
Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, 

zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii  

a Rzeczpospolitą Polską. 

Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG 

oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami  

w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału 

ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.  

Priorytetowe obszary tematyczne: 

• edukacja włączająca; 

• zarządzanie w edukacji; 

• jakość kształcenia; 

• rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania, 
współpracy instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami; 

• poradnictwo zawodowe; 

• edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi. 

 

Uprawnieni do aplikowania o dofinansowywanie projektów: 

 szkoły (podstawowe, licea, zawodowe/branżowe, technika, szkoły wyższe),  

 instytucje prowadzące studia III stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji III 

stopnia (tj.: uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe), 

 instytucje kształcenia i szkoleń zawodowych, kształcenia ustawicznego, m.in.: 

ośrodki doskonalenia nauczycieli, izby rzemieślnicze, centra kształcenia 

praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, 

 instytucje prowadzące zawodową i niezawodową edukację dorosłych, m.in.: 

stowarzyszenia i fundacje aktywne w obszarze edukacji dorosłych, instytucje 

kultury (np. biblioteki, muzea, domy kultury),  publiczne i niepubliczne placówki 

wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych (w tym urzędy pracy, ośrodki pomocy 

społecznej, zakłady penitencjarne), organy publiczne na szczeblu lokalnym, 

regionalnym lub krajowym (np. samorządy lokalne, kuratoria, ministerstwa, 

placówki kształcenia nauczycieli). 

Instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana na terenie Polski od co najmniej 12 

miesięcy, licząc do dnia składania wniosku.  

Uprawnione instytucje z Polski mogą składać wnioski w imieniu partnerstwa.  

  



Komponent 1: Profesjonalny rozwój kadry  
 

Wizyty studyjne – trwające 3-7 dni wizyty w instytucjach partnerskich z Państw-

Darczyńców dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, 

umożliwiające wymianę doświadczeń oraz realizację wizyt typu „job shadowing”.  

Cele wizyt studyjnych: 

 podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej,  

 nawiązanie lub rozszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami,  

 opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte doświadczenie/wiedzę.  

Czas trwania projektu: do 6 miesięcy 

Uczestnicy: pracownicy instytucji wysyłającej, maksymalnie 5 osób z jednej instytucji 

Instytucje partnerskie: każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub 

niekomercyjny ustanowiony jako osoba prawna w Państwach-Darczyńcach oraz w Polsce,  

w tym organizacje pozarządowe, jak również instytucje VET w Szwajcarii, w ramach 

specjalnej umowy o współpracy z Liechtensteinem. 

Poziom dofinansowania: do 100% (wysokość grantu: 1975 EUR – 8500 EUR) 

 

Intensywne szkolenia – trwające od 2 do 5 dni szkolenia mające na celu doskonalenie 

kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozafromalnej, prowadzone w Polsce 

przez trenerów/ekspertów z Państw- Darczyńców. 

Cele intensywnych szkoleń: doskonalenie zawodowe osób pracjących w obszarze edukacji 

formalnej i pozaformalnej 

Czas trwania projektu: do 6 miesięcy 

Uczestnicy: kadra instytucji działających w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej 

Instytucje partnerskie: każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub 

niekomercyjny ustanowiony jako osoba prawna w Państwach-Darczyńcach oraz w Polsce,  

w tym organizacje pozarządowe, jak również instytucje VET w Szwajcarii, w ramach 

specjalnej umowy o współpracy z Liechtensteinem. 

Poziom dofinansowania: do 100% (wysokość grantu: 5450 EUR – 25000EUR) 

Kto może złożyć wniosek? O dofinansowanie intensywnych szkoleń mogą ubiegać się 

placówki doskonalenia nauczycieli, kuratoria oraz samorządy lokalne/regionalne jako 

organy prowadzące.  

 

  



Komponent 2: Mobilność w szkolnictwie wyższym 

Mobilność studentów 

 na studia – wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów z Państw-

Darczyńców na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku 

akademickim,  

 na praktykę – wyjazdy studentów polskich i przyjazdy studentów z Państw-

Darczyńców na praktyki do współpracujących instytucji lub przedsiębiorstw na okres 

od 2 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim.  

Czas trwania projektu: do 15 miesięcy 

Uczestnicy: studenci I, II i III stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z Polski oraz 

Państw – Darczyńców 

Instytucje partnerskie: uczelnie wyższe z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii posiadające 

Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE), instytucje VET w Szwajcarii, w ramach 

specjalnej umowy o współpracy z Liechtensteinem oraz uniwersytety szwajcarskie  

w odniesieniu do studentów będących obywatelami Liechtensteinu, przedsiębiorstwa 

zlokalizowane w kraju Darczyńców.  

Poziom dofinansowania: do 100% (wysokość grantu: 20000 EUR – 200000 EUR) 

Kto może złożyć wniosek? Polskie uczelnie wyższe posiadające Kartę Erasmusa dla 

szkolnictwa wyższego (ECHE) 

 

Mobilność pracowników uczelni 

Trwające maksymalnie 6 tygodni mobilności: 

 nauczycieli akademickich pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-darczyńców  

w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,  

 polskich pracowników (dydaktycznych, naukowych, administracyjnych) pomiędzy 

uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu realizacji staży „job shadowing”, 

udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, doskonalających 

umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie, 

 przedstawiciele przedsiębiorstw z Polski i z Państw-Darczyńców w celu prowadzenia 

zajęć dydaktycznych dla studentów z uczelni przyjmującej.  

Czas trwania projektu: do 15 miesięcy 

Instytucje partnerskie: uczelnie wyższe z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii posiadające 

Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE), jak również instytucje VET w Szwajcarii, 

w ramach specjalnej umowy o współpracy z Liechtensteinem. 

Poziom dofinansowania: do 100% (wysokość grantu: 20000 EUR -200000 EUR) 

Kto może złożyć wniosek? Polskie uczelnie wyższe posiadające ECHE 

 



Komponent 3: Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe  
Na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz 

zawodowego kształcenia ustawicznego 

Wspierane działania: 

I. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia, w tym programów nauczania, 

metod nauczania bądź nowych narzędzi,  

II. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw  

z partnerami z Państw-Darczyńców, 

III. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych strategii rozwoju 

szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego.  

Cele współpracy instytucjonalnej – kształcenie zawodowe 

 rozwój kształcenia zawodowego wobec potrzeb ekonomicznych i społecznych,  

 wzmacnianie współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami, 

 rozwój edukacji włączającej,  

 wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywności osób uczących się,  

 wsparcie wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych w kształceniu 

zawodowym,  

 włączanie nowych technologii,  

 rozwijanie wsparcia psychologicznego oraz pedagogicznego dla uczniów  

i studentów,  

 rozwój kompetencji zawodowych kadry i innych osób aktywnych w sektorze 

kształcenia zawodowego,  

 rozwijanie międzysektorowej współpracy instytucjonalnej w zakresie kształcenia 

zawodowego,  

 wdrażanie innowacji pedagogicznych,  

 współpraca i wymiana dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu,  

 rozwój doradztwa zawodowego i mentoringu,  

 usprawnienie organizacji i zarządzania instytucjami edukacyjnymi,  

 wdrażanie ECVET oraz EQAVET. 

Czas trwania projektu: od 3 do 24 miesięcy, w zależności od realizowanego działania (I, II 

lub III) 

Instytucje partnerskie 

Publiczne i niepubliczne instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich 

poziomach kształcenia oraz we wszelkich formach, pochodzące z Państw-Darczyńców, 

Polski i z Państw – Beneficjentów EOG lub inne podmioty o profilu zgodnym z zakresem 

projektu 

Poziom dofinansowania: do 100% (wysokość grantu: 35000 EUR – 250000 EUR) 

Komponent zakłada realizację projektów dwustronnych lub wielostronnych (realizacja 

projektów w partnerstwie) z instytucjami pochodzącymi z Polski, z Państw-Darczyńców 

bądź z innego Państwa-Beneficjenta w ramach EOG. 



W przypadku działania II Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych 

inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców obowiązkowy jest udział przyjemniej jednego 

partnera z Islandii, Lichtensteinu lub Norwegii.  

Komponent 4: Współpraca instytucjonalna 

Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania 

oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach praz we wszelkich formach 

(z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego). 

Wspierane działania: 

I. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia, w tym programów nauczania, 

wypracowaniu nowych metod nauczania bądź nowych narzędzi,  

II. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw  

z partnerami z Państw-Darczyńców,  

III. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych strategii w zakresie 

edukacji i szkoleń w Polsce. 

Cele współpracy instytucjonalnej: 

 rozwój edukacji szkolnej, szkolnictwa wyższego i edukacji osób dorosłych wobec 

potrzeb ekonomicznych i społecznych,  

 rozwój edukacji włączającej,  

 wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywności osób uczących się,  

 rozwój wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych w kształceniu, 

 włączanie nowych technologii, 

 rozwijanie wsparcia psychologicznego oraz pedagogicznego dla uczniów  

i studentów,  

 poprawa jakości kształcenia,  

 rozwijanie międzysektorowej współpracy instytucjonalnej na wszystkich poziomach 

kształcenia,  

 wdrażanie innowacji pedagogicznych,  

 współpraca i wymiana dobrych praktyk  pomiędzy partnerami projektu,  

 rozwój doradztwa zawodowego i mentoringu,  

 usprawnienie organizacji i zarządzania instytucjami edukacyjnymi. 

Czas trwania projektu: od 3 do 24 miesięcy, w zależności od realizowanego działania (I, II 

lub III) 

Instytucje partnerskie: publiczne i niepubliczne instytucje działające w obszarze edukacji 

na wszystkich poziomach kształcenia oraz we wszystkich formach, pochodzące z Państw-

Darczyńców, Polski i Państw-Beneficjentów EOG lub inne podmioty  o profilu zgodnym  

z zakresem projektu 

Poziom dofinansowania: do 100% (wysokość grantu: 35000 EUR – 250000EUR) 

We wszystkich działaniach realizowanych w ramach komponentu „Współpraca 

instytucjonalna” Program wymaga nawiązania przez instytucję z Polski współpracy z co 



najmniej jedną instytucją z Państwa-Darczyńcy, Polski lub innego Państwa-Beneficjenta  

w ramach EOG. 

W przypadku działania II udział przynajmniej jednego partnera z Islandii, Liechtensteinu 

lub Norwegii jest obowiązkowy. W działaniach I i III jest pożądany i będzie dodatkowym 

atutem podczas oceny wniosków.  


