Partnerstwa w zakresie współpracy
Głównym celem partnerstw współpracy jest
umożliwienie organizacjom podniesienia jakości ich
działań oraz rozwijania i wzmacniania sieci partnerów.
Wyniki projektów powinny nadawać się do ponownego
wykorzystania i wprowadzania.

Budowanie potencjału w sektorze Młodzież
Projekty współpracy międzynarodowej oparte na
wielostronnych partnerstwach między organizacjami
działającymi w dziedzinie młodzieży w krajach programu
i w krajach partnerskich. Celem jest rozwój nauczania
pozaformalnego wśród młodzieży. W projektach mogą
uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz władze
publiczne.

Erasmus+ 2021-2027
Zmienia życie, otwiera umysły
Program wspiera realizację priorytetów i działań
określonych w: Europejskim obszarze edukacji, Planie działania
w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz Europejskim programie
na rzecz umiejętności.
Pomaga wcielić w życie Europejski filar praw socjalnych, wdraża
Strategię UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 i rozwija
europejski wymiar sportu.
Oferuje możliwości mobilności i współpracy w zakresie
szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego,
edukacja dorosłych i edukacji szkolnej (w tym wczesnej edukacji
i opieki nad dzieckiem), młodzieży oraz kadry sportowej.
Kładzie silny nacisk na włączanie społeczne, transformację
ekologiczną i cyfrową, a także na propagowanie uczestnictwa
młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Realizuj z nami
projekty międzynarodowe
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Działania centralne

Europejska młodzież razem
Tworzenie sieci promujących partnerstwa transgraniczne,
które będą działać w ścisłej współpracy z młodymi ludźmi
z całej Europy (kraje programu Erasmus+). Sieci te będą
organizować współpracę, wymiany młodzieży, będą
promować szkolenia (np. dla młodzieżowych liderów).
Umożliwią jednocześnie młodym ludziom samodzielne
tworzenie wspólnych projektów.

www.eacea.ec.europa
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Podnoszenie kompetencji młodzieży
i osób pracujących z młodzieżą

Wymiana dobrych praktyk,
Działania innowacyjne

Akcja 1 – Projekty mobilności

Akcja 2 – PARTNERSTWA WSPÓŁPRACY
Współpraca organizacji i instytucji

Wnioskodawca

Uczestnicy mobilności

• organizacje pozarządowe
posiadające osobowość
prawną
• grupy nieformalne
młodzieży (tylko KA1)
• organy publiczne
na szczeblu lokalnym,
regionalnym lub krajowym,
działające na rzecz
młodzieży lub osób
pracujących z młodzieżą,
wykorzystujące
pozaformalne metody
edukacji

• do udziału w projektach
uprawnione są
osoby młode (13–30
lat) oraz osoby
pracujące z młodzieżą
(bez ograniczeń
wiekowych)

Czas trwania projektu
• od 3 do 24 miesięcy
Kierunki mobilności
w projekcie

Czas trwania mobilności
• dla wymiany młodzieży:
od 5 do 21 dni, nie licząc
czasu podróży
• dla osób pracujących
z młodzieżą: od 2 (dni
następujące po sobie)
do 60 dni

• kraje członkowskie UE
• kraje partnerskie jak np.
Ukraina, Mołdawia*

Projekty działań

*Pełen wykaz krajów
uprawnionych do uczestnictwa
w projekcie można znaleźć
na stronie Narodowej Agencji
oraz w Przewodniku
po programie.

młodzieży: nowe

PARTNERSTWA
WSPÓŁPRACY

PARTNERSTWA
NA MAŁĄ SKALĘ

Wnioskodawca

Wnioskodawca

• organizacje i instytucje
zajmujące się edukacją
pozaformalną młodzieży

• organizacje i instytucje
zajmujące się edukacją
pozaformalną młodzieży

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu

• od 12 do 36 miesięcy

• od 6 do 24 miesięcy

Budżet

Budżet

• od 100 tys. do 400 tys. euro

• od 30 tys. do 60 tys. euro

Partnerstwo

Partnerstwo

• co najmniej trzy
organizacje z trzech
różnych krajów programu

• co najmniej dwie
organizacje z dwóch
różnych krajów programu

Nowości w sektorze Młodzież

Dwie ścieżki wejścia do Programu Erasmus+
• akredytacja na okres od 3 do 7 lat dla doświadczonych
organizacji
• projekty krótkoterminowe w Akcji 1 i Akcji 2

Działania wspierające
uczestnictwo młodzieży
Działania zachęcające, wspierające i ułatwiające
młodym ludziom uczestnictwo w życiu demokratycznym
Europy np. warsztaty, debaty, kampanie uświadamiające,
szkolenia, i inne formy interakcji online lub offline między
młodymi ludźmi a decydentami.

DiscoverEU
To inicjatywa, w ramach której 18-letni obywatele UE mogą
otrzymać bilet kolejowy pozwalający podróżować po całej
Europie.

wspierających
uczestnictwo
ścieżki do
zaangażowania

Korzyści
z udziału w programie:
– poznawanie nowych kultur,
– nabywanie nowych umiejętności

Wymiana młodzieży
i mobilność osób
pracujących
z młodzieżą

i kompetencji,
– nauka języków obcych,
– uczenie się otwartości i tolerancji,
– zdobywanie doświadczeń
we współpracy międzynarodowej.

www.erasmusplus.org.pl/mlodziez

e-mail: yia@erasmusplus.org.pl

