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AKREDYTACJA ERASMUSA

PRZYSZŁOŚĆ PROGRAMU ERASMUS+

Uruchomiony w 2014 roku, program Erasmus+ stwarza liczne możliwości  
w zakresie mobilności i współpracy w dziedzinie edukacji, kształcenia, 
młodzieży i sportu. Program umożliwia uczestnikom i organizacjom zdobycie 
cennych umiejętności i doświadczeń, a także przyczynia się do poprawy  
i unowocześnienia procesu  kształcenia i szkoleń oraz pracy z młodzieżą  
w całej Europie.
Nowy program (2021–2027) jest w jeszcze większym stopniu dostępny  
i zrównoważony oraz ma wspierać zwiększanie szans edukacyjnych (edukacja 
włączająca). Do istotnych celów należy wsparcie transformacji cyfrowej  
w edukacji oraz pomoc w tworzeniu europejskiego obszaru edukacji.
Aby osiągnąć te cele, nowy program opracowano z myślą o łatwiejszym niż 
kiedykolwiek wcześniej dostępie dla organizacji. Akredytacja Erasmusa jest  
dla tego celu kluczowa.
Akredytacja Erasmusa to nowy sposób na uzyskanie dostępu do działań  
na rzecz mobilności w ramach nowego programu. W broszurze wyjaśniono, 
jak działa akredytacja, kto może się o nią ubiegać i jakie korzyści niesie ze sobą 
jej posiadanie.
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Akredytacja Erasmusa działa  
jak karta członkowska dająca 
dostęp do akcji mobilnościowych 
Programu (forma biletu wstępu 
w tych akcjach). 

Wnioskodawcy muszą 
uzyskać akredytację tylko 
raz, aby w ciągu siedmiu  
lat trwania programu 
otrzymywać finansowanie  
na działania na rzecz 
mobilności w ramach Akcji 1.
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EDUKACJA DOROSŁYCH 
W tym formalna, pozaformalna 
i nieformalna edukacja dorosłych 
o charakterze niezawodowym.

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA 
ZAWODOWE 
W tym wstępne i ustawiczne 
kształcenie i szkolenie zawodowe 
oraz uczenie się oparte na pracy 
we wszystkich formach.

EDUKACJA SZKOLNA 
W tym edukacja wczesnoszkolna  
i opieka nad dzieckiem, kształcenie 
w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i średnich.

JAKI JEST ZAKRES 
AKREDYTACJI ERASMUSA?

Dzięki akredytacji w programie Erasmus uprawnione 
do wnioskowania podmioty uzyskują dostęp do oferty  
w dziedzinie mobilności edukacyjnej w ramach Akcji 1 
programu. Akcja 1 wspiera te podmioty w zapewnianiu 
możliwości rozwoju zawodowego i osobistego osobom 
uczącym się, nauczycielom, edukatorom, szkoleniowcom,  
trenerom i innym przedstawicielom kadry edukacyjnej.
Każda akredytacja Erasmusa obejmuje jedną z trzech 
dziedzin edukacji:  

Gwarancja jakości  

Aplikując o akredytację Erasmusa, 
wnioskodawcy wyrażają zgodę na 
przestrzeganie standardów jakości 
Erasmusa. Dla akredytowanych 
podmiotów standardy te są gotową 
receptą na sukces. Dla uczestników 
są gwarancją jakości. Ze standardami 
jakości można zapoznać się, 
otwierając zaproszenie do składania 
wniosków o akredytację lub formularz 
wniosku.

WSPIERANE DZIAŁANIA:

Mobilność kadry w formie 
job-shadowing (obserwacji pracy), 
prowadzenia zajęć dydaktycznych 
w organizacji zagranicznej oraz 
uczestnictwa w kursach 
i szkoleniach.

Indywidualna mobilność:
- uczniów (sektor Edukacja szkolna), 
-  dorosłych osób uczących się 

(sektor Edukacja dorosłych), 
-  osób uczących się w ramach 

wstępnego oraz ustawicznego 
kształcenia i szkolenia 
zawodowego, a także niedawnych 
absolwentów (sektor Kształcenie i 
szkolenia zawodowe).

Grupowa mobilność uczniów 
i dorosłych osób uczących się.  



AKREDYTACJA ERASMUSA

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ 
WNIOSEK?
Wniosek mogą złożyć uprawnione  
do wnioskowania podmioty z krajów 
programu. Są nimi wszystkie państwa 
członkowskie Unii Europejskiej, jak 
również szereg innych państw, które 
przystąpiły do programu. Pełny 
wykaz krajów programu oraz ich 
Agencji Narodowych jest dostępny 
pod adresem:   
https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/contact_pl  
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LISTA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH 
DO WNIOSKOWANIA JEST SZEROKA  
I OBEJMUJE RÓŻNE PODMIOTY, W TYM:

Podmioty działą jące w obszarze  
edukacji szkolnej, kształcenia  
i szkoleń zawodowych lub 
edukacji dorosłych

Lokalne i regionalne organy 
publiczne, organy koordynujące  
i inne organizacje pełniące rolę  
w dziedzinie edukacji szkolnej, 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
lub edukacji dorosłych

Przedsiębiorstwa i inne organizacje, 
które przyjmują lub kształcą osoby 
uczące się i uczniów zawodu  
w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
zawodowego 

Lista  podmiotów 
uprawnionych została 
opublikowana na stronie 
każdej z Narodowych 
Agencji. Sprawdź, czy 
możesz zawnioskować!

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_pl
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TWORZYSZ WŁASNĄ 
STRATEGIĘ

Z akredytacją Erasmus 
możesz określać własne cele  
i masz swobodę wyboru 
tempa, w jakim chcesz 
działać. Możesz uaktualniać 
swój plan, tak aby 
odzwierciedlał Twoje postępy.

INWESTOWANIE  
W PRZYSZŁOŚĆ

Stabilny dostęp 
do finansowania oznacza, 
że możesz skupić się 
na długoterminowych celach. 
Działania na rzecz mobilności 
można wykorzystać do 
stopniowego podnoszenia 
jakości nauczania i uczenia  
się w Twojej organizacji.  

JAKIE KORZYŚCI 
NIESIE ZE SOBĄ 
AKREDYTACJA 
ERASMUSA?

Aby uzyskać akredytację, wnioskodawcy muszą 
opracować plan realizacji wysokiej jakości 
działań na rzecz mobilności i wykorzystać 
je do poprawy swojej oferty w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia. Uzyskując akredytację, 
osiągasz następujące korzyści: 

STABILNE FINANSOWANIE

Twoja organizacja/instytucja 
może liczyć na coroczne 
wsparcie w ramach programu  
na nowe działania 
na rzecz mobilności.

OKAZJE DO ROZWOJU  
I POSZUKIWAŃ

Możesz wypróbować nowe 
rodzaje działań lub nawiązać 
współpracę z nowymi 
instytucjami/ organizacjami 
partnerskimi – bez konieczności 
wypełniania nowego wniosku 
za każdym razem.  

Lista  podmiotów 
uprawnionych została 
opublikowana na stronie 
każdej z Narodowych 
Agencji. Sprawdź, czy 
możesz zawnioskować!
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DWA RODZAJE 
AKREDYTACJI 
ERASMUSA

Jeśli zdecydujesz się złożyć 
wniosek o akredytację Erasmusa, 
masz do wyboru dwie opcje:

INDYWIDUALNA AKREDYTACJA 
ERASMUSA DLA ORGANIZACJI/
INSTYTUCJI INDYWIDUALNYCH
Jest to opcja standardowa – Twoja 
instytucja/organizacja składa wniosek  
o przyznanie finansowania dla swojej 
kadry lub osób uczących się.  
Gdy zdobędziesz już cenne doświadczenie, 
możliwe jest również podniesienie 
akredytacji indywidualnej do poziomu 
akredytacji dla koordynatorów konsorcjów 
w ramach projektu mobilności!

AKREDYTACJA ERASMUSA DLA 
KOORDYNATORÓW KONSORCJUM  
W RAMACH PROJEKTU MOBILNOŚCI
Akredytowani koordynatorzy konsorcjów  
w ramach projektu mobilności mogą 
przewodzić grupie organizacji 
opracowujących wspólny plan  
i organizujących działania na rzecz 
mobilności za granicą.    
Członkowie Twojego konsorcjum nie  
muszą posiadać indywidualnych 
akredytacji Erasmusa, ale muszą 
pochodzić z tego samego państwa 
co Ty - koordynator konsorcjum.  

Nie masz pewności, czy złożenie 
wniosku to właściwy wybór?  
Do wyboru są też inne możliwości!
Akredytacja Erasmusa nie jest obowiązkowa. 
Do programu można dołączyć w inny sposób. 
Oto niektóre rozwiązania alternatywne:
• złożenie wniosku na realizację projektu 

krótkoterminowego w ramach Akcji 1
• dołączenie do istniejącego konsorcjum  

w ramach projektu mobilności
•  przyjęcie uczestników z zagranicznej 

organizacji partnerskiej
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JAK WYGLĄDA PROCEDURA 
SKŁADANIA WNIOSKU?  

Wnioski składa się do narodowej agencji właściwej 
dla kraju wnioskodawcy.

Kluczowym elementem procedury składania 
wniosku jest stworzenie Twojego planu Erasmusa. 
W planie określasz, w jaki sposób planujesz 
zorganizować działania na rzecz mobilności oraz co 
Twoja instytucja/organizacja zamierza osiągnąć 
poprzez ich realizację. Twój plan Erasmusa powinien 
obejmować okres przynajmniej dwóch lat. 
Przedłużenie go nie będzie wymagało złożenia 
nowego wniosku. 

Procedura składania wniosku jest prosta. Formularz 
wniosku zapewnia ramy, w których możesz 
opracować swój plan. W każdej sekcji znajdują się 
wyjaśnienia i wskazówki. 

Z formularzem wniosku zapoznasz się tutaj:  
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/ 
af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

JAK OTRZYMAĆ FINANSOWANIE?

Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, 
uzyskasz dostęp do specjalnej szybkiej ścieżki 
finansowania w ramach Akcji 1. Następnie 
możesz co roku wnioskować o nowe finansowanie 
– wystarczy, że złożysz wniosek o finansowanie  
w swojej narodowej agencji. 

Dobra wiadomość jest taka, że wniosek  
o finansowanie różni się istotnie od zwykłego 
wniosku. Musisz podać tylko podstawowe informacje, 
takie jak liczba uczestników oraz rodzaj działań, aby 
umożliwić oszacowanie potrzebnych ci funduszy.

Każdego roku narodowa agencja rozdziela dostępne 
fundusze między akredytowane organizacje. 
Szczegółowe informacje związane  
z procedurą składania wniosków o finansowanie 
oraz przyznawaniem funduszy opisano na stronie 
internetowej narodowej agencji oraz  
w publikowanym corocznie przewodniku 
po programie.

A JEŚLI MOJA INSTYTUCJA/
ORGANIZACJA DZIAŁA W WIĘCEJ NIŻ 
JEDNEJ DZIEDZINIE EDUKACJI ?

Twoja  instytucja/organizacja może uzyskać 
akredytację w wielu dziedzinach! W takim 
przypadku należy złożyć oddzielny wniosek  
w odniesieniu do każdej dziedziny, w której chcesz 
uzyskać akredytację.

CZY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK,  
JEŚLI DANA  INSTYTUCJA/
ORGANIZACJA NIE MA 
DOŚWIADCZENIA Z PROGRAMEM 
ERASMUS+? 

Tak, można! Akredytacja Erasmus jest dostępna 
dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. 

Doświadczenie z programem Erasmus+ nie jest 
wymagane. Jeśli masz wątpliwości, sprawdź  
w swojej agencji narodowej, czy Twoja instytucja/
organizacja może złożyć wniosek.

A JEŚLI KONIECZNA BĘDZIE ZMIANA 
MOJEGO PLANU ERASMUS  
W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE?

Okoliczności się zmieniają, a wszystkie plany trzeba 
okresowo weryfikować. Z akredytacją Erasmus 
nie stanowi to problemu.  

Szczegóły praktyczne – takie jak dokładna liczba 
uczestników, miejsce lub czas trwania działań 
– można modyfikować w trakcie ich realizacji. Jeśli 
zajdzie taka potrzeba, możesz też uaktualnić cele 
swojego planu Erasmus. Twoja narodowa agencja 
udzieli ci wskazówek na temat tego, kiedy i jak 
możesz to zrobić.

CZY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK 
W PRZYSZŁYM ROKU?  

Tak, można! Nowe zaproszenie do składania 
wniosków o akredytację Erasmus będzie ogłaszane 
co roku.  

PYTANIA  
I ODPOWIEDZI

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus


CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Dodatkowe informacje i zasoby udostępniono poniżej: 

Zapoznaj się z Przewodnikiem po programie: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pl

Zapoznaj się z formularzem wniosku:  
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

Skontaktuj się z właściwą narodową agencją: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_pl
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