


Priorytety Komisji Europejskiej 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 



Kraje uprawnione w Programie 

Państwa członkowskie UE Państwa spoza UE uczestniczące w Programie 

Austria                                  Hiszpania                           Słowacja 
Belgia                                    Holandia                            Słowenia  
Bułgaria                                Irlandia                               Szwecja 
Chorwacja                            Litwa                                   Węgry 
Cypr                                      Luksemburg                        Włochy 
Czechy                                  Łotwa 
Dania                                    Malta 
Estonia                                 Niemcy 
Finlandia                              Polska 
Francja                                 Portugalia 
Grecja                                   Rumunia 

Islandia 

Macedonia Północna 

Lichtenstein 

Norwegia 

Serbia 

Turcja 



Erasmus+, Akcja kluczowa 1 

Akredytacje a projekty krótkoterminowe 



Akcja Kluczowa 1 
Edukacja Szkolna (SCH)  

Mobilność uczniów 
 i kadry edukacji szkolnej 

 

PROJEKTY 
KRÓTKOTERMINOWE 

Terminy składania wniosków 
 11.05.2021 
05.10.2021 

AKREDYTACJA ERASMUSA 
KA120 

Termin składania wniosków: 
 19.10.2021 

Organizacje mogą 
również przystąpić do 
Programu bez 
składania wniosku 

MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W PROGRAMIE 



Akredytacja (KA120) Krótkoterminowe projekty  mobilności  (KA122) 

• Określana mianem biletu wstępu do programu Erasmus+. 
Oznacza to odejście od corocznych konkursów wniosków oraz 
stabilne finansowanie na kilka kolejnych lat 

 
• Jedna organizacja=jedna Akredytacja w danym sektorze na cały 

okres programowania 
 
• Czas trwania projektu w obrębie każdego wniosku o budżet: 

 15 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy 
 
• Organizacja składa wniosek o Akredytację, a po jej otrzymaniu 

uproszczone wnioski o budżet 
 

• O Akredytację Erasmusa mogą się ubiegać nawet całkowici 
nowicjusze, ponieważ dotychczasowe doświadczenie w 
programie Erasmus+ nie jest wymagane 
 

• Konieczne jest  posiadanie co najmniej dwuletniego 
doświadczenia w realizacji działań w danym obszarze edukacji 

 
• Format dostępny jest zarówno dla indywidualnych 

wnioskodawców, jak i dla koordynatorów konsorcjów 
 
Termin składania wniosków o akredytację: 19 października 2021 r. 
godz. 12.00 

• Dogodna forma wnioskowania dla organizacji mniej 
doświadczonych, pod warunkiem, że nie posiadają one  Akredytacji 
Erasmusa 

 
• Liczba projektów realizowanych przez jedną organizację jest 

ograniczona: maksymalnie trzy projekty krótkoterminowe 
 
• Czas trwania projektu: 6-18 m-cy 
 
• Obowiązuje ograniczenie liczby mobilności: maksymalnie 30 

 
• Format ten jest otwarty tylko dla indywidualnych wnioskodawców, a 

nie dla koordynatorów konsorcjów. 
 
 
Termin składania wniosków:  
I RUNDA: 11 maja 2021 r. godz. 12:00 
II RUNDA: 5 października 2021 r. godz.12:00  



AKREDYTACJA  I PROJEKTY KRÓKOTERMINOWE - WSPÓLNE CECHY 
 • w obrębie tego samego sektora w obu typach projektów te same podmioty uprawnione są do wnioskowania 

(indywidualna lista dla każdego z sektorów opublikowana jest na stronie www.erasmusplus.org.pl) 

• w obu typach projektów mobilność fizyczna może być łączona z działaniami wirtualnymi 

• w obrębie tego samego sektora w obu typach projektów dostępne są te same rodzaje działań  

• w obu typach projektów możliwe do realizowania są mobilności kadry oraz uczniów/osób uczących się 

• w obrębie tego samego sektora w obu typach projektów ci sami uczestnicy są uprawnieni do udziału w projekcie 

• w obu typach projektów obowiązkowe jest przestrzeganie Standardów Jakości Erasmusa, realizowanie priorytetów KE 
oraz adekwatnie do sektora priorytetów sektorowych 

• w obrębie tego samego sektora stawki wsparcia indywidualnego, na podróż, czy w zakresie wsparcia organizacyjnego 
oraz wszelkie dodatkowe możliwe składniki dofinansowania (jak np. opłata za kurs, wizyty przygotowawcze) są 
wspólne dla obu typów projektów 

• wnioskodawca, nawet jeśli skorzysta z pomocy organizacji wspierającej,  jest w pełni odpowiedzialny za swój projekt 

• projekty obu typów otwarte są zarówno dla doświadczonych beneficjentów, jak i tzw. nowicjuszy. Wymagane jest 
natomiast od wnioskodawców co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji działań  w danym obszarze. 

 

http://www.erasmusplus.org.pl/


AKREDYTACJA  I PROJEKTY KRÓKOTERMINOWE- Czyli inny format wnioskowania … 

AKREDYTACJA 
- we wniosku o Akredytację Erasmusa (KA120) nie wnioskuje się o 

konkretny budżet  

- składamy dodatkowo co roku uproszczony wniosek o budżet 
(dodatkowy deadline), w którym określamy rodzaje i ilość 
planowanych działań przez najbliższe 15 miesięcy. Na tej 
podstawie m.in. NA wyliczy dofinansowanie 

- we wniosku o Akredytację Erasmusa (KA120) nie musimy 
podawać organizacji partnerskich 

- projekt ma charakter długoterminowy 

- Akredytacja raz przyznana obowiązuje przez cały okres 
programowania 

- brak ograniczeń co do liczby mobilności: co roku wnioskuje się o 
budżet na konkretną liczbę działań. Możliwa jest też korekta 
Planu Erasmusa przedłożonego we wniosku o Akredytację KA120 

- ten format dostępny jest zarówno dla wnioskodawców 

indywidualnych, jak i dla koordynatorów 

 

PROJEKTY KRÓKOTERMINOWE 

 
- od razu wnioskuje się o konkretny budżet na realizację działań 

zaplanowanych w projekcie 
- we wniosku musimy podać instytucje przyjmujące 
- Projekty tego typu -jak sama nazwa wskazuje- mają charakter 

krótkoterminowy, max. 18 miesięcy 
- wnioskodawca może w ciągu obecnej perspektywy finansowej  

zrealizować max. 3 projekty tego typu. W każdym przypadku 
musi złożyć odrębny wniosek i nie ma gwarancji uzyskania 
dofinansowania 

- w ramach tego typu projektów można zaplanować max. 30 
mobilności 

- ten format nie jest dostępny dla instytucji posiadających 
Akredytację Erasmusa  (w obrębie danego sektora) oraz dla 
koordynatorów konsorcjów 

 


