


AKCJA 1 – Mobilność dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych

Akredytacja Projekty krótkoterminowe

- „Stałe członkostwo w Erasmus+”
- dla organizacji z większą liczbą kadry i słuchaczy, chcących organizować regularne mobilności
- wymagane doświadczenie 2 lata w sektorze
- nie jest wymagane doświadczenie w programie Erasmus+

- Organizacja składa wniosek o akredytację, a po jej otrzymaniu – uproszczone wnioski o budżet

- W jednym konkursie można złożyć wniosek 1 wniosek

- Wnioskują organizacje indywidualne i konsorcja

- Akredytacja przyznawana na okres do 2027 r.

- Brak limitu uczestników

Termin składania wniosków: 
19 października 2021 r. godz. 12.00

- dla organizacji mniej doświadczonych, z mniejszą liczbą kadry i słuchaczy
- doświadczenie nie jest wymagane

- Liczba projektów realizowanych przez jedną organizację ograniczona do maks. 3 grantów w ciągu 
5 lat 

- W jednej rundzie można złożyć tylko 1 wniosek

- Wnioskują tylko organizacje indywidualne, nie ma konsorcjów

- Czas trwania projektu: 6-18 miesięcy 

- Limit do 30 uczestników

Termin składania wniosków: 
luty/marzec 2022



Wnioskodawcy: organizacje działające w obszarze formalnej, pozaformalnej i nieformalnej 
edukacji dorosłych o charakterze niezawodowym.

Organizacje z obszaru niezawodowej edukacji dorosłych mogą wysyłać na mobilności 
zagraniczne do krajów Programu dorosłe osoby uczące się (nowość) oraz kadrę edukacji 
dorosłych. 

Dokumenty:

• Wykaz organizacji uprawnionych do wnioskowania w roku 2021 w Kluczowej Akcji 1 - Sektor 

Edukacja dorosłych (ADU)

• Profil dorosłych osób uczących się uprawnionych do korzystania z zagranicznych wyjazdów 

edukacyjnych w Kluczowej Akcji 1 sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+ 2021 

Specyfika Akcji 1 



Działania w projekcie
Mobilność kadry

• Job shadowing (2-60 dni)

• Prowadzenie zajęć w organizacji zagranicznej (2-365 dni)

• Udział w kursach i szkoleniach (2-30 dni)

Mobilność dorosłych osób uczących się

• Grupowa mobilność dorosłych osób uczących się (2-30 dni, minimum dwie 
osoby)

• Indywidualna mobilność dorosłych osób uczących się (2-30 dni)

Inne możliwe działania

• Zapraszanie ekspertów (2-60 dni)

• Goszczenie nauczycieli i edukatorów będących w trakcie szkolenia (10-365 
dni)

• Wizyty przygotowawcze 



AKCJA 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Partnerstwa na małą skalę Partnerstwa współpracy

- współpraca i wymiana doświadczeń organizacji działających na mniejszą skalę, mniej 
doświadczonych, działających na rzecz lokalnej społeczności np. na rzecz osób wymagających 
wsparcia edukacyjnego

- Minimum dwie organizacje z krajów programu

- Czas trwania projektu: 6 - 24 miesiące

- Dofinansowanie: 30 000 lub 60 000 euro

- Stawka ryczałtowa na cały projekt

- Działania w projekcie: spotkania i szkolenia międzynarodowe dla kadry i słuchaczy organizacji 
międzynarodowe dla kadry i słuchaczy organizacji partnerskich, działania lokalne dla słuchaczy

- wspólne przedsięwzięcie organizacji działających na większą skalę, w celu poprawy jakości działań, 
tworzenia sieci współpracy, rozwoju i wdrażania innowacyjnych  rozwiązań oraz ich 
upowszechniania

- Minimum trzy organizacje z krajów programu

- Czas trwania projektu: 12 - 36 miesięcy

- Dofinansowanie: 100 000 – 400 000 euro

- Stawki ryczałtowe na poszczególne kategorie budżetowe

- Działania w projekcie: spotkania i szkolenia międzynarodowe, spotkania projektowe, 
opracowanie i upowszechnianie rezultatów

Termin składania wniosków: 

wiosna 2022



• Wnioskodawcy: organizacje działające w obszarze formalnej, pozaformalnej i 
nieformalnej edukacji dorosłych o charakterze niezawodowym.

• Projekt musi dotyczyć jednego z priorytetów horyzontalnych lub sektorowych.

• Tematyka projektów dotyczy najczęściej rozwijania kompetencji kluczowych 
u osób dorosłych, w tym umiejętności podstawowych.

• Priorytet sektorowy dotyczący seniorów:

Promowanie programu Erasmus+ wśród wszystkich pokoleń: priorytet dotyczy 
projektów, które tworzą i promują możliwości edukacyjne oraz wymianę doświadczeń 
na rzecz osób starszych, z myślą o budowaniu i umacnianiu tożsamości europejskiej.
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• Strona programu Erasmus+: https://erasmusplus.org.pl/

• Kontakt z Zespołem Edukacja Dorosłych Erasmus+: 
https://erasmusplus.org.pl/kontakt,

e-mail: ae@erasmusplus.org.pl

• Spotkanie online „Złóż wniosek do Erasmus+ Edukacja dorosłych” – 29 września 
dla organizacji edukacji dorosłych zainteresowanych złożeniem wniosku dot. 

partnerstw 
na małą skalę

https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/zloz-wniosek-do-erasmus-edukacja-doroslych

https://epale542.clickmeeting.com/do-edukacji-doroslych/register

Gdzie szukać informacji?

https://erasmusplus.org.pl/
https://erasmusplus.org.pl/kontakt
mailto:ae@erasmusplus.org.pl
https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/zloz-wniosek-do-erasmus-edukacja-doroslych
https://epale542.clickmeeting.com/do-edukacji-doroslych/register


Dziękuję za uwagę


