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Dane finansowe 

dot. Programu Erasmus+

Założenia na lata 2014–2020:

 budżet programu wyniesie 14,7 mld euro;

 udział w programie weźmie 4 mln osób;

 w programie będzie uczestniczyć 125 tys. 

instytucji;

 ok. 1 mld euro zostanie przeznaczony na 

projekty realizowane przez polskie instytucje.



Erasmus 2021–2027 – BUDŻET OGÓLNY



STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY)



Erasmus 2021- 2027… w skrócie 

Wspieranie konceptu uczenia się przez całe życie i oferowanie możliwości w obszarach:

1. Szkolnictwo wyższe
2. Edukacja szkolna
3. Kształcenie i szkolenie zawodowe
4. Kształcenie dorosłych
5. Młodzież (kształcenie pozaformalne)
6. Sport



Erasmus 2021- 2027… w skrócie 

3 kluczowe działania:

1. Mobilność edukacyjna
2. Współpraca pomiędzy instytucjami i organizacjami
3. Wsparcie rozwoju polityki i współpracy

Ponad 30 krajów uczestniczących, z działaniami na całym świecie



ERASMUS – BARDZIEJ WŁĄCZAJĄCY I BARDZIEJ 
DOSTĘPNY

 zwiększenie liczby projektów współpracy w ramach mobilności edukacyjnych
uczniów, osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
młodzieży

 elastyczne formy współpracy (wyjazdy krótkoterminowe, grupowe, etc.)

 dostosowanie poziomu dotacji w odniesieniu do rodzajów mobilności

 mobilność mieszana, wirtualne wymiany oraz współpraca wirtualna z pełnym
wykorzystaniem innowacji cyfrowych

 małe projekty partnerskie dla nowych uczestników programu, mniejszych 
podmiotów, organizacji lokalnych pracujących z osobami o mniejszych
możliwościach, zwłaszcza z niepełnosprawnościami



ERASMUS – OBSZERNIEJSZY I UKIERUNKOWANY 
NA DZIEDZINY PRZYSZŁOŚCIOWE

 mobilność ukierunkowana na dziedziny strategiczne  i przyszłościowe

 nowe ambitne projekty współpracy takie jak Europejskie Uczelnie Wyższe, 
Centra Doskonałości Zawodowej oraz Partnerstwa na Rzecz Innowacji

 wprowadzenie wyjazdów edukacyjnych w obszarze sportu

 wsparcie mobilności w innych obszarach współpracy UE (rolnictwo, sektor
zarządzania publicznego, itp.)



Oferta programowa Erasmus+ 2021-2027 

na rzecz kształcenia zawodowego

Akcja 1 – Mobilność edukacyjna
• praktyki i staże zawodowe dla uczniów w zagranicznych firmach/centrach 

kształcenia jako kształcenie w rzeczywistych warunkach pracy;

• Udział uczniów i nauczycieli w międzynarodowych konkursach umiejętności 

zawodowych/ olimpiadach branżowych;

• bogata oferta doskonalenia zawodowego nauczycieli, instruktorów, doradców, 

opiekunów praktyk: kursy metodyczne, specjalistyczne, językowe, staże w 

przedsiębiorstwach;

• Finansowanie w formie ryczałtów: koszty podróży, koszty utrzymania, 

zarządzania i przygotowania językowego.



• Akredytacja to „bilet wstępu” do programu. 

• O akredytację mogą się ubiegać nawet całkowici nowicjusze. 

• Dotychczasowe doświadczenie w programie Erasmus+ nie jest wymagane.

• Wniosek przygotowany jednorazowo na kilka lat (2-5).

• Przyznanie akredytacji = zapewnione stabilne dofinansowanie na kilka 

kolejnych lat, tj. regularne otrzymywanie dofinansowania na działania związane z 

mobilnością w ramach Programu Erasmus (jeśli realizacja działań będzie 

przebiegała bez zastrzeżeń
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Akredytacja nie jest obowiązkowa.

• Organizacje, które chciałyby organizować zagraniczne działania mobilnościowe

„na próbę”, jako jednorazową inicjatywę mają możliwość realizacji tzw.

projektów krótkoterminowych.

• Liczba projektów krótkoterminowych realizowanych przez jedną organizację

będzie jednak ograniczona (szczegółowe informacje na ten temat znajdą się w

Przewodniku po programie).

• Kolejne działania mobilnościowe w ramach programu można będzie organizować

jedynie w ramach przyznanej akredytacji.
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AKCJA2 - WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY 

DOBRYCH PRAKTYK

PARTNERSHIPS FOR

COOPERATION:

 Cooperation
Partnerships

 Small-scale
Partnerships

PARTNERSHIPS FOR

EXCELLENCE:
 European Universities

 Centres for Vocational
Excellence

 Teachers Academy

 Erasmus Mundus Joint 
Master Degrees

PARTNERSHIPS FOR

INNOVATION

 Alliances

 Forward-looking
projects

On-line platforms (np. eTwinnig, Electronic Platform for Adult Learning EPALE, 

School Education Gateway SEG, European Youth Portal, Erasmus Virtual Exchanges) 



Jak program Erasmus+ wspiera kształcenie 

zawodowe?

Akcja 2 – Projekty partnerskie

Możliwe działania dla szkół zawodowych:

• partnerstwa szkoła – pracodawca – samorząd;

• tworzenie programów dla nowych zawodów przy współudziale pracodawcy;

• wymiana doświadczeń w obszarze kształcenia zawodowego i doradztwa

• szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli kształcenia praktycznego; 

• Wizyty studyjne w zagranicznych instytucjach.



Ogólnopolski Dzień Informacyjny 
Erasmus+ (online)

Zapraszamy w lutym 2021!


