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Struktura Programu – sektory

Szkolnictwo wyższe – HE

SportMłodzież - YEdukacja dorosłych – ADU

Edukacja szkolna – SEKształcenie i szkolenia zawodowe – VET





Priorytety horyzontalne Erasmus+ 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 2

Współpraca organizacji 

i instytucji

Partnerstwa na rzecz współpracy



Akcja 2. Partnerstwa na rzecz współpracy
Typy projektów

Partnerstwa na małą skalę
KA210

Partnerstwa współpracy
KA220

60 tys. 
EUR

30 tys. 
EUR

120 tys. 
EUR

400 tys. 
EUR

250 tys. 
EUR



Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

NIE MA PROBLEMU/POTRZEBY – NIE MA PROJEKTU

Potrzeba Cel Działanie Rezultat 

Zarządzanie                                                 Komunikacja
Ewaluacja

Upowszechnianie
Trwałość  Podział zadań i współpraca

WEBINARIUM O BUDOWANIU KONCEPCJI PROJEKTU → LINK

https://www.youtube.com/watch?v=oLEQuq95ndc


Analiza potrzeb jest konieczna, by:

• odpowiednio ukierunkować działania i skutecznie wspierać rozwój 
organizacji;

• poznać potencjał i zasoby organizacji oraz jej pracowników;
• planować inicjatywy, które będą się odnosić do rzeczywistych 

oczekiwań grup docelowych.

Właściwe zidentyfikowanie źródeł problemów jest kwestią niezwykle 
istotną, ponieważ można je rozwiązać wyłącznie oddziałując na ich 
przyczyny.



Cele projektu:
- to, co chcielibyśmy osiągnąć w trakcie jego realizacji
- pożądany stan w przyszłości 
- wynikają ze zidentyfikowanego problemu 
- ich formułowanie polega na przekształceniu zdiagnozowanych braków w pozytywny 

obraz sytuacji

Cele muszą być 
S-M-A-R-T !

Określenie celów projektu



Planowanie działań i określenie rezultatów

Działania powinny zmierzać do osiągniecia rezultatów. Te zaś powinny 
prowadzić do zaspokojenia potrzeb / rozwiązania problemów

Rezultaty: 
materialne i niematerialne

Działania:
adekwatne i niezbędne do wypracowania 
rezultatów



Kluczowe elementy 
projektu, które trzeba 
przemyśleć i zaplanować

- zanim przystąpimy do 
wypełniania wniosku!



Akcja 2

Mamy koncepcję projektu.

Co dalej?



Każdy wnioskodawca oraz partner musi się 

zarejestrować w systemie rejestracji 

organizacji (ORS) na stronie internetowej 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc,

Wcześniej należy utworzyć konto 

użytkownika w systemie EU Login 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/exter

nal/register.cgi

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


Formularze wniosków (na przykładzie KA220)





Wniosek – organizacje uczestniczące

• Podstawowe dane – ORS
• Doświadczenie:

✓ Przedstawienie organizacji (np. jej rodzaj, zakres pracy, obszary działalności 
oraz, jeśli dotyczy, przybliżoną liczbę pracowników, osób uczących się). 

✓ Opis działań i doświadczenia organizacji w obszarach istotnych dla projektu.
✓ Umiejętności lub wiedza specjalistyczna kluczowych osób zaangażowanych 

w projekt



Wniosek – opis projektu

• Określenie głównych priorytetów. W jaki sposób projekt odnosi się do wybranych 
priorytetów?

• Powody/motywacje dla zrealizowania projektu, dlaczego powinien być 
sfinansowany?

• Cele, efekty, rezultaty – jak się mają do wybranych priorytetów?
• Uzasadnienie współpracy międzynarodowej. Europejska wartość dodana.
Dodatkowo dla KA220:
• Czy projekt jest innowacyjny? Dlaczego?
• Czy i jak uzupełnia inne inicjatywy realizowane przez uczestniczące organizacje?
• Czy projekt sprzyja tworzeniu synergii między różnymi dziedzinami edukacji, 

szkolenia, młodzieży i sportu? Czy ma silny potencjalny wpływ na jedną lub więcej z 
tych dziedzin?



Wniosek – analiza potrzeb

• Jakie potrzeby ma zaspokoić projekt?
• Jakie są grupy docelowe projektu?
• W jaki sposób zostały zidentyfikowane potrzeby partnerstwa i grup 

docelowych?
• W jaki sposób ten projekt zaspokoi te potrzeby?



Wniosek – ustalenia dotyczące współpracy

• Jak powstało partnerstwo? 
• W jaki sposób organizacje uczestniczące uzupełniają się nawzajem i co będzie 

wartością dodaną ich współpracy w ramach projektu? 
• Jaki jest podział zadań i jak odzwierciedla on zaangażowanie i aktywny wkład 

wszystkich uczestniczących organizacji (w tym partnerów stowarzyszonych, 
jeśli dotyczy)? 

• Opis mechanizmu koordynacji i komunikacji między organizacjami 
uczestniczącymi



Wniosek – Pakiety robocze

Pakiet roboczy nr 1. – Zarządzanie (tylko dla KA220)

• Sposób monitorowania postępów, jakości i stopnia osiągnięcia działań 
projektowych (informacje nt. zaangażowanego personelu, harmonogram i 
częstotliwość działań monitorujących)

• Sposób zapewnienia kontroli budżetu i zarządzania czasem w projekcie
• Zarządzanie ryzykiem (np. opóźnienia, budżet, konflikty itp.)
• W jaki sposób zapewniona będzie dostępność i inkluzywność działań? 
• W jaki sposób projekt wykorzysta cyfrowe narzędzia i metody uczenia się w celu 

uzupełnienia działań fizycznych?
• W jaki sposób projekt uwzględnia praktyki pro-ekologiczne?
• Kwota dofinansowania przeznaczona na pakiet roboczy



Wniosek – Pozostałe pakiety robocze

W KA220 zaleca się podzielenie projektów na maksymalnie 5 pakietów roboczych, w 
tym Zarządzanie. 
Pakiet roboczy nr X. – Nazwa

• Jakie są szczegółowe cele tego pakietu roboczego i jak przyczyniają się one do 
osiągnięcia ogólnych celów projektu? 

• Jakie będą główne rezultaty tego pakietu roboczego? 
• Jakich jakościowych i ilościowych wskaźników użyjesz do pomiaru poziomu 

realizacji pakietu roboczego cele i jakość wyników? 
• Zadania i obowiązki każdej organizacji partnerskiej w pakiecie roboczym 
• Wnioskowana kwota dotacji i uzasadnienie



Wniosek – Pozostałe pakiety robocze cd.

Szczegółowe informacje na temat każdego planowanego działania w ramach pakietu 
roboczego. 

Szczegółowe opisy:
• Treść proponowanych działań. 
• Wyjaśnienie, w jaki sposób to 

działanie pomoże osiągnąć cele 
pakietu roboczego. 

• Oczekiwane rezultaty działań 
• Przewidywana liczba i profil 

uczestników.

Tabela:
• Tytuł działania 
• Miejsce 
• Przewidywana data rozpoczęcia 
• Przewidywana data końcowa
• Organizacja wiodąca 
• Organizacje uczestniczące 
• Kwota przydzielona do działania 
• Oczekiwane rezultaty



Wniosek – oddziaływanie
• Jak zamierzasz ocenić, czy cele projektu zostały osiągnięte? 
• W jaki sposób zapewniona zostanie trwałość projektu: Jak udział w projekcie 

przyczyni się do rozwoju organizacji uczestniczących w dłuższej perspektywie? 
• Czy planowane jest dalsze korzystanie z wyników projektu lub wdrożenie 

niektórych działań po zakończeniu projektu? 
• Potencjalny szerszy wpływ projektu: Czy będzie on równomierny w organizacjach 

uczestniczących? Jaki jest potencjalny wpływ projektu na każdą z nich? Czy są inne 
grupy lub organizacje, które odniosą korzyści z projektu? Jak to się stanie?

• Plany dot. upowszechniania i promowania wyników projektu: W jaki sposób 
wyniki projektu staną się znane w ramach partnerstwa, w lokalnych 
społecznościach i szerszej publiczności? Kim są główne grupy docelowe 
upowszechniania? 



Wniosek – podsumowanie

Streszczenie projektu: 
• Co chcesz osiągnąć? Jakimi działaniami? Jakie będą rezultaty? 

Załączniki:
• DoH, Mandates

„Czeklista”
• Projekt spełnia kryteria formalne opisane w Przewodniku / wszystkie 

obowiązkowe sekcje wypełniono / został złożony do właściwej NA



Declaration on Honour (DOH) - obowiązkowy załącznik do 
wniosku aplikacyjnego

Podpis pod deklaracją składa Reprezentant Prawny

Dla szkół publicznych – reprezentant ORGANU PROWADZĄCEGO 

Należy też załączyć Mandates – tj. pełnomocnictwa dla koordynatora

- Konieczne umocowanie „do udzielania dalszych pełnomocnictw”



➢ Oddzielne listy rankingowe dla każdej kwoty ryczałtowej

➢ Projekty konkurują ze sobą tylko w ramach takich samych budżetów

➢ Eksperci oceniają po kilka wniosków o tych samych kwotach ryczałtowych, aby móc 
porównać ich efektywność finansową

➢ Nie ma możliwości obniżenia kwoty dofinansowania. Projekty nieefektywne 
finansowo zostaną ocenione negatywnie

Proces selekcji



Kryteria oceny wniosków KA2
1. Adekwatność
np. czy wniosek odnosi się do 
priorytetów, czy organizacje 
uczestniczące są adekwatne do 
tematu, czy odpowiada na istotne 
potrzeby, czy jest innowacyjny bądź 
uzupełnia dotychczasowe działania 
partnerów, wnosi europejską 
wartość dodaną.

2. Jakość planu projektu
i jego realizacji

np. czy cele są klarowne realistyczne i 
odpowiednie do potrzeb, czy metoda 
działania jest jasna, adekwatna i realistyczna, 
działania są zaplanowane w sposób 
włączający, ekologiczny i wspierający 
cyfrowy wymiar edukacji, jak jest jakość 
ustaleń dotyczących działań edukacyjnych.

4. Wpływ
np. czy rezultaty będą stosowane w 

organizacjach partnerskich i poza nimi, 
czy zaplanowano odpowiednie 
działania by upowszechnić rezultaty 
oraz skuteczne kroki by zapewnić 
trwałość projektu, zdolność do 
wywierania wpływu także po 
zakończeniu dofinansowania UE.

3. Jakość partnerstwa i 
współpracy
np. czy zestaw organizacji i ich profil jest 

odpowiedni i różnorodny, czy są nowicjusze w 
programie, czy podział zadań angażuje 
wszystkich partnerów, ustalenia dot. 
komunikacji i współpracy są odpowiednie, 
jeśli dotyczy – org z kraju partnerskiego wnosi 
odpowiednią wartość dodaną.

Warunek akceptacji 
wniosku: 

uzyskanie minimum 
60 pkt (na 100 możliwych) 

oraz 
minimum 50% 

w każdym 
z ocenianych 

kryteriów

Przewodnik dla ekspertów 
– Komunikaty NA 2023

https://erasmusplus.org.pl/dokumenty?download_category=komunikatyna


LINIA CZASU Na przykładzie typowego projektu KA220

Deadline
Przygotowanie i złożenie projektu

Zawarcie umowy z NA, 
rozpoczęcie działań

Wypłata pierwszej zaliczki

Ocena wniosku, ew. prośby o uzupełnienia dokumentów

Ogłoszenie wyników konkursu

Przygotowanie umowy, badanie wiarygodności finansowej

NA:

Beneficjent/
partnerstwo

R
ea

liz
ac

ja
 p

ro
je

kt
u

Złożenie sprawozdania 
okresowego (jeśli dotyczy) Ocena sprawozdania i wypłata kolejnej zaliczki (jeśli dotyczy)

Złożenie sprawozdania 
końcowego Ocena sprawozdania i wypłata płatności bilansującej (lub 

wezwanie do zwrotu)



BUDŻET PROJEKTÓW KA2



• Budżet stanowi RYCZAŁT na realizację projektu.

• Koszty działań / pakietów roboczych wnioskodawca szacuje na podstawie cen 
rynkowych

• Podwykonawstwo musi być uzasadnione, nie może obejmować zasadniczych 
działań np. zarządzania, opracowania rezultatów, a jego kwota nie może 
przekraczać 20% całkowitej kwoty dofinansowania.

BUDŻET W PROJEKTACH KA2 



• Koszty zarządzania mogą stanowić nie więcej niż 20% wartości projektu. 

• W przypadku projektów KA210 nie przewiduje się oddzielnego działania na 
zarządzanie projektem. Koszty zarzadzania powinny być wliczone w koszt 
poszczególnych działań.

BUDŻET W PROJEKTACH KA2 



Wytyczne NA, odnoszące się do specyfiki dofinansowania programu Erasmus+, 
nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, ustawy o finansach 
publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się do kontroli podatkowej 
i skarbowej.

PRZEPISY KRAJOWE

RACJONALNOŚĆ KOSZTÓW

Odnosi się m.in. do kosztów podróży, wynagrodzeń, oraz usług zlecanych na zewnątrz.
Racjonalność jest oceniana przez ekspertów na etapie wniosku oraz raportu końcowego.

Środki pozostałe w projekcie w wyniku oszczędności NA rekomenduje wydać na cele
związane z projektem (upowszechnianie, zwiększenie wpływu i trwałości rezultatów).



Obowiązujące zasady:

✓ Zasada dofinansowania (co-financing)

✓ Zasada braku zysków (no-profit)

✓ Zasada proporcjonalności



Erasmus+ eTwinning
• współpraca szkół (projektów 

tematycznych, w tym działań 
lokalnych itp.) - w ramach eTwinningu

• Mobilności m-nar., w tym wymian 
grup uczniów - w ramach akcji 1 E+

Jeśli celem projektu jest przede wszystkim:

Partnerstwo kilku szkół, wymiany grup uczniów, spotkania nauczycieli 
z różnych krajów, realizacja wspólnych działań….



https://erasmusplus.org.pl/kontakt

se@erasmusplus.org.pl

ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA
Akcja 1 i Akcja 2

https://erasmusplus.org.pl/kontakt
mailto:se@erasmusplus.org.pl


Zapraszam do zadawania pytań

? ? ?



W przypadku pytań, 

proszę o ich zadawanie 

na czacie.



MATERIAŁY

Prezentacja jest dostępna na stronie wydarzenia:

https://konferencje.etwinning.pl/webinarium-etwinning-seria-

synergia-etwinning-erasmus-akcja-2-partnerstwa-cz-2

Nagranie upublicznimy na kanale:

YouTube eTwinning Polska

https://konferencje.etwinning.pl/webinarium-etwinning-seria-synergia-etwinning-erasmus-akcja-2-partnerstwa-cz-2
https://www.youtube.com/user/eTwinningPL1?sub_confirmation=1


REGIONALNA KONFERENCJA ETWINNING



•21.03.2023, godz. 19:00 - Wydarzenie grupy eTwinning Wczesnoszkolni - Narzędzia 
wspomagające efektywne uczenie się matematyki

•21.03.2023, godz. 18:00 - Wydarzenie grupy PrzedszkoleTwinning - Pierwszy i nie 
ostatni!

•21.03.2023, godz. 19:30 - Wydarzenie z serii Innowacyjność w edukacji - Szkoła dla 
innowatora

•22.03.2023, godz. 18:30 - Wydarzenie z serii Metoda projektu krok po kroku - Zadania 
wstępne w projekcie

•28.03.2023, godz. 18:30 - Wydarzenie grupy Szkoły ogólnokształcące, techniczne i 
branżowe w eTwinning - Czy to dobry projekt?

•28.03.2023, godz. 18:30 - Wydarzenie z serii ESEP i nowa platforma eTwinning bez 
tajemnic - Poznajemy platformę

•03.04.2023, godz. 19:00 - Webinarium grupy Edukacja włączająca z eTwinning

https://etwinning.pl/aktualnosci/webinarium-narzedzia-wspomagajace-efektywne-uczenie-sie-matematyki
https://etwinning.pl/aktualnosci/webinarium-pierwszy-i-nie-ostatni
https://etwinning.pl/aktualnosci/webinarium-szkola-dla-innowatora
https://etwinning.pl/aktualnosci/webinarium-zadania-wstepne-w-projekcie
https://etwinning.pl/aktualnosci/webinarium-czy-to-dobry-projekt
https://etwinning.pl/aktualnosci/webinarium-poznajemy-platforme
https://etwinning.pl/aktualnosci/webinarium-edukacja-wlaczajaca-z-etwinning
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