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Komunikat Narodowej Agencji  

Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 

 

w sprawie: 

MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE ERASMUS+ 

PRZEZ OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:  

 

 

 
Tytułem wstępu przypominamy, że podstawowymi grupami w programie Erasmus+  są "uczestnicy" 
i "organizacje uczestniczące”, a warunki udziału obu grup są opisane w corocznie aktualizowanym 
Przewodniku Programu Erasmus+ (Przewodnik).  

„Uczestnikami” są osoby fizyczne zaangażowane w projekt Erasmus+, które mogą otrzymać z UE 
dofinansowanie kosztów swojego uczestnictwa w projekcie, w szczególności kosztów podróży i 
utrzymania (np. uczniowie, studenci, wolontariusze, nauczyciele, pracownicy i kadra kierownicza 
szkół, trenerzy, itd.), zaś „organizacjami uczestniczącymi” - organizacje lub nieformalne grupy 
młodzieży zaangażowane w projekt Erasmus+ w charakterze wnioskodawcy albo partnera (np. szkoły, 
uczelnie, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia,  ośrodki kształcenia, itd.). 

Przedmiotem niniejszego komunikatu jest zmiana dotycząca organizacji uczestniczących mająca 
zastosowanie do nowej edycji programu Erasmus+ ustanowionego na lata 2021-27. Zmiana polega 
na umożliwieniu wnioskowania o dofinansowanie w programie Erasmus+ osobom fizycznym 
prowadzącym działalność gospodarczą. Możliwość ta jest uwarunkowana zapewnieniem gwarancji 
ochrony interesów finansowych UE równorzędnej z gwarancjami jakie dostarczają osoby prawne. W 
tym celu wnioskodawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą będzie podlegał 
badaniu zdolności finansowej, której wynik będzie podstawą dla decyzji o zawarciu (bądź 
niezawarciu) umowy finansowej w programie Erasmus+ oraz jej odpowiednim zabezpieczeniu, np. w 
formie weksla in blanco (z poręczeniem).  

Bliższe informacje na temat możliwości udziału w programie Erasmus+, w tym dla osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą dostępne są w Przewodniku właściwym dla danego roku 
konkursowego. 
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Wersja dokumentu 1.0

Akceptacja

Machałek Marzena, 2021-04-21 14:34:02, wersja 
1.0 (Sekretarz Stanu, Kierownictwo MEiN 
(MEiN), Sekretarz Stanu Marzena Machałek 
(MM)) Ministerstwo Edukacji i Nauki

Akceptacja

Lewiński Marek, 2021-04-21 13:38:31, wersja 
1.0 (Dyrektor, Departament Funduszy 
Strukturalnych (DFS), Departament Funduszy 
Strukturalnych (DFS)) Ministerstwo Edukacji i 
Nauki

Akceptacja

Sidor Agnieszka, 2021-04-21 13:34:16, wersja 
1.0 (Naczelnik Wydziału, Departament Funduszy 
Strukturalnych (DFS), Wydział Programowania, 
Ewaluacji i Sprawozdawczości (WPES)) 
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Akceptacja

Lawenda Rafał, 2021-04-21 12:55:46, wersja 1.0 
(Główny Specjalista, Departament Funduszy 
Strukturalnych (DFS), Wydział Programowania, 
Ewaluacji i Sprawozdawczości (WPES)) 
Ministerstwo Edukacji i Nauki
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