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Erasmus+

Erasmus+ 
2021-2027
Nowe perspektywy,  
szersze horyzonty –   

program UE na rzecz kształcenia,  
szkolenia, młodzieży i sportu

Program Erasmus+ dysponuje  
szacunkowym budżetem 

  26,2 € mld1

,  
a więc niemal dwa razy większym niż poprzedni 

program na lata 2014–2020. Do tego dochodzi ok.  

2,2 € mld   
z unijnego instrumentu współpracy zewnętrznej2. 

70% budżetu zostanie 
przeznaczone na zaoferowanie   

wszystkim możliwości w zakresie mobilności w 
perspektywie uczenia się przez całe życie. 

Mobilność w ramach programu Erasmus+ ma korzystny 
wpływ na rozwój edukacyjny, społeczny, osobisty i 
zawodowy – pozwala doskonalić wiedzę, umiejętności 
i postawy, zwiększa szanse na zatrudnienie, pomaga 
budować wiarę w siebie i niezależność, pobudza ciekawość 
i innowacyjność, wspiera zrozumienie innych ludzi i buduje 
poczucie przynależności europejskiej.

30% budżetu zostanie zainwestowane 
w projekty w zakresie współpracy oraz 
działania na rzecz rozwoju polityki,  
umożliwiające organizacjom zdobywanie doświadczeń w 
zakresie współpracy międzynarodowej, zwiększenie zdolności, 
opracowywanie innowacyjnych podejść, wymianę dobrych 
praktyk i tworzenie sieci kontaktów. Dzięki tym działaniom 
Erasmus+ będzie odgrywał ważną rolę we wzmacnianiu 
odporności oraz wspieraniu odbudowy i innowacji w dziedzinie 
kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.1 Na budżet programu Erasmus+ składa się kwota 24,574 mld 

euro w cenach bieżących w ramach nowych wieloletnich ram 
finansowych (2021–2027) oraz dodatkowe środki w wysokości 

1,7 mld euro w cenach z 2018 r.
2 Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej 

i Rozwojowej (ISWMR) oraz Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej  (IPA III).

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl
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Erasmus+ w pigułce
Program wspiera realizację prioryte-
tów i działań określonych w europej-
skim obszarze edukacji, Planie dzia-
łania w dziedzinie edukacji cyfrowej  
oraz Europejskim programie na rzecz 
umiejętności. Pomaga wcielić w ży-
cie  Europejski filar praw socjalnych, 
wdraża strategię UE na rzecz mło-
dzieży na lata 2019–2027 i rozwija 
europejski wymiar sportu.

Oferuje możliwości mobilności i 
współpracy w zakresie szkolnictwa 
wyższego, kształcenia i szkolenia 
zawodowego, kształcenia dorosłych 
i edukacji szkolnej (w tym wczesnej 
edukacji i opieki nad dzieckiem), mło-
dzieży oraz kadry sportowej.

Kładzie silny nacisk na włączenie 
społeczne, transformację ekolo-
giczną i cyfrową, a także na propa-
gowanie uczestnictwa młodych ludzi 
w życiu demokratycznym.

Jest programem dla wszystkich: w 
większym stopniu angażuje osoby o 
mniejszych szansach i jest bardziej 
dostępny dla małych organizacji.

Inwestuje w badania w przyszłościo-
wych dziedzinach, jak zmiana klimatu, 
umiejętności cyfrowe, czysta ener-
gia, sztuczna inteligencja, nauki o 
zdrowiu itp.

Wspiera inicjatywy przewodnie, m.in.  
europejskie szkoły wyższe, centra do-
skonałości zawodowej i DiscoverEU.

Promuje zdrowy styl życia poprzez 
wspieranie projektów w zakresie spor-
tu powszechnego. 

Rozszerza możliwości mobilności i 
współpracy poza Europę. 

Oferuje organizacjom wsparcie 
współpracy, budowania potencjału, 
wymian, tworzenia sieci kontaktów 
i realizacji polityki, a także sprzyja 
reformom w dziedzinie kształcenia, 
szkolenia, młodzieży i sportu.

Nowy program ma służyć zwiększeniu 
jakościowego wpływu działań podej-
mowanych w jego ramach i zapewnie-
niu równych szans. W tym celu program 
będzie kierowany do osób w różnym 
wieku i pochodzących z różnych śro-
dowisk kulturowych, społecznych i 
ekonomicznych. Będzie skupiać się na 
osobach o mniejszych szansach, w tym 
osobach z niepełnosprawnościami, ma-
jących trudności w nauce lub pochodzą-
cych ze środowisk migracyjnych, a tak-
że na mieszkańcach obszarów wiejskich 
i oddalonych.

Zgodnie z priorytetami Planu działania 
w dziedzinie edukacji cyfrowej program 
będzie sprzyjał zwiększaniu dostępno-
ści i doskonaleniu jakości cyfrowego 
uczenia się; przewiduje także wspiera-
nie zdolności nauczycieli, szkoleniow-
ców, osób pracujących z młodzieżą itp. 
do korzystania z narzędzi i treści cyfro-
wych, a także testowanie i promowanie 
nauki zdalnej i kształcenia mieszane-
go. Działania w zakresie mobilności w 
ramach programu zapewnią liczniej-
sze możliwości nabywania i rozwijania 
umiejętności cyfrowych dzięki inicjaty-
wom takim jak program staży „Cyfrowe 
możliwości”.

Realizacja programu zostanie znacz-
nie zdigitalizowana i będzie o wiele 
prostsza dla uczestników, w szczegól-
ności dzięki inicjatywie dotyczącej eu-
ropejskiej legitymacji studenckiej oraz 
zmodernizowanej strukturze informa-
tycznej dla beneficjentów i organów 
wdrażających. 

Włączenie i różnorodność Cyfrowy Erasmus+ Zielony Erasmus+

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ła-
dem, program będzie służyć za przy-
kład, zachęcając uczestników do ko-
rzystania z transportu niskoemisyjnego 
jako alternatywy dla lotów. Finanso-
wanie w ramach programu Erasmus 
będzie również przeznaczone na do-
skonalenie wiedzy i zrozumienia w 
zakresie zrównoważonego rozwoju i 
działań w dziedzinie klimatu, dając Eu-
ropejczykom kompetencje na najwyż-
szym światowym poziomie, niezbędne 
do kształtowania społeczeństw, stylu 
życia i gospodarki w zgodzie z zasadą 
zrównoważoności.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_pl
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_pl
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_pl
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_pl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=pl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=pl
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pl
https://europa.eu/youth/strategy_pl
https://europa.eu/youth/strategy_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/sport_pl
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_pl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=pl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=pl
https://europa.eu/youth/discovereu_pl
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job#:~:text=The%20Digital%20Opportunity%20traineeship%20initiative,graduates%20between%202018%20and%202020.&text=The%20Commission%20sets%20up%20the,help%20respond%20to%20the%20challenge
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job#:~:text=The%20Digital%20Opportunity%20traineeship%20initiative,graduates%20between%202018%20and%202020.&text=The%20Commission%20sets%20up%20the,help%20respond%20to%20the%20challenge
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_pl
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
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Możliwości w  
zakresie mobilności
Mobilność osób uczących się i kadry dydaktycznej jest 
przewodnim działaniem programu Erasmus+. Oczekuje 
się, że w wyjazdach zagranicznych w ramach programu 
weźmie udział około 10 mln osób, w tym studentów, 
osób uczących się, nauczycieli, w tym akademickich, 
i szkoleniowców we wszystkich sektorach. Dzięki 
unikalnym doświadczeniom, jakie oferuje życie, 
studiowanie, szkolenie się lub podróżowanie za granicą, 
uczestnicy zdobywają pewność siebie i umiejętności 
miękkie, odkrywają różne kultury i budują sieci 
kontaktów międzyludzkich i zawodowych z ludźmi z 
innych krajów. Sprzyja to ich szansom na zatrudnienie i 
aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, a także 
ogólnie większemu włączeniu społecznemu i wzmocnieniu 
tożsamości europejskiej.

Dzięki bardziej elastycznemu formatowi i czasowi 
trwania mobilności studenci szkół wyższych będą mieli 
jeszcze więcej możliwości studiowania lub odbycia stażu 
w Europie i poza nią. Nowa aplikacja mobilna Erasmus+ 
będzie ich wspierać na każdym etapie tej przygody. 

Nowość

 ● Mieszane programy intensywne w szkolnictwie wyższym 
będą łączyć uczenie się przez internet i pracę zespołową z 
krótkoterminowym fizycznym wyjazdem za granicę. 

 ● W ramach nowego programu dwa razy więcej osób odby-
wających szkolenie zawodowe skorzysta z mobilności edu-
kacyjnej – zarówno krótkoterminowej, jak i długoterminowej 
(„ErasmusPro”). Możliwości te zostaną rozszerzone również 
na kraje pozaeuropejskie.

 ● W ramach Erasmus+ finansowana będzie również krótkoter-
minowa i długoterminowa mobilność edukacyjna uczniów 
szkół – z wyjazdów zagranicznych będą mogli skorzystać 
zarówno pojedynczy uczniowie, jak i całe klasy.

 ● Program będzie wspierał również mobilność dorosłych 
słuchaczy. Osobom dorosłym, które szczególnie potrzebu-
ją możliwości rozwoju osobistego lub znacznej poprawy 
kompetencji kluczowych, zapewni on możliwości szkolenia 
i kształcenia dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. 

 ● Aby promować uczestnictwo w życiu demokratycznym, 
program będzie wspierał lokalne i ponadnarodowe inicjaty-
wy w zakresie aktywności młodzieży, sprzyjające zaanga-
żowaniu i nauce uczestnictwa w społeczeństwie obywatel-
skim, prowadzone przez organizacje lub nieformalne grupy 
młodzieżowe.

 ● Po udanym etapie pilotażowym inicjatywa, DiscoverEU sta-
nie się integralną częścią programu „Erasmus+” w ramach 
jego komponentu młodzieżowego. Da ona 18-latkom moż-
liwość podróżowania po Europie – najlepiej koleją – przez 
okres do jednego miesiąca. DiscoverEU łączy młodych Eu-
ropejczyków, odkrywając przed nimi bogate dziedzictwo kul-
turowe Europy. Pozwala im również na zdobycie kluczowych 
kompetencji i umiejętności życiowych oraz wyrabia w nich 
zrównoważone nawyki związane z podróżowaniem.

 ● Uzupełnieniem działań w zakresie mobilności będą możli-
wości nauki języków obcych za pośrednictwem narzędzia 
pomocy językowej online (OLS) w ramach Erasmus+ lub 
inne dodatkowe formy wsparcia językowego. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_pl
https://europa.eu/youth/discovereu_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_pl
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Projekty współpracy
W ramach Erasmus+ zwiększone zostanie wsparcie 
dla projektów, które sprzyjają współpracy i wymianie 
praktyk, umożliwiając kluczowym podmiotom lepsze 
wykorzystanie nowych technologii, opracowywanie in-
nowacyjnych metod nauczania, szkolenia i uczenia się, 
promowanie uczenia się pozaformalnego oraz wdraża-
nie wspólnych narzędzi i działań. 

Nowość

 ● Dzięki nowym partnerstwom na małą skalę z programu 
będzie mogło skorzystać szersze grono podmiotów. Niskie 
kwoty dotacji, krótki czas trwania i proste wymogi mogą 
być dobrym punktem wyjścia do uczestnictwa dla nowych i 
małych organizacji.

 ● Pełne wdrożenie inicjatywy dotyczącej europejskich szkół 
wyższych umożliwi pogłębioną i systemową współpracę 
między uczelniami, zwiększając jakość i konkurencyjność 
europejskiego szkolnictwa wyższego. 

 ● W ramach nowego programu zostaną w pełni uruchomione 
platformy centrów doskonałości zawodowej. Będą one za-
pewniać wysokiej jakości umiejętności zawodowe, wspierać 
przedsiębiorczość oraz sprzyjać włączeniu społecznemu 
i innowacjom.

 ● Uruchomienie akademii nauczycielskich Erasmus pozwoli 
zgromadzić specjalistyczną wiedzę i zapewnić szkolenia dla 
nauczycieli i szkoleniowców, w tym w zakresie uczenia się 
przez internet i nauki zdalnej, a także zapewni włączenie 
uczniów i osób uczących się o mniejszych szansach. 

 ● Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus uzyskają 
nowe cechy, służące zwiększeniu uczestnictwa uczelni z kra-
jów partnerskich. Powstaną dzięki temu wyjątkowe możliwo-
ści mobilności studentów zarówno w Europie, jak i poza nią. 

 ● Aby wspierać innowacje, kreatywność i uczestnictwo, nowy 
program będzie promował partnerstwa przyszłościowe – 
projekty na dużą skalę służące określeniu, opracowaniu, wy-
próbowaniu lub ocenie innowacyjnych podejść, które mają 
potencjał upowszechnienia się, oraz poprawie systemów 
kształcenia i szkolenia.

 ● Budowanie zdolności wraz z instytucjami w krajach partner-
skich na całym świecie w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz sportu będzie uzupełnieniem już prowa-
dzonych działań w zakresie budowania zdolności w dziedzi-
nie szkolnictwa wyższego i młodzieży. 

 ● Sportowy wymiar programu zostanie udoskonalony po-
przez promowanie partnerstw w zakresie współpracy i nie-
komercyjnych imprez sportowych, co ma służyć zwiększa-
niu świadomości roli sportu w różnych dziedzinach, takich 
jak włączenie społeczne, równość szans i prozdrowotna 
aktywność fizyczna. 

Wsparcie opracowywania 
polityki i współpracy

Program zapewnia wsparcie opracowywania 
polityki i współpracy na szczeblu UE, 
przyczyniając się do reform krajowych 
i modernizacji w dziedzinie kształcenia, 
szkolenia, młodzieży i sportu. Cele te 
realizowane są m.in. poprzez partnerskie 
uczenie się i wymiany, prace analityczne, 
badania, opracowania i współpracę z innymi 
organizacjami międzynarodowymi. 

Projekty w ramach inicjatywy Europejska 
młodzież razem będą wspierać rozwój 
bardziej transnarodowej, ustrukturyzowanej 
współpracy – w internecie i poza 
nim – między różnymi organizacjami 
młodzieżowymi w celu budowania lub 
wzmacniania partnerstw koncentrujących się 
na solidarności i powszechnym uczestnictwie 
demokratycznym.

Działania Jean Monnet

Działania Jean Monnet będą nadal wnosić istotny wkład 
w refleksje na temat integracji europejskiej poprzez 
sprzyjanie budowaniu wiedzy i świadomości na temat 
kwestii związanych z UE. Nowy program zwiększa moż-
liwości nauczania, uczenia się i dyskusji na temat UE.

Nowość
Działania Jean Monnet wyjdą poza uczelnie 
wyższe, obejmując szkoły i inne placówki 
edukacyjne i szkoleniowe.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_pl
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_pl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/teacher-academy-courses-and-materials-support-teachers_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_pl
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/european-youth-together_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/european-youth-together_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet_pl


Więcej informacji 
Na stronie internetowej programu Erasmus+ uzyskasz informacje  

o wszelkich możliwościach oferowanych w ramach programu,  
a na platformie wyników Erasmus+ poznasz szczegóły finansowanych projektów.  

Wdrażaniem programu i zarządzaniem nim zajmują się Komisja Europejska,  
agencje narodowe oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,  

Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Oto platformy, które pozwolą Ci wyruszyć w podróż wraz z Erasmus+ : 

eTwinning   dla nauczycieli i pracowników szkół.

School Education Gateway   dla nauczycieli,  

decydentów i badaczy zajmujących się edukacją.

EPALE   dla osób zawodowo zajmujących się kształceniem dorosłych. 

Europejski Portal Młodzieżowy   i   Youthpass   dla młodzieży  

i organizacji młodzieżowych.

Obserwuj 
nas w mediach 

społecznościowych 
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