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ERASMUS (1)

EARASMUS + to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i 

sportu 30 mld EUR jest przeznaczonych na program ERASMUS  w perspektywie 

finansowej 2021 -2027. 

Jest to kwota dwukrotnie wyższa niż była przeznaczona w poprzednim okresie

14,7 mld EUR było przeznaczone w latach 2014 – 2020



ERASMUS (2)

CZTERY PRIORYTETY PROGRAMU NA LATA 2021 - 2027

1. Cyfryzacja

2. Włączenie i różnorodność

3. Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym

4. Troska o środowisko naturalne - Zielony Erasmus+



ERASMUS (3)

Program Erasmus+ dzieli się na kilka sektorów

Wybierz ten, w którym działasz:

Edukacja szkolna

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Szkolnictwo wyższe

Edukacja dorosłych

Młodzież

Sport



ERASMUS (4)

STRUKTURA PROGRAMU – AKCJE

Struktura programu Erasmus+ obejmuje główne typy działań zwanych akcjami kluczowymi. 

W odniesieniu do poszczególnych obszarów edukacji struktura programu obejmuje sektory:

AKCJA 1 Mobilność edukacyjna

AKCJA 2 Współpraca organizacji i instytucji

AKCJA 3 Wsparcie rozwoju polityki i wspołpracy



ERASMUS (5)

AKREDYTACJA – „BILET WSTĘPU” DO PROGRAMU

Przyznawana na okres od 2021 r. do 2027 r.

Nie jest certyfikatem uznającym jakość i doświadczenie w realizacji projektów w 

przeszłości, gdyż:

1. o akredytację mogą się ubiegać nawet całkowici nowicjusze

2. dotychczasowe doświadczenie w programie Erasmus+ nie jest wymagane

3. konieczne jest natomiast posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia

4. w realizacji działań w danym obszarze (sektorze) edukacyjnym



ERASMUS (6)

AKREDYTACJA – „BILET WSTĘPU” DO PROGRAMU

Odejście od corocznych konkursów wniosków :

• Stabilne finansowanie na kilka kolejnych lat

• Możliwość wnioskowania o akredytację do więcej niż jednego sektora

• Uproszczony wniosek o akredytację w sektorze VET – dla beneficjentów posiadających 

obecnie ważną Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych 

Erasmus+

• Akredytowane organizacje młodzieżowe również uzyskają uproszczony dostęp do 

możliwości

• finansowania w Akcji 1, w sektorze Młodzież w ramach przyszłej perspektywy programu 

Erasmus (2021–2027)



ERASMUS (7)

www.odn.slupsk.pl

• telefon: 59 842 35 67

• adres e-mail: 

a.bucko@odn.slupsk.pl,

j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl

Pomorskie - Regionalny Punkt 

Informacyjny ERASMUS+ w Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

www.odn.slupsk.pl

. 

mailto:a.bucko@odn.slupsk.pl
mailto:j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl


ERASMUS (8)

Strony internetowe:

Strona Krajowego Punktu Kontaktowego (Narodowej Agencji Programu w Polsce) –

FRSE.ORG.PL https://erasmusplus.org.pl/

Oficjalna strona programu ERASMUS : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/programme-guide_pl

https://erasmusplus.org.pl/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pl


Dziękuję za uwagę


