
 
 

 

Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego 
(Strategic Partnerships) 

Nazwa programu/funduszu Akcja 2. Programu Erasmus+ 

Cele i zakres dofinansowania 

Partnerstwa strategiczne to projekty międzynarodowe, których 
celem jest wytworzenie, wdrożenie i rozpowszechnienie innowacji  
w szkolnictwie wyższym, przyczyniających się do podnoszenia jakości 
kształcenia, modernizacji oferty i lepszego jej dostosowania do 
potrzeb gospodarki i społeczeństwa. 
Rezultatem projektu mogą być np.: 

• nowe i zmodernizowane programy kształcenia (przedmiotów, 
studiów); 

• materiały dydaktyczne; 

• wirtualne formy kształcenia; 

• nowe metody dydaktyczne; 

• badania, analizy, raporty. 
Partnerstwa strategiczne muszą dotyczyć co najmniej jednego z 
określonych priorytetów horyzontalnych lub co najmniej jednego 
specyficznego priorytetu odnoszącego się do sektora szkolnictwa 
wyższego UE (patrz Przewodnik po Programie Erasmus+). 

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

Maksymalnie dofinansowanie: 
Łączna maksymalna kwota dofinansowania projektu jest kwotą 
zmienną, ustalaną przez pomnożenie kwoty 12 500 EUR przez czas 
trwania projektu wyrażony w miesiącach, i jest ograniczona do 
wysokości 450 000 EUR dla projektów trwających 36 miesięcy. 

Rodzaj wydatków dofinansowanych: 

• zarządzanie projektem i jego wdrażanie (koszty jednostkowe 
- maksymalnie 2750 Euro/miesiąc/konsorcjum); 

• międzynarodowe spotkania projektowe (koszty jednostkowe 
- 575-760 Euro/uczestnika); 

• koszty nadzwyczajne związane z podwykonawstwem, 
zakupem towarów/usług (koszty rzeczywiste – 75% kosztów 
kwalifikowalnych, maksymalnie 50 000 Euro); 

• koszty dodatkowe związane z niepełnosprawnymi 
uczestnikami (koszty rzeczywiste - 100% kosztów 
kwalifikowalnych); 

• rezultaty pracy intelektualnej (koszty jednostkowe – na 
osobę za dzień pracy, stawki zależą od profilu pracownika i 
kraju instytucji, którą reprezentuje); 

• wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej 
(koszty jednostkowe, 100-200 Euro na uczestnika spoza 
konsorcjum, maksymalnie 30 000 Euro); 

• koszty wyjazdów edukacyjnych (koszty jednostkowe - 
transport, diety – zgodnie z wytycznymi); 

• inne: koszty szczególne. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl


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

Organizacje uczestniczące: 
Organizacja publiczna lub prywatna ustanowiona w Kraju 
Programu*. Udział organizacji z Kraju Partnerskiego** (w 
charakterze partnera, ale nie wnioskodawcy) jest możliwy, jeśli jego 
uczestnictwo wnosi istotną wartość dodaną do projektu. Przykłady 
organizacji: 

• instytucja szkolnictwa wyższego (posiadająca Kartę 
Erasmusa, nie dotyczy uczelni w krajach partnerskich);  

• organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, 
organizacja pozarządowa;  

• publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże 
przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);  

• organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub 
krajowym;  

• partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w 
tym izby handlowe, organy branżowe, stowarzyszenia 
rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;  

• instytut badawczy;  
• fundacja;  
• instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo 

zawodowe i usługi informacyjne;  
• organ poświadczający wiedzę, umiejętności i kompetencje 

zdobyte w drodze uczenia się pozaformalnego i 
nieformalnego. 

 
Konsorcjum: 
W danym projekcie muszą uczestniczyć co najmniej 3 organizacje z 
co najmniej 3 Krajów Programu. Wnioskodawcą/koordynatorem 
projektu musi być organizacja z Kraju Programu. 

Czas trwania projektu: od 24 do 36 miesięcy. 

Kluczowe aspekty: 
• projekt opiera się na rzetelnie przeprowadzonej analizie 

potrzeb, 
• innowacyjność w szkolnictwie, 
• trwałość rezultatów i ich upowszechnianie. 

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 Narodowa Agencja Programu Erasmus+ z siedzibą w 
kraju koordynatora konsorcjum projektowego (w Polsce jest to 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji). 

Strona www Strona FRSE w Warszawie 

Kontakt na PŁ 

 

mgr Małgorzata Jarczyńska 
Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM 
ul. Żwirki 36, bud. A-16, pok. 110, 90-924 Łódź 
nr tel.: (42) 638 38 73, e-mail: malgorzata.jarczynska@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://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-2-szkolnictwo-wyzsze/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl

