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Europejski Korpus
Solidarności

Transformacja
cyfrowa

Uczestnictwo
w życiu demokratycznym

Narodowa Agencja Programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności –
jedyna w Polsce organizacja
z prawie 30-letnim doświadczeniem
w zarządzaniu międzynarodowymi
programami edukacyjnymi
 Wspieramy organizacje i instytucje, których działalność jest związana z edukacją,

szkoleniami, polityką młodzieżową oraz sportem. POMAGAMY ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚCI
I KOMPETENCJE EUROPEJCZYKÓW, budować partnerstwa między instytucjami
i wspierać reformy systemów edukacji i szkoleń.

 Na arenie międzynarodowej REPREZENTUJEMY POLSKĘ, a w kraju organizujemy nabory
i nadzorujemy finansowanie projektów. ŁĄCZNY BUDŻET przeznaczony na inicjatywy
realizowane w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
w latach 2021–2027 PRZEKROCZY 29 MILIARDÓW EURO!

 Europejski Korpus Solidarności daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się

i ZDOBYCIA BEZCENNEGO DOŚWIADCZENIA ORAZ ROZWINIĘCIA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI
poprzez udział w działaniach solidarnościowych.

 Ponadto koordynujemy sieci i inicjatywy informacyjne skierowane

do zróżnicowanych grup odbiorców. Wśród najbardziej popularnych są:
• stworzona dla nauczycieli platforma ETWINNING,
• skierowane do młodzieży EURODESK POLSKA i EUROPEJSKI PORTAL MŁODZIEŻOWY
• oraz EPALE – elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.

 Rozwijamy nowoczesne narzędzia służące do profesjonalnego prezentowania umiejętności

na rynku pracy w ramach inicjatywy EUROPASS. Od kilkudziesięciu lat budujemy bazę wiedzy

o europejskich systemach edukacji w ramach sieci EURYDICE, współtworzymy także platformę
YOUTH WIKI poświęconą politykom młodzieżowym państw Unii Europejskiej.

 Doceniamy i NAGRADZAMY NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE PROJEKTY
w ramach organizowanych przez nas konkursów.

 Co roku wydajemy kilkadziesiąt publikacji. Ich celem jest informowanie

o możliwościach, jakie daje program Erasmus+ oraz inne przedsięwzięcia
zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (pełniącą w Polsce funkcję
Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności).
Publikowane są również PRACE NAUKOWO-BADAWCZE, wyłonione w konkursie
„MONOGRAFIE FRSE”. Wydawnictwo jest uwzględnione w wykazie wydawnictw
punktowanych przez MEiN.

 Realizujemy BADANIA EDUKACYJNE dotyczące projektów dofinansowanych przez FRSE,
w szczególności ze środków programu Erasmus+. Badania obejmują zarówno
instytucje beneficjentów, jak i uczestników projektów.

Pozostałe inicjatywy
 Realizujemy także PROGRAM OPERACYJNY

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ składający się
z projektów mobilności ponadnarodowej
współfinansowanych w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dzięki Projektowi SZANSA możemy wypracować

i przetestować innowacyjne modele wsparcia
edukacyjnego dla osób dorosłych o niskich
umiejętnościach podstawowych oraz pomóc im
w odnalezieniu się na rynku pracy.

 Z pomocą PROGRAMU EDUKACJA,

finansowanego ze środków Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, zmniejszamy różnice
ekonomiczne i społeczne w edukacji pomiędzy
Państwami-Darczyńcami a Polską.

 Rola koordynatora projektu WORLDSKILLS w Polsce
pozwala nam promować umiejętności zawodowe
na forum międzynarodowym poprzez cykliczne
wydarzenia i konkursy.

 Wspieramy również współpracę

dr Paweł Poszytek

z krajami Wschodu poprzez

dyrektor generalny
Narodowej Agencji Programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności

POLSKO-LITEWSKI FUNDUSZ
WYMIANY MŁODZIEŻY
i POLSKO-UKRAIŃSKĄ RADĘ

Sukces programu Erasmus+ w poprzednich
latach skłonił Komisję Europejską
do znacznego zwiększenia budżetu w nowej
perspektywie finansowej.

WYMIANY MŁODZIEŻY,
a także Centrum Współpracy
z Krajami Europy Wschodniej
i Kaukazu (SALTO).
Przełamujemy stereotypy
i umacniamy więzi między narodami.

Dzięki tym środkom edukacja stanie się jeszcze bardziej
cyfrowa i dostępna dla osób z mniejszymi szansami.
Nasze otoczenie będzie wspierane przez działania
przyjazne dla środowiska, a obywatele będą mieli większe
możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Dowiedz się więcej:

frse.org.pl

erasmusplus.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
tel. +48 22 46 31 000, kontakt@frse.org.pl

Nowy Erasmus+ to ponad 28 mld euro,
z których w latach 2021–2027 wspólnie sfinansujemy
mobilność edukacyjną i projekty współpracy
transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w każdym wieku
i ze wszystkich środowisk.

eks.org.pl

Zapraszam wszystkie instytucje i organizacje aktywne
w obszarze edukacji i szkoleń – od przedszkoli, przez
szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, wyższe uczelnie,
placówki pracujące z dorosłymi,
a także z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej,
do realizacji wspólnych projektów.
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