PROGRAM ERASMUS+
2021-2027
Dzień Internacjonalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, 09.06.2022

CELE PROGRAMU E+2021-2027
Cel ogólny:

Cele szczegółowe:

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

• 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 PROGRAMU ERASMUS+ 2021-2027

włączający

przyjazny środowisku

cyfrowy

demokratyczny

AKCJE
Akcja 1. Mobilność
edukacyjna osób

(wnioski składane do
Narodowych Agencji;
pięć sektorów)
―mobilność osób
uczących się i kadry

(HED, VET, SCH,
ADU, YOU)

―działania związane
z aktywizacją
obywatelską
młodzieży (YOU)

Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

(wnioski składane do Narodowych Agencji lub do
Agencji Wykonawczej w Brukseli, wszystkie sektory)
― Partnerstwa na rzecz współpracy
Partnerstwa współpracy
Partnerstwa na małą skalę
― Partnerstwa na rzecz doskonałości
Inicjatywa „Uniwersytety Europejskie”
Centra doskonałości zawodowej
Akademie nauczycielskie Erasmus+
Działania Erasmus Mundus
― Partnerstwa na rzecz innowacji
― Budowanie potencjału w poszczególnych sektorach (w
Szkolnictwie wyższym korzyści płyną głównie do tzw.
krajów trzecich nie stowarzyszonych z UE)
― Europejskie niekomercyjne wydarzenia sportowe

Akcja 3. Wsparcie
rozwoju polityki i
współpracy (zaproszenia

do składania wniosków
ogłaszane przez Komisję
Europejską)


Europejska Młodzież
Razem



Działania Jean
Monnet

STRUKTURA – SEKTORY

Szkolnictwo wyższe – HE

Kształcenie i szkolenia zawodowe – VET

Edukacja dorosłych – ADU

Młodzież

Edukacja szkolna – SE

ERASMUS+ BUDŻET 2021-2027

HE BUDŻET dla roku 2021[mln euro]
Dofinansowanie w mln euro
9,3

kształcenie i
szkolenie (83%)

52,5

młodzież (10,3%)
Mobilność

Partnerstwa

sport (1,9%)

HE BUDŻET dla roku 2022[mln euro]
narodowe agencje
(3,3%)

Dofinansowanie w mln euro

8,3

28 miliardów euro
70,5

Mobilność

Partnerstwa

Oferta programu Erasmus+
w zakresie Mobilności

DWOJAKIEGO RODZAJU PROJEKTY
(OBECNE „KODY” TO KA131 ORAZ KA171)
Uczelnia polska posiadająca Kartę ECHE może
współpracować:
• z instytucjami szkolnictwa wyższego z krajów
UE i krajów trzecich stowarzyszonych z
Programem posiadającymi kartę ECHE na lata
2021-2027;
• z uczelniami z krajów trzecich
niestowarzyszonych z Programem (dawniej –
kraje partnerskie) zgrupowanych w regiony
geograficzne (Uwaga! Istnieją pewne
ograniczenia)

MOŻLIWOŚCI – STUDENCI I DOKTORANCI
 długoterminowe wyjazdy na studia/praktykę od 2 do 12/24 miesięcy: mobilność
fizyczna (minimum 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna (min./max. czas trwania
części wirtualnej nieokreślony)
 krótkoterminowe wyjazdy na studia/ praktykę (5-30 dni mobilności fizycznej)
połączone z obowiązkową (w przypadku doktorantów - opcjonalną) częścią
wirtualną (min./max. czas trwania części wirtualnej 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 części wirtualnej
nieokreślony) – minimum 3 ECTS

Blended mobility = każda mobilność fizyczna + wirtualna

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

Blended mobility = każda mobilność fizyczna + wirtualna

MOŻLIWOŚCI – PRACOWNICY UCZELNI
• 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);
• BIPs - krótkoterminowe wyjazdy na szkolenia (5-30 dni mobilności
fizycznej) połączone z obowiązkową częścią wirtualną (min./max. czas
trwania części wirtualnej nieokreślony) – pracownicy są uczestnikami
podnoszącymi swoje kompetencje

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 części wirtualnej 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
• Informacja dot. BIPs jest zawarta we wniosku KA131 – nie ma oceny
merytorycznej działania;
• Innowacyjna/wyjątkowa/specjalistyczna 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.

PRZYKŁAD MIESZANEGO KURSU INTENSYWNEGO (BIPS 4)
• kurs związany z kierunkiem „żywienie człowieka”,
• Komponent edukacyjny (kurs) przygotowany wspólnie przez 5 uczelni z 4 krajów
• Kurs poprowadzi 12 wykładowców z uczelni partnerskich oraz zaproszony specjalista
z przedsiębiorstwa z branży żywieniowej,
• Moduł został wyceniony na 6 ECTS i wymaga od studenta udziału w zajęciach
(ogółem 60 godzin kontaktowych – podczas spotkań f2f) oraz e-learningu i pracy
własnej (120 godzin),
• Pozytywne zaliczenie BIP wymaga od studenta udziału w szkole letniej (zajęcia f2f).
Przed wyjazdem na szkołę letnią, student musi zaliczyć wszystkie moduły elearningowe oraz zapoznać się z rekomendowaną literaturą.

Oferta programu Erasmus+
w zakresie projektów
edukacyjnych

PRIORYTETY DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Zacieśnianie
współpracy
między
uczelniami

Innowacyjne
metody uczenia
się i nauczania
odpowiadające
na potrzeby
społeczne

Promowanie
wysokiej
jakości
nauczania
Rozwijanie
programów
STEM/STEAM
i promowanie
udziału kobiet
na tych kierunkach

Budowanie
włączających
systemów
szkolnictwa
wyższego

Rozwój
cyfrowy i
ekologiczny
szkolnictwa
wyższego

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 i pisania wniosku!

OCENA JAKOŚCIOWA (AWARD CRITERIA)
Adekwatność
projektu

Jakość partnerstwa
i metod współpracy

Jakość planu
projektu i jego
realizacji

Wpływ projektu

PROJEKTY WIELOSTRONNE TYPU PARTNERSTWA WSPÓŁPRACY
(ZARZĄDZANE PRZEZ NARODOWE AGENCJE)

• to projekty edukacyjne realizowane przez instytucje z minimum trzech
różnych krajów (UE lub krajów trzecich stowarzyszonych);
• 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: 120 tys. lub 250 tys. lub 400 tys. euro (ryczałt).

INNE MOŻLIWOŚCI W RAMACH TZW. AKCJI CENTRALNYCH
ZARZĄDZANYCH PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ WYKONAWCZĄ W BRUKSELI

• Partnerstwa na rzecz doskonałości
• Akcje (działania) Erasmus Mundus
• Inicjatywa „Uniwersytety Europejskie” (brak opisu w Przewodniku po
programie, odrębne zaproszenia do składania wniosków).
• Partnerstwa na rzecz innowacji
• Sojusze na rzecz innowacji
• Sojusz na rzecz edukacji i przedsiębiorstw
• Sojusze na rzecz współpracy sektorowej
• Projekty „przyszłościowe”
• CBHE (Capacity Building in Higher Education in partner countries) –
kontynuacja programu Tempus
• Działania Jean Monnet (Moduły, Katedry, Centra doskonałości)

DZIAŁANIA ERASMUS MUNDUS
Erasmus Mundus
Wspólne studia
magisterskie
Erasmus Mundus Joint
Masters (EMJM)

WDROŻENIE

Opracowanie wysokiej
jakości wspólnych
studiów magisterskich
Erasmus Mundus Design
Measures (EMDM)
DOPRACOWANIE

Wypracowanie zintegrowanego (wspólnego) programu kształcenia
Koncepcja
programu

Zalecane
stosowanie
Europejskiego
podejścia do
zapewniania
jakości
wspólnych
studiów

Konsorcjum

Partnerzy
Koordynator

obowiązkowa
mobilność
każdego
studenta

Weryfikacja programu
pod kątem zgodności z
ustawodawstwem
każdego z krajów
konsorcjum

WSPÓLNE STUDIA MAGISTERSKIE ERASMUS MUNDUS
SPOSÓB FINANSOWANIA
Okres realizacji projektu:
Dofinansowanie:

 74 miesiące (co najmniej cztery edycje programu magisterskiego)
 suma wszystkich kosztów jednostkowych obejmujących:
koszty instytucjonalne – 750 euro/miesiąc
stypendia dla studentów – 1400 euro/miesiąc
specjalne potrzeby studentów z niepełnosprawnościami – 3 tys.-120 tys. euro
 Dodatkowe stypendia dla studentów z państw trzecich niestowarzyszonych z programem
pochodzących z regionów: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11:
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (NDICI)
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)

Wniosek składany jest do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury
za pośrednictwem Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

ERASMUS MUNDUS DESIGN MEASURES
SPOSÓB FINANSOWANIA
Organizacje uczestniczące:

 Instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w państwie członkowskim UE, państwie
trzecim stowarzyszonym z Programem lub kwalifikowalnym państwem trzecim
niestowarzyszonym z Programem

Okres realizacji projektu:

15 miesięcy

Dofinansowanie

ryczałt: 55.000 euro/projekt

Wniosek składany jest do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury
za pośrednictwem Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

SOJUSZE NA RZECZ INNOWACJI

Sojusze na rzecz innowacji
Sojusze na rzecz Sojusze na rzecz
edukacji i
współpracy
przedsiębiorstw
sektorowej

SOJUSZE NA RZECZ EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORSTW
Wielostronne projekty, których celami są:

pobudzanie innowacyjności

rozwijanie zmysłu inicjatywności i
przedsiębiorczości, wzrostu
kompetencji i umiejętności

rozwijanie społecznej
odpowiedzialności biznesu

wymiana wiedzy i doświadczeń
pomiędzy instytucjami szkolnictwa
wyższego, VET, przedsiębiorstwami i
instytutami badawczymi w celu
poprawy kompetencji osób uczących
się oraz nauczających zgodnie z
ramami kompetencji w zakresie
przedsiębiorczości

identyfikacja potrzeb i zdolności
reagowania rynku związanych z
nowymi zawodami

budowanie i wzmacnianie
efektywnych i wydajnych sektorów
Szkolnictwa wyższego i VET, ściśle ze
sobą powiązanych i współpracujących

SOJUSZE NA RZECZ EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORSTW
- ZAŁOŻENIA
Organizacje uczestniczące:

W projekcie mogą brać udział uprawnione organizacje publiczne lub prywatne ustanowione zgodnie
z prawem w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w
dowolnym państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.
Sojusze obejmują co najmniej 4 państwa członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z
Programem, w tym co najmniej 8 wnioskodawców (beneficjentów).
Partnerstwo musi obejmować co najmniej 3 podmioty rynku pracy (przedsiębiorstwa lub spółki lub
inne organizacje takie jak izby gospodarcze/handlowe, związki zawodowe lub stowarzyszenia
branżowe) oraz co najmniej 3 organizatorów kształcenia i szkoleń (VET i instytucje szkolnictwa
wyższego) w roli partnerów pełnoprawnych.
W każdym wniosku w roli partnera pełnoprawnego powinna występować co najmniej jedna
instytucja szkolnictwa wyższego i jeden organizator kształcenia i szkolenia zawodowego.

SOJUSZE NA RZECZ EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORSTW
SPOSÓB FINASOWANIA
Okres realizacji projektu:

24 lub 36 miesięcy

Dofinasowanie:

Ryczałt:

1.000.000 euro - projekty trwające 24 miesiące
1.500.000 euro – projekty trwające 36 miesięcy

Wniosek składany jest do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury
za pośrednictwem Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

SOJUSZE NA RZECZ WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ
- BRANŻE (W NAJBLIŻSZYM KONKURSIE DOSTĘPNYCH 6)

mobilność-transportmotoryzacja

włókiennictwo

energia odnawialna

przemysł lotniczy,
kosmiczny i obronny

budownictwo

Sektor rolno-spożywczy

gospodarka społeczna

elektronika

handel detaliczny

przemysł niskoemisyjny
i energochłonny

sektor kultury i kreatywny

zdrowie

turystyka

Technologie cyfrowe

SOJUSZE NA RZECZ WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ
- ZAŁOŻENIA
Organizacje uczestniczące:

W projekcie mogą brać udział organizacje publiczne lub prywatne ustanowione w państwie
członkowskim UE, pod warunkiem, że są partnerami w partnerstwach na rzecz umiejętności
na dużą skalę w ramach Paktu na rzecz Umiejętności.
Koordynator musi koordynować na dużą skalę partnerstwo n rzecz umiejętności w ramach Paktu na
rzecz Umiejętności oparte na ekosystemie (branży).
Sojusze obejmują co najmniej 8 państw członkowskich UE i państwa trzecie stowarzyszone z
Programem, w tym co najmniej 14 wnioskodawców (beneficjentów).

Partnerstwo musi obejmować co najmniej 5 podmiotów rynku pracy (przedsiębiorstwa lub spółki
lub inne organizacje takie jak izby gospodarcze/handlowe, związki zawodowe lub stowarzyszenia
branżowe) oraz co najmniej 5 organizatorów kształcenia i szkoleń (VET i instytucje szkolnictwa
wyższego) w roli partnerów pełnoprawnych.
W każdym wniosku w roli partnera pełnoprawnego powinna występować co najmniej jedna
instytucja szkolnictwa wyższego i jeden organizator kształcenia i szkolenia zawodowego.

SOJUSZE NA RZECZ WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ
- SPOSÓB FINANSOWANIA
Okres realizacji projektu:

48 miesięcy

Dofinasowanie:

Ryczałt: 4.000.000 euro

Wniosek składany jest do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury
za pośrednictwem Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

DZIAŁANIA JEAN MONNET W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Działania Jean Monnet

Moduły

Katedry

Centra
doskonałości

DZIAŁANIA
Moduły – krótkie moduły edukacyjne w zakresie studiów nad Unią Europejska (40 godzin
dydaktycznych w roku akademickim). Moduły mogą mieć charakter interdyscyplinarny lub
koncentrować się na jednej dziedzinie studiów nad UE.
Katedry - grant dla indywidualnych profesorów specjalizujących się w studiach nad UE,
finansujący 90 godzin dydaktycznych kształcenia na rok akademicki. Katedrę „Jean Monnet”
obejmuje tylko jeden profesor uniwersytecki, który prowadzi co najmniej 90 godzin
dydaktycznych w roku akademickim.

Centra doskonałości - miejsce skupiające wysoko wykwalifikowanych ekspertów z obszaru
studiów nad UE, upowszechniających swoją wiedzę w społeczeństwie.

ZAŁOŻENIA
Organizacje uczestniczące:

Instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w państwie członkowskim UE lub państwie
trzecim stowarzyszonym z Programem lub państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem
Organizacje z Federacji Rosyjskiej Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Okres realizacji projektu:

36 miesięcy

Dofinansowanie:

Ryczałt:
Moduły „Jean Monnet”- do 30 000 euro
Katedry „Jean Monnet”: do 50 000 euro
Centra doskonałości „Jean Monnet”: do 100 000 euro

Wniosek składany jest do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury
za pośrednictwem Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

NIEPOTWIERDZONE NAJBLIŻSZE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Projekty mobilności

23 lutego 2023

Partnerstwa Współpracy

22 marca 2023

Działania Erasmus Mundus

16 lutego 2023

Inicjatywa „Uniwersytety
Europejskie”

będzie ogłoszone odrębne
zaproszenie do składania
wniosków

Partnerstwa na rzecz innowacji 3 maja 2023
CBHE

16 lutego 2023

Jean Monnet

Brak informacji

Dziękuję za uwagę 
beata.skibinska@frse.org.pl

