
Erasmus+ 

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony 

programem Erasmus+. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie znajdą 

więcej informacji na stronie www.erasmusplus.org.pl. 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na 

lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na 

osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest 

wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję 

Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu 

„Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów 

współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. 

Podstawowe dane liczbowe: 

 4 mln osób skorzysta z programu; 

 2 mln studentów skorzysta z programu; 

 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry 

edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach 

mobilności pracowników; 

 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i 

szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, 

organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw; 

 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. 

organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców; 

 150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji 

szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw. 

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy: 

 Akcja 1. Mobilność edukacyjna; 

 Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; 

 Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk; 

 program Jean Monnet; 

 Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów 

edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem. 

Do krajów uczestniczących w programie należą: 

 28 państw członkowskich Unii Europejskiej; 

 państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia; 

 państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. 

 

http://www.erasmusplus.org.pl/
http://www.erasmusplus.org.pl/


Ogólne zadania 

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie 

w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania 

idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej 

Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Najważniejsze z nich zostały przedstawione 

poniżej. 

1. Stopa bezrobocia młodzieży w całej Unii Europejskiej wynosi ok. 20 proc., a 

w niektórych państwach członkowskich nawet ponad 50 proc., z tego też 

powodu walka z nim stała się jednym z najpilniejszych zadań rządów 

europejskich. Erasmus+ ma pomóc przezwyciężyć ten kryzys, wzmacniając 

i usprawniając systemy edukacji i szkoleń oraz umożliwiając obywatelom 

zdobywanie umiejętności wymaganych dziś przez pracodawców. 

2. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów 

uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania 

potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając 

jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na 

rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach 

kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z 

zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede 

wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży. 

3. Erasmus+ pomaga promować systemowe reformy w krajach uczestniczących 

zgodnie ustaleniami na szczeblu Unii Europejskiej. W tym zakresie konieczne 

jest również zapewnienie organizacjom młodzieżowym i osobom pracującym 

z młodzieżą możliwości szkolenia oraz współpracy w celu nadania pracy 

z młodzieżą wymiaru europejskiego. 

4. W ramach jednego z nowych elementów wprowadzonych w traktacie 

lizbońskim Erasmus+ będzie wspierać działania z zakresu sportu powszechnego 

w krajach uczestniczących w programie oraz promować europejską współpracę 

polityczną w dziedzinie sportu. 

Program Erasmus+ przyczynia się m.in. do: 

 osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”; 

 osiągnięcia celów strategicznych ram europejskich współpracy w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia („ET 2020”); 

 osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz 

młodzieży (na lata 2010-2018); 

 rozwoju europejskiego wymiaru sportu zgodnie z planem prac UE w dziedzinie 

sportu; 

 promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. 

 



Terminy składania wniosków na 2016 r. 

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla 

każdej z poniższych dat. 

Akcja 1 

 Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2016 r., 26 kwietnia 2016 

r., 4 października 2016 r. 

 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja 

szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja 

dorosłych) – 2 lutego 2016 r. 

 Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 18 lutego 2016 r. 

 Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 1 kwietnia 2016 r. 

Akcja 2 

 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2016 

r., 26 kwietnia 2016 r., 4 października 2016 r. 

 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja 

szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja 

dorosłych) – 31 marca 2016 r. 

 Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2016 

r. 

 Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 10 lutego 2016 r. 

 Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2016 r. i 1 lipca 2016 r. 

Akcja 3 

 Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków 

polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 2 lutego 2016 r., 26 kwietnia 2016 

r. 

i 4 października 2016 r. 

Działania „Jean Monnet” 

 Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 25 

lutego 2016 r. 

Działania w dziedzinie sportu 

  Współpraca partnerska związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 –

 21 stycznia 2016 r. 

 Współpraca partnerska niepowiązana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 

2016 – 12 maja 2016 r. 

 Małe partnerstwa współpracy – 12 maja 2016 r. 



 Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim 

Tygodniem Sportu 2016 – 21 stycznia 2016 r. 

 Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim 

Tygodniem Sportu 2016 – 12 maja 2016 r. 

 


