń długoterminowych 

Wysokość stawek zależy np. od roli organizacji w projekcie, dystansu podróży, kategorii 

pracownika, kraju organizacji, długości szkolenia.  



AKCJA 2. KATEGORIE BUDŻETOWE W PROJEKCIE 

Koszty rzeczywiste 
 

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 
dot. podróży 

80% wysokich kosztów 
podróży 



 

 

 

PODSUMOWANIE – CO ZROBIĆ, ABY ZŁOŻYĆ 

WNIOSEK W AKCJI 2? 

•Rozwój w 
obszarze 
niezawodowej 
edukacji 
dorosłych 

•Kontekst 
międzynarodowy 

•Trwałość i 
adekwatność 

Potrzeby 
organizacji 

•Poszukiwanie 
parterów 

•Wspólne 
ustalenie 
podziału 
obowiązków 

•ew. spotkania 

Partnerzy 

•Numer PIC 

•Mandates 

•wypełnienie i 
złożenie wniosku 

•ew. 
pełnomocnictwa 

Złożenie 
wniosku 

Termin składania wniosków: marzec 2020 



  

 
 

PRZYKŁADY 

I POMYSŁY NA KULTURALNY 

PROJEKT 
 



Realizator projektu: Poleski Ośrodek Sztuki (Łódź) 

Organizacja goszcząca: uniwersytet ludowy w Wiedniu (VHS) 

Tytuł: Odkurzamy Dom Kultury 

Czas trwania: 12 miesięcy (czerwiec 2016 – maj 2017) 

Budżet: 7 866 EUR 

 

Grupa docelowa: instruktorzy, osoby odpowiedzialne za promocję działalności POS 

(job shadowing – 6 mobilności) 

Wybrane rezultaty: poznanie nowych metod edukacji, uaktualnienie narzędzi promocji i 

zbudowanie spójnego wizerunku ośrodka, opracowanie e-broszury dot. działalności POS 

 

„Na etapie wnioskowania zakładaliśmy, że Odkurzymy Dom Kultury, w efekcie 

okazało się, że gruntownie go remontujemy i choć projekt de facto zakończył się, 

nasze prace trwają nadal.” 

 

http://odkurzamydomkultury.wixsite.com/erasmuspluska1 

 

 

PRZYKŁAD PROJEKTU 
Akcja 1 – Mobilność kadry 

edukacji dorosłych   

http://odkurzamydomkultury.wixsite.com/erasmuspluska1
http://odkurzamydomkultury.wixsite.com/erasmuspluska1
http://odkurzamydomkultury.wixsite.com/erasmuspluska1
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Realizator projektu: Centrum Spotkań Europejskich Światowid (Elbląg) 

Organizacje goszczące: The Danish Cultural Institute (Dania),  

Associació Cultural Catalanopolonesa (Hiszpania) 

 

Tytuł: Światowidowy kurs na edukację 

Czas trwania: 14 miesięcy (sierpień 2016 – wrzesień 2017) 

Budżet: 39 744 EUR 

Grupa docelowa: animatorzy kultury, instruktorzy plastyki, pracownik kina, dyrektor CSE  

(2 kursy szyte na miarę – 24 mobilności) 

 

Wybrane rezultaty: poszerzenie oferty CSE o wieczory taneczne flamenco, festiwal kultur  

różnych krajów (na początek Hiszpanii i Danii), współpraca z duńskim kinem,  

cykl warsztatów "Podróże małe i duże" dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami,  

poprawa znajomości języka angielskiego 

 

http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/nasze-projekty/ 

 

 

PRZYKŁAD PROJEKTU 
Akcja 1 – Mobilność kadry 

edukacji dorosłych   
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Realizator projektu: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego 

Organizacje goszczące: Miejska Biblioteka w Linköping (Szwecja),  

szkoła językowa Anglolang (Wielka Brytania) 

Tytuł: Biblioteka – dobry społeczny biznes 

Czas trwania: 12 miesięcy (październik 2018 – październik 2019) 

Budżet: 22 035 EUR 

 

Grupa docelowa: dyrektor, edukatorzy kulturalni z działów: oświatowego,  

metodycznego i filii bibliotecznej oraz pracownik działu komputerowego 

(job shadowing i kurs – 10 mobilności dla 5 osób) 

Zakładane rezultaty:  

- dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb dorosłego odbiorcy  

(w tym z grup defaworyzowanych) 

- poznanie i wykorzystanie nowych rozwiązań, m.in. z zakresu zarządzania, 

współpracy z władzami gminy, promocji działań edukacyjnych 

-  poprawa znajomości języka angielskiego 

Tekst na EPALE o zrealizowanym job shadowingu 

 

PRZYKŁAD PROJEKTU 
Akcja 1 – Mobilność kadry 

edukacji dorosłych   
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Realizator projektu: Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach  

Partnerzy projektu: Hiszpania, Chorwacja, Litwa 

Tytuł: Migruj do biblioteki! 

Czas trwania: 20 miesięcy (wrzesień 2017 – kwiecień 2019) 

Budżet: 73 725 EUR 

Cel / grupa docelowa: Wymiana dobrych praktyk i nabycie przez uczestników kompetencji, które  

będą wykorzystywane w edukacji pozaformalnej prowadzonej przez bibliotekarzy na rzecz integracji  

środowisk lokalnych z migrantami. 

Efekty, wpływ: Wypracowanie nowych form aktywności w pracy z migrantami, włączenie społeczne 

migrantów, aktywizacja społeczności lokalnych, przeszkolenie kadry (szkolenia i warsztaty pt. "Zrozumieć 

cudzoziemca”)  

 

Wybrane rezultaty: Publikacja elektroniczna prezentująca formy pracy z migrantami w krajach partnerskich 

 

http://mbpzory.pl/   

PRZYKŁAD PROJEKTU 
Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne 

na rzecz edukacji dorosłych 

http://mbpzory.pl/
http://mbpzory.pl/
http://mbpzory.pl/


 

 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe 25 listopada 2019 r. 

w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN W Warszawie 

 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe 2 grudnia 2019 r. 

w Warszawie 

 

Informacje: erasmusplus.org.pl/sektory/edukacja-doroslych/ 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA EDUKACJI DOROSŁYCH 

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

 EPALE (inspiracje, partnerzy) www.ec.europa.eu/epale 

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

 Wydarzenia organizowane przez NA (seminaria, konferencje, szkolenia, konsultacje, Dni Otwarte) 
 http://erasmusplus.org.pl/akademia/ ; http://konferencje.frse.org.pl/  

 Newsletter programu Erasmus+ i FRSE 

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

 Europa dla Aktywnych http://europadlaaktywnych.pl/ 

 EDUinspiracje http://eduinspiracje.org.pl/ 

 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 
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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 

 

Karolina Milczarek   Akcja 1                 kmilczarek@frse.org.pl tel. 22 46 31 233 

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+ 
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DZIĘKUJĘ BARDZO 


