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OŚ CZASU DLA PROGRAMU ERASMUS 



CELE PROGRAMU

Cel ogólny:

wspieranie, poprzez uczenie się przez 
całe życie, edukacji oraz rozwoju 
zawodowego i osobistego osób 
w obszarach edukacji, szkoleń, młodzieży 
i sportu – w Europie i poza nią, i w ten 
sposób przyczynianie się do 
zrównoważonego wzrostu, wysokiej 
jakości miejsc pracy i spójności 
społecznej, pobudzania innowacji 
i wzmacniania tożsamości europejskiej 
oraz aktywnego obywatelstwa

Cele szczegółowe:

• promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, a także 
współpracy, jakości, integracji i równości, doskonałości, 
kreatywności i innowacyjności na poziomie organizacji i 
polityk w dziedzinie edukacji i trening;

• promowanie pozaformalnej i nieformalnej mobilności 
edukacyjnej oraz aktywnego udziału młodzieży, jak 
również współpracy, jakości, integracji, kreatywności i 
innowacji 
na poziomie organizacji i polityk w dziedzinie młodzieży;

• promowanie mobilności edukacyjnej kadry sportowej, a 
także współpracy, jakości, integracji, kreatywności i 
innowacji 
na poziom organizacji sportowych i polityk sportowych.



PRIORYTETY KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA LATA 2021-2027 

Włączanie społeczne 
i różnorodność

Docieranie do wszystkich 
uczestników i promowanie 
włączającego podejścia 
do działań w zakresie 
mobilności i współpracy

Zielony Erasmus+ 

Pogłębianie wiedzy na 
temat zrównoważonego 
rozwoju 
i działań na rzecz klimatu 
oraz promowanie 
korzystania z 
ekologicznych środków 
transportu

Cyfryzacja

Rozwijanie 
ogólnodostępnej edukacji 
cyfrowej o wysokiej 
jakości oraz rozwijanie 
potencjału cyfrowego

Aktywne uczestnictwo

Zwiększanie uczestnictwa 
w życiu demokratycznym 
i zaangażowania 
obywatelskiego



Akcja 1. Mobilność 
edukacyjna osób 
(wnioski składane do 
Narodowych Agencji; 
pięć sektorów)

― mobilność osób 
uczących się i kadry 
(HE, VET, SE, ADU, 
Młodzież)

― działania związane 
z udziałem 
młodzieży 
(Młodzież)

(tu jest również akredytacja 
w VET, SE, ADU i 
Młodzieży)

AKCJE

Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji (wnioski 
składane do Narodowych Agencji i do Agencji 
Wykonawczej w Brukseli, wszystkie sektory)

― Partnerstwa na rzecz współpracy (wnioski składane 
do Narodowych Agencji z wyjątkiem sektora Sportu i 
wniosków składanych przez europejskie organizacje 
pozarządowe)

Partnerstwa współpracy
Partnerstwa na małą skalę

― Partnerstwa na rzecz doskonałości 
Uniwersytety Europejskie
Centra doskonałości zawodowej
Akademie nauczycielskie Erasmus+
Działanie Erasmus Mundus

― Partnerstwa na rzecz innowacji – sojusze na rzecz 
innowacji (wnioski składane do Agencji Wykonawczej w 
Brukseli)

― Budowanie potencjału w sektorze Młodzież
― Europejskie niekomercyjne wydarzenia sportowe 

Akcja 3. Wsparcie 
rozwoju polityki i 
współpracy (wnioski 
składane do Agencji 
Wykonawczej w Brukseli)

― Europejska Młodzież 
razem

― inne działania

Akcja ”Jean Monet” 
współpracy (wnioski 
składane do Agencji 
Wykonawczej w Brukseli)

w szkolnictwie wyższym
w innych sektorach 



➢ Podjęcie działań zapewniających wykorzystanie i promocję cyfrowych 
narzędzi do zarządzania mobilnością;

➢ Mobilności mieszane; 

➢ Promowanie przyjaznych dla środowiska praktyk we wszystkich działaniach 
związanych z programem;

➢ Wykorzystywanie do promocji uczestnictwa w programie byłych uczestników, 
studentów i pracowników (lokalni ambasadorzy)

NOWE ELEMENTY W NOWYM ERASMUSIE+ 2021-2027



STRUKTURA – SEKTORY

Szkolnictwo wyższe – HE

MłodzieżEdukacja dorosłych – ADU

Edukacja szkolna – SEKształcenie i szkolenia zawodowe – VET



ERASMUS+ BUDŻET 2021-2027

kształcenie i
szkolenie (83%)

młodzież (10,3%)

sport (1,9%)

narodowe agencje
(3,3%)

28 miliardów euro

HE BUDŻET [mln euro]

51,2

10,5

KA1 - Mobilność
KA2 - Partnerstwa Współpracy



KA1 - Mobilność



Instytucja/ uczelnia może współpracować:

• ze wszystkimi instytucjami szkolnictwa 
wyższego z krajów programu (33) 
posiadającymi kartę ECHE na lata 2021-2027;

• ze wszystkimi uczelniami z krajów 
partnerskich zgrupowanych w regionach 1-14 
(region 5: Andora, Monako, San Marino, 
Watykan;  region 14: Szwajcaria, Wielka 
Brytania, Wyspy Owcze).

Z KIM UCZELNIA MOŻE WSPÓŁPRACOWAĆ CZYLI DOKĄD MOŻNA POJECHAĆ?



▪ długoterminowe wyjazdy na studia/praktykę od 2 do 12/24 miesięcy: mobilność 
fizyczna (minimum 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna (min./max. czas trwania 
nieokreślony)

▪ krótkoterminowe wyjazdy na studia/ praktykę (5-30 dni mobilności fizycznej) 
połączone z obowiązkową (w przypadku doktorantów  - opcjonalną) częścią 
wirtualną (min./max. czas trwania nieokreślony)

▪ BIPs czyli Blended Intensive Programmes – Mieszane kursy Intensywne: 
krótkoterminowe wyjazdy na studia (5-30 dni mobilności fizycznej) połączone 
z obowiązkową częścią wirtualną (min./max. czas trwania nieokreślony) – minimum 
3 ECTS

Blended mobility = każda mobilność fizyczna + wirtualna

NOWE MOŻLIWOŚCI – STUDENCI I DOKTORANCI



NOWE MOŻLIWOŚCI – ABSOLWENCI, OSOBY O STATUSIE POST DOCT

▪ długoterminowe wyjazdy na praktykę od 2 do 12/24 miesięcy: mobilność 
fizyczna (minimum 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna (min./max. czas 
trwania nieokreślony)

▪ krótkoterminowe wyjazdy na praktykę (5-30 dni mobilności fizycznej) 
połączone z obowiązkową (w przypadku post docs opcjonalną) częścią 
wirtualną (min./max. czas trwania nieokreślony)

Blended mobility = każda mobilność fizyczna + wirtualna



NOWE MOŻLIWOŚCI – PRACOWNICY UCZELNI

BIPs - krótkoterminowe wyjazdy na szkolenia (5-30 dni mobilności fizycznej)
połączone z obowiązkową częścią wirtualną (min./max. czas trwania 
nieokreślony) - uczestnicy podnoszący swoje kompetencje

Oraz dostępne wcześniej

• Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w uczelni 
przyjmującej i przyjazdy pracowników z zagranicznych przedsiębiorstw w 
celu prowadzenia zajęć w uczelni wnioskującej (STA);

• Wyjazdy pracowników w celu udziału w szkoleniach (STT)



NOWE MOŻLIWOŚCI 

Wyjazdy do instytucji szkolnictwa wyższego w krajach programu 

i w krajach partnerskich – niezależnie od regionu



WYJAZDY DŁUGOTERMINOWE STUDENTÓW NA STUDIA

Wyjazdy do krajów programu od 2 do 12 miesięcy 
(stawka stypendialna taka jak w umowie z roku 2020)

Kraje należące do danej grupy
Stawka 

miesięczna

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia,

Szwecja oraz kraje regionu 14
520 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy,

Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5
500 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii

Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
450 €



WYJAZDY DŁUGOTERMINOWE STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW 

NA PRAKTYKĘ

Wyjazdy do krajów programu od 2 do 12 miesięcy 
(podwyższenie stawki o 50 € w stosunku do wyjazdów na praktykę w porównaniu z umową z roku 2020)

Kraje należące do danej grupy
Stawka 

miesięczna

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia,

Szwecja oraz kraje regionu 14
670 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy,

Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5
650 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii

Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
600 €



WYJAZDY DŁUGOTERMINOWE STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW 

DO KRAJÓW PARTNERSKICH

Wyjazdy na studia lub na praktykę 
do krajów partnerskich w ramach KA131-2021 

za wyjątkiem krajów z regionów 5 i 14: 

700 € /miesiąc



dodatkowo 250 € /miesiąc 
niezależnie od rodzaju wyjazdu długoterminowego 

(na studia czy na praktykę, do kraju programu czy do kraju partnerskiego)

WYJAZDY DŁUGOTERMINOWE OSÓB „Z MNIEJSZYMI SZANSAMI”



WYJAZDY KRÓTKOTERMINOWE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Długość pobytu Stawka dzienna
Dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego 

definicję „osoby z mniejszymi szansami”

od 5 do 14 dni 70 €/dzień 100 € /wyjazd 

od 15 do 30 dni 50 €/dzień 150 € /wyjazd 

Mobilności od 5 do 30 dni, również mieszane (blended mobility) oraz w ramach BIP:



STUDENCI I ABSOLWENCI „Z MNIEJSZYMI SZANSAMI”

Grupa osób Kryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji

Osoby 

z niepełnosprawnościami
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

Osoby ze środowisk 

uboższych

decyzja uczelni o przyznaniu danej osobie stypendium socjalnego 

lub przynależność do grupy studentów spełniających kryteria 

określone w zarządzeniu rektora;  

dla absolwentów będą brane pod uwagę decyzje wydane na 

ostatnim roku studiów.



KOSZTY PODRÓŻY DLA STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW 

Zasadniczo brak ale są wyjątki:

• krótkoterminowych wyjazdów studentów 
i absolwentów spełniających definicję „osoby 
z mniejszymi szansami”

• wyjazdów studentów i absolwentów do krajów 
partnerskich w ramach projektów KA131, 
za wyjątkiem krajów z regionów 5 i 14

Stawki obliczane na podstawie kalkulatora odległości.



”GREEN TRAVEL” DLA STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW

Podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych 
środków transportu takich jak autobus, pociąg lub 
wspólne korzystanie z samochodu.

• wsparcie indywidualne na koszty utrzymania 
- możliwe dla 4 dodatkowych dni podróży

• 50 € z tytułu spełnienia wymogów związanych 
z ”green travel” dla osób nieotrzymujących 
standardowego ryczałtu na podróż



• Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w uczelni 
przyjmującej (od 2(5) dni do 2 miesięcy) oraz przyjazdy pracowników 
z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć w uczelni 
wnioskującej (co najmniej 1 dzień)

• Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (od 2(5) dni do 2 miesięcy)

• Udział w mieszanych kursach intensywnych (BIP; mobilność od 5 do 30 dni)

WYJAZDY PRACOWNIKÓW



KOSZTY UTRZYMANIA DLA PRACOWNIKÓW 

Kraje należące do danej grupy

Stawka  dzienna 
dla wyjazdów 

trwających nie dłużej 
niż 14 dni

Stawka  dzienna
dla wyjazdów 

trwających od 15 dni 
do 2 miesięcy*

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, 
Szwecja oraz kraje regionu 14 180 € 126 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy 
Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5 160 € 112 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii 
Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 140 € 98 €

Kraje regionów** 1-4 i 6-13 180 € 126 €
*W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt
do 14 dni.

**Podział krajów partnerskich na grupy jest zawarty na stronach 33-35 w wersji angielskiej „Przewodnika Programu Erasmus+ 2021”.



KOSZTY PODRÓŻY DLA PRACOWNIKÓW

Odległość Ryczałt na podróż* ”Green Travel"

od 0 do 99 km 23 € -

od 100 do 499 km 180 € 210 €

od 500 do 1999 km 275 € 320 €

od 2000 do 2999 km 360 € 410 €

od 3000 do 3999 km 530 € 610 €

od 4000 do 7999 km 820 € -

8000 km lub więcej 1500 € -

*Stawki obliczane na podstawie kalkulatora odległości.



”GREEN TRAVEL” DLA PRACOWNIKÓW

Podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych 
środków transportu takich jak autobus, pociąg lub 
wspólne korzystanie z samochodu.

• Wsparcie indywidualne na koszty utrzymania 

- możliwe dla 4 dodatkowych dni podróży.



WSPÓŁPRACA Z KRAJAMI PARTNERSKIMI

• Do 20% dofinansowania przyznanego przez NA;

• Wyjazdy długoterminowe na studia/ praktykę 2-12 miesięcy – stawka 700 € na 
miesiąc (z wyjątkiem krajów regionu 5 i 14) + 250 € na miesiąc dla osób z 
mniejszymi szansami;

• Wyjazdy krótkoterminowe - 50/70 € - wszystkie regiony + 100/150 na wyjazd 
dla osób z mniejszymi szansami



MIESZANE KURSY INTENSYWNE (BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES - BIPs)

• Uczelnia organizująca BIP wnioskuje do NA o dofinansowanie na jego 
przeprowadzenie; 

• 3 uczelnie z 3 różnych krajów (uczelnie z krajów partnerskich nie wliczają się do 
minimum);

• Długość 5-30 dni mobilności fizycznej) połączone z obowiązkową częścią 
wirtualną (min/max czas trwania nieokreślony) – minimum 3 ECTS; 

• Uczestnicy, na których przyznawane jest wsparcie organizacyjne - 15 do 20
studentów przyjeżdżających (studenci „lokalni” oraz studenci z uczelni z krajów 
partnerskich nie wliczają się do minimum).



MIESZANE KURSY INTENSYWNE (BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES - BIPs) - 2

W BIP mogą wziąć udział:

1. Uczestnicy podnoszący swoje kompetencje:

- studenci (I, II i III stopień);

- pracownicy uczelni (nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni);

2. Uczestnicy zaangażowani w przygotowanie/ przeprowadzenie kursu – przekazujący 
wiedzę:

- nauczyciele akademiccy/ trenerzy z uczelni, w której odbywa się kurs;

- nauczyciele akademiccy/ trenerzy z uczelni współtworzących kurs;

- pracownicy przedsiębiorstw przyjeżdżający w ramach STA do uczelni, w której 
odbywa się kurs.



MIESZANE KURSY INTENSYWNE (BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES - BIPs) - 3

• Dane dla BIP są częścią wniosku KA131 – nie ma oceny merytorycznej działania;

• Wyjątkowa tematyka, metody nauczania/pracy, wartość dodana; 

• Stawki jak dla mobilności krótkoterminowych;

• Koszty organizacji – 400 € na przyjeżdżającego uczestnika;

• Sprawozdanie merytoryczne w raporcie końcowym z realizacji umowy;

• Osobna ścieżka sprawozdawczości w Beneficiary Module.



CZEGO UCZELNIA MUSI BYĆ ŚWIADOMA…



NOWE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PODPISANIA KARTY ECHE

Stosowanie bezpapierowej wymiany dokumentów:

➢ Umowy dwustronne zawierane z uczelniami partnerskimi z krajów programu -

TYLKO w formie elektronicznej

➢ Od 2022/23 Porozumienie o programie studiów TYLKO w formie elektronicznej 

➢ W zależności od stosowanego w rozwiązania - konieczność dołączenia do 

sieci PIONIER, federacji PIONIER.Id i eduGAIN



he@erasmusplus.org.pl

mailto:he@erasmusplus.org.pl


AKCJA 2



Priorytety dla szkolnictwa wyższego

Zacieśnianie 

współpracy 

między 

uczelniami

Innowacyjne 

metody uczenia 

się i nauczania 

odpowiadające 

na potrzeby 

społeczne

Promowanie 

wysokiej jakości 

nauczania

Budowanie 

włączających 

systemów 

szkolnictwa 

wyższego

Rozwój 

cyfrowy 

szkolnictwa 

wyższego

+ rozwijanie programów STEM/STEAM i promowanie udziału 

kobiet na tych kierunkach



PARTNERSTWA WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

• to projekty edukacyjne realizowane przez instytucje z min. trzech różnych 

krajów programu; 

• wspierają umiędzynarodowienie poprzez umożliwienie współpracy z 

uczelniami i innymi instytucjami z różnych krajów;

• mają na celu podnoszenie jakości kształcenia, wdrażanie innowacyjnych 

rozwiązań, wymianę dobrych praktyk i dostosowanie uczelni i systemów 

szkolnictwa wyższego do zmieniającego się świata;

• trwają od 1 roku do 3 lat;

• oferują dofinansowanie od 100 tys. euro do 400 tys. euro.



ASPEKTY DO UWZGLĘDNIENIA W KAŻDYM PROJEKCIE

NIEZALEŻNIE OD TEMATYKI PROJEKTU:

• Działania projektowe powinny być przyjazne środowisku (green) 

• Działania projektowe powinny być włączające i stwarzać równe szanse 
dla osób z różnych środowisk (inclusive)

• Działania projektowe i współpraca partnerów powinny wykorzystywać 
możliwości cyfrowe (digital)

Do uwzględnienia już na etapie planowania wniosku!



KRAJE PROGRAMU

KRAJE PARTNERSKIE

– Wszystkie pozostałe kraje świata

– Udział dozwolony, jeśli wnoszą niezbędną 
wartość dodaną do projektu 

– jeśli nie, projekt może dostać 
dofinansowanie, ale bez organizacji z kraju 
partnerskiego

– 27 państw członkowskich UE; 

– Norwegia, Islandia, Liechtenstein; Republika 
Macedonii Północnej, Serbia, Turcja.

X



ZMIANY WZGLĘDEM PARTNERSTW STRATEGICZNYCH 2014-2020

- krótszy czas trwania projektów

- otwarcie na nowe typy organizacji nieposiadające 

osobowości prawnej – spółki cywilne i jednoosobowe 

działalności gospodarcze

- zwiększony obszar realizacji projektu

- dofinansowanie działań online

- większa elastyczność w zakresie działań szkoleniowych



DZIAŁANIA CENTRALNE SKIEROWANE DO UCZELNI

Działanie Erasmus Mundus

• Wspólne studia  magisterskie realizowane 

przez konsorcjum min. 3 uczelni;

• Stypendia dla najlepszych studentów na 

całym świecie na realizację wspólnych 

studiów Erasmus Mundus;

• Dofinansowanie dla uczelni na przygotowanie 

wspólnego programy studiów Erasmus 

Mundus

Partnerstwa na rzecz innowacji

• Projekty prowadzące do 

systemowych rozwiązań w 

europejskim, mających  

szkolnictwie wyższym potencjał 

do wdrożenia w krajach nie 

objętych projektem. 

• Skoncentrowane na obszarach 

tematycznych mających kluczowe 

znaczenie dla konkurencyjności, 

rozwoju gospodarczego i 

społecznego UE.
Jean Monnet

Wspieranie wysokiej jakości w nauczaniu i badaniach 

w dziedzinie studiów dotyczących Unii 

Europejskiej, prowadzonych na całym świecie w 

postaci modułów, katedr i centrów doskonałości;



he2@erasmusplus.org.pl
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Dziękuję za uwagę ☺


