
 
 

 

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich 
(Capacity Building in the field of Higher Education) 

Nazwa programu/funduszu Akcja 2. Programu Erasmus+ (działania centralne) 

Cele i zakres 
dofinansowania 

Projekty budowania potencjału są międzynarodowymi projektami współpracy, głównie 
między instytucjami szkolnictwa wyższego z Krajów Programu* i uprawnionych Krajów 
Partnerskich**. Ich głównym celem jest wsparcie modernizacji, dostępności i 
umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Krajach Partnerskich. 
Wspierane są dwie kategorie projektów budowania potencjału:  

• projekty wspólne (joint project) - mające na celu osiągnięcie rezultatów, z których 
korzystają bezpośrednio organizacje Krajów Partnerskich uczestniczące w 
projekcie:  

o opracowywanie programów nauczania;  
o modernizacja w zakresie zarządzania i funkcjonowania instytucji 

szkolnictwa wyższego;  
o wzmocnienie związku między instytucjami szkolnictwa wyższego i 

szerszego środowiska gospodarczo-społecznego.  

• projekty strukturalne (structural projects) - mające na celu wywarcie wpływu na 
systemy szkolnictwa wyższego i promowanie reform na szczeblu krajowym lub 
regionalnym w uprawnionych Krajach Partnerskich:  

o modernizacja polityki, zarządzania i kierowania systemami szkolnictwa 
wyższego;  

o wzmocnienie związku między systemami szkolnictwa wyższego i 
szerszego środowiska gospodarczo-społecznego. 

Projekty mogą być realizowane jako:  

• projekty krajowe, tj. obejmujące instytucje jedynie z jednego uprawnionego Kraju 
Partnerskiego;  

• projekty wielonarodowe w obrębie jednego regionu, obejmujące przynajmniej 
dwa kraje z tego regionu;  

• projekty wielonarodowe obejmujące więcej niż jeden region, w których 
uczestniczy przynajmniej jeden kraj z każdego z takich regionów. 

Projekt muszą się wpisać w określone priorytety dla danych krajów i regionów (dostępne 
na stronie EACEA), dotyczące takich obszarów, jak: 

• poprawa jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia w różnych obszarach 
tematycznych (w odniesieniu do opracowywania programów nauczania); 

• usprawnianie zarządzania i działania instytucji szkolnictwa wyższego;  

• rozwój sektora szkolnictwa wyższego w ramach społeczeństwa. 

Wielkość dofinansowania 
(minimalny/maksymalny 
budżet projektu; poziom 
dofinansowania, wkład 
własny i jego rodzaj) 

Dofinansowanie: 
Minimum 500 000 Euro, maksimum 1 000 000 Euro. 
Wymagany wkład własny (tj. oszacowanie dofinansowania własnego). 

Rodzaj wydatków dofinansowanych: 
koszty wynagrodzeń, koszty podróży i koszty pobytu, koszty sprzętu, koszty 
podwykonawstwa, koszty upowszechniania informacji, publikowania, tłumaczeń, koszty 
ogólne, koszty wyjątkowe dot. podróży, itp. 

Ogólne warunki 
dofinansowania  
(m.in. liczba partnerów, 
minimalny/maksymalny 
czas trwania projektu,  
istotne kryteria oceny) 

Uprawnione kraje partnerskie: 
Kraje partnerskie należące do regionów 1–4 i 6–11 włącznie oraz Chile i Urugwaj 

Organizacje uczestniczące: 

• organizacja publiczna lub prywatna prowadząca pełne studia kończące się tytułami 
zawodowymi lub stopniami naukowymi oraz uznawanymi dyplomami na poziomie 
kwalifikacji przyznawanych w szkolnictwie wyższym (Uwaga: szczególne zasady dla 
Ukrainy); 

• organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność na rynku pracy lub w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży: 

• stowarzyszenia lub organizacje instytucji szkolnictwa wyższego; 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en


• międzynarodowe organizacje rządowe. 

Konsorcjum: 
Składa się z Wnioskodawcy/Koordynatora, Pełnoprawnych Partnerów, Partnerów 
Stowarzyszonych (opcjonalnie). 
Wnioskodawcą/Koordynatorem może być następująca instytucja ustanowiona w Kraju 
Programu lub w uprawnionym Kraju Partnerskim (wyjątek – Syria, Libia, Federacja Rosyjska, 
Chile, Urugwaj): instytucje szkolnictwa wyższego, stowarzyszenia lub organizacje instytucji 
szkolnictwa wyższego; a w projektach strukturalnych prawnie uznana krajowa lub 
międzynarodowa organizacja rektorów, nauczycieli lub studentów. 
Liczba i profil organizacji uczestniczących w konsorcjum powinny spełniać następujące 
kryteria minimalne: 
Projekty obejmujące tylko jeden Kraj Partnerski (projekty krajowe):  

• przynajmniej jeden uprawniony Kraj Partnerski oraz przynajmniej dwa Kraje 
Programu; 

• co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego z co najmniej dwóch Krajów 
Programu uczestniczących w projekcie;  

• co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z Kraju Partnerskiego 
uczestniczącego w projekcie; 

• co najmniej tyle samo instytucji szkolnictwa wyższego z Kraju Partnerskiego, ile 
instytucji szkolnictwa wyższego z Krajów Programu.  

Projekty obejmujące dwa lub więcej Krajów Partnerskich (projekty wielonarodowe):  

• przynajmniej dwa uprawnione Kraje Partnerskie oraz przynajmniej dwa Kraje 
Programu; Kraje Partnerskie mogą być z tego samego regionu lub z innych 
regionów objętych tą akcją; 

• co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego z co najmniej dwóch Krajów 
Programu uczestniczących w projekcie;  

• co najmniej dwie instytucje szkolnictwa wyższego z każdego Kraju Partnerskiego 
uczestniczącego w projekcie;  

• co najmniej tyle samo instytucji szkolnictwa wyższego z Kraju Partnerskiego, ile 
instytucji szkolnictwa wyższego z Krajów Programu. 

Uwaga: wyjątki (patrz przewodnik Programu Erasmus+). 

Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata (w wyjątkowych okolicznościach jednorazowo 
wydłużony o 12 miesięcy). 

Kluczowe aspekty: 
• projekt opiera się na rzetelnie przeprowadzonej analizie potrzeb, 
• projekt nastawiony na potrzeby instytucji Krajów Partnerskich; 
• trwałość i upowszechnianie rezultatów. 

Termin i miejsce złożenia 
wniosku  

I kwartał każdego roku 

Wniosek elektroniczny (Web Form) składany jest on-line poprzez stronę Komisji 
Europejskiej (dostęp poprzez EU Login). 
Wniosek ocenia Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli 

Strona www Strona Agencji EACEA w Brukseli 

Kontakt na PŁ

 

dr Aleksandra Januszkiewicz 
Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM 
ul. Żwirki 36, bud. A-16, pok. 110, 90-924 Łódź 
nr tel.: (42) 638 38 72, e-mail: aleksandra.januszkiewicz@p.lodz.pl  

*Kraje programu: Państwa członkowskie UE oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia 
**Kraje Partnerskie: inne państwa z regionów 1-14 (patrz str. 23-25 Przewodnika po Programie Erasmus+) 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/information-capacity-building-projects-in-field-higher-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl

