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Erasmus+ dla młodzieży

„Działania w ramach akcji kluczowej 1 w dziedzinie młodzieży stwarzają możliwości uczenia
się pozaformalnego i nieformalnego dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

Dzięki uczeniu się pozaformalnemu i nieformalnemu młodzież może nabywać podstawowe
kompetencje, które stanowią wkład w jej rozwój osobisty
i społeczno-edukacyjny oraz sprzyjają jej aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym,
poprawiając tym samym jej szanse na zatrudnienie”*.

* Przewodnik po Programie Erasmus+ 2022



Edukacja pozaformalna i nieformalna?

▪ Uczenie się poprzez doświadczenie.

▪ Zaplanowane i zorganizowane działanie.

▪ Towarzyszy i uzupełnia naukę w szkole.

▪ Opiera się na dobrowolnym udziale.

▪ Odbywa się poza szkołą, uczelnią.

▪ Dzieje się w czasie wolnym od nauki.

▪ Uczestnik i prowadzący zajęcia pozostają w relacji 
partnerskiej.

▪ Uczestnik jest odpowiedzialny za swój proces uczenia się.

▪ Prowadzący wspomaga i wpływa na procesy edukacyjne
w trakcie działań, ale nie narzuca uczestnikom przekonań
i wiadomości.

▪ Liczy się kreatywność i samoekspresja uczestników oraz ich 
zaangażowanie w proces edukacyjny.

▪ Prowadzący stwarza sprzyjające warunki dla samospełnienia
i samorozwoju uczestników.



Priorytety Europejskie



Priorytety Programu Erasmus+

WŁĄCZANIE I RÓWNOŚĆ
• Równy dostęp do edukacji
• Włączanie grup defaworyzowanych, integracja społeczno-kulturowa

TRANSFORMACJA CYFROWA
• Rozwój efektywnego ekosystemu edukacji cyfrowej
• Zaangażowanie osób uczących, nauczycieli i pracowników młodzieżowych w transformację cyfrową

ŚRODOWISKO I WALKA ZE ZMIANĄ KLIMATU
• Budowanie wiedzy i postaw w zakresie ochrony klimatu
• Zielony Erasmus, mobilność w zgodzie z naturą

UCZESTNICTWO W ŻYCIU DEMOKRATYCZNYM
• Zwiększenie aktywności obywatelskiej i wiedzy o Unii Europejskiej
• Promowanie poczucia przynależności do Unii Europejskiej



Działania wspierające uczestnictwo młodzieży (KA154)

Ogólny cel akcji: zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy na 
szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim oraz wspieranie i ułatwianie tego 
uczestnictwa. 

Cele szczegółowe:

▪ zapewnienie młodzieży możliwości zaangażowania i uczenia się uczestnictwa w społeczeństwie 
obywatelskim;

▪ zwiększanie świadomości nt. wspólnych europejskich wartości i praw podstawowych oraz 
przyczynianie się do procesu integracji europejskiej (cele młodzieżowe UE);

▪ rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży i jej umiejętności korzystania z mediów 
(przeciwdziałanie dezinformacji);

▪ zrzeszanie młodzieży i decydentów na różnych szczeblach i wspieranie dialogu UE z młodzieżą.



Działania wspierające uczestnictwo młodzieży (KA154)

W strategii UE na rzecz młodzieży (2019–2027) określono ramy europejskiej współpracy w dziedzinie młodzieży. W ramach kluczowego obszaru 
„Angażowanie” celem jest wartościowe uczestnictwo młodzieży w życiu obywatelskim, gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym. Strategia 
sprzyja uczestnictwu młodzieży w życiu demokratycznym, wspiera zaangażowanie społeczne i obywatelskie młodzieży i ma za cel sprawić, by wszystkie 

osoby młode dysponowały niezbędnymi środkami umożliwiającymi udział w życiu społecznym.
W strategii UE na rzecz młodzieży uwzględniono również proces dialogu młodzieżowego i w tym kontekście w 2018 r. opracowano 11 celów młodzieżowych, 
określając szereg dziedzin międzysektorowych mających wpływ na życie młodzieży i wskazujących wyzwania, którym należy stawić czoła w przypadku każdej 

z tych dziedzin.

Kontekst polityczny

▪ wydarzeniami o charakterze politycznym;

▪ posiedzeniami statutowymi organizacji;

▪ festiwalami, działaniami nastawionymi na zysk.

Czym nie są działania wspierające uczestnictwo 
młodzieży?

https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_pl
https://europa.eu/youth/strategy_en
https://europa.eu/youth/strategy_en
https://europa.eu/youth/strategy_en
https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_en


▪ Warsztaty, spotkania, seminaria lub inne wydarzenia oferujące przestrzeń dla informacji, debaty i aktywnego
uczestnictwa osób młodych jako aktywnych obywateli Unii, które umożliwiają nawiązywanie kontaktów
z decydentami;

▪ konsultacje z młodzieżą określające tematy/problemy mające dla niej szczególne znaczenie;
▪ kampanie uświadamiające dotyczące uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym, w tym wydarzenia

informacyjne lub kulturalne;
▪ ułatwianie młodzieży dostępu do otwartych, bezpiecznych i dostępnych przestrzeni wirtualnych lub fizycznych,

oferując jej prawdziwe możliwości uczenia się uczestnictwa w życiu i procesach demokratycznych;
▪ symulacje funkcjonowania instytucji demokratycznych i ról decydentów w ramach tych instytucji.

W stosownych przypadkach zachęca się do włączania form działań cyfrowych lub szkoleń dotyczących
wykorzystywania narzędzi demokracji cyfrowej.

Jakie działania realizować? 



SPOSOBY REALIZACJI 
DZIAŁAŃ W PROJEKTACH

CHARAKTER PONADNARODOWY

realizowane w jednym lub kilku krajach 
uczestniczących

i angażujące partnerów z kilku krajów 
uczestniczących

CHARAKTER KRAJOWY

realizowane na szczeblu lokalnym, 
regionalnym lub krajowym

i angażujące nieformalne grupy 
młodzieży lub organizacje z jednego kraju 

uczestniczącego



Erasmus+ Działania wspierające uczestnictwo 
młodzieży – zasady formalne

Liczba organizacji uczestniczących

W działania krajowe należy zaangażować co najmniej jedną 
organizację uczestniczącą, a w działania międzynarodowe
co najmniej dwie organizacje uczestniczące z różnych krajów.

Czas trwania projektu

3-24 miesięcy 

Miejsce realizacji projektu

Działania muszą mieć miejsce w kraju jednej lub kilku 
z organizacji uczestniczących lub w kraju, w którym znajduje się 
siedziba instytucji Unii Europejskiej.

Możliwe są działania fizyczne oraz online.

Uczestnicy 

Młodzież w wieku od 13 do 30 lat (z kraju organizacji 
uczestniczącej) i decydenci oraz ekserci właściwi dla tematów, 
które są przedmiotem projektu.



Erasmus+ Działania wspierające uczestnictwo młodzieży - Budżet



Zarządzanie projektami (ryczałt)

• 500 EUR na miesiąc.
• Koszty związane z zarządzaniem projektem i jego realizacją (np. przygotowanie

i prowadzenie spotkań w ramach projektów, przygotowanie, realizacja, ocena
i rozpowszechnianie działań oraz działania następcze).

• Obliczane w zależności od czasu trwania projektu.



Koszty związane z zaangażowaniem osoby wspierającej. 
(ryczałt)

• Koszty związane z zatrudnieniem osoby wspierającej mają zastosowanie jedynie
w przypadku, gdy projekt jest realizowany przez nieformalną grupę młodzieży.

• W zależności od kraju realizacji projektu i liczby dni roboczych. W Polsce 74 EUR na dzień,
max. 12 dni.

• Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów związanych z osobą
wspierającą należy uzasadnić w formularzu wniosku.

• Czas trwania szkolenia przez osobę wspierającą nie jest związany z czasem trwania
projektu.



Koszty włączania społecznego
(koszty rzeczywiste)

• Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z uczestnikami o mniejszych szansach
i osobami towarzyszącymi, decydentami i osobami wspomagającymi proces kształcenia
(w tym uzasadnione koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile nie wnioskowano
o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

• 100% kosztów kwalifikowanych.
• Wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję

narodową.



Koszty nadzwyczajne (koszty rzeczywiste)

• Zabezpieczenie finansowe: 80% kosztów kwalifikowalnych
• Wysokie koszty podróży: 80% kosztów kwalifikowalnych. Mechanizm wysokich kosztów podróży ma

zastosowanie w przypadkach, gdy dofinansowanie podróży oparte na kosztach jednostkowych nie pokrywa co
najmniej 70% kosztów podróży uczestników.

• Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczenia
lekarskie: 100% kosztów kwalifikowalnych)

• Wniosek musi być uzasadniony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez agencję narodową.



Dodatkowe środki na wydarzenia wymagające fizycznej obecności 
uczestników realizowane w ramach projektu 

Wsparcie wydarzeń 
związanych 
z uczestnictwem 
Młodzieży (ryczałt)

• Koszty związane z realizacją krajowych i międzynarodowych 
fizycznych wydarzeń mających zasadnicze znaczenie dla 
osiągnięcia celów projektu działań wspierających 
uczestnictwo młodzieży. 

• 100 EUR na uczestnika.
• Ta pozycja budżetu nie jest przeznaczona na pokrycie 

kosztów personelu organizacji uczestniczących/członków 
nieformalnych grup młodzieży i osób wspomagających proces 
kształcenia, ponieważ ich uczestnictwo w spotkaniach ma 
zostać pokryte z pozycji budżetu „Zarządzanie projektami”. 

• Obliczane na podstawie liczby uczestników obecnych na 
wydarzeniu, w tym decydentów, wyłączając osoby 
wspomagające proces kształcenia. 

• W stosownych przypadkach wsparcie wydarzeń z udziałem 
młodzieży można połączyć z finansowaniem mobilności. 



Wsparcie Indywidualne
(ryczałt)

• Stawka zgodna z tabelą w Przewodniku, w Polsce 
jest to 34 EUR/dzień/osoba.

• Koszty związane z utrzymaniem.
• Obliczane w zależności od długości pobytu 

uczestnika, w tym liderów grup, osób towarzyszących, 
decydentów i osób wspomagających proces 
kształcenia (w stosownych przypadkach), 
z uwzględnieniem dni podróży.

Wsparcie Włączania 
Społecznego(ryczałt)

Wsparcie włączenia dla organizacji (ryczałt): 

• 100 EUR na uczestnika wymiany.
• Koszty związane z organizacją działań 

w zakresie mobilności osób o mniejszych 
szansach. 

• Obliczane na podstawie liczby uczestników 
o mniejszych szansach, nie licząc liderów grup, 
osób towarzyszących i osób wspomagających 
proces kształcenia.



TERMINARZ NA 2022 r.

Nabory konkursowe: 
dnia 23 lutego do godz. 12:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku 
projektów, których realizacja ma się rozpocząć między dniem 1 czerwca a dniem 31 
grudnia tego samego roku;

dnia 4 maja do godz. 12:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku 
projektów, których realizacja ma się rozpocząć między dniem 1 sierpnia
a dniem 31 grudnia tego samego roku.

dnia 4 października do godz. 12:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) 
w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między dniem 1 stycznia
a dniem 31 maja następnego roku.

W nowym programie w 2022 r. przewidziane zostały dwa nabory konkursowe.
UWAGA! Specjalne wdrożenie naboru dodatkowego dla Akcji KA154 w maju



TERMINARZ NA 2022r.

Wnioski składamy elektronicznie za pomocą 
platformy:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
System ORS oraz wnioski e-forms znajdują się na jednej platformie 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Priorytety tematyczne dla rundy konkursowej 4 maja

Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja zachęcają  wnioskodawców do uwzględniania 
w projektach KA154 działań związanych z:

▪ Europejskim Rokiem Młodzieży 2022,

▪ integracją uchodźców z Ukrainy,

▪ promowaniem wspólnych wartości europejskich, 

▪ walką z dezinformacją i fałszywymi wiadomościami.

Tematy te są dobrze osadzone w istniejącej narracji programu, a włączenie i różnorodność oraz uczestnictwo
i zaangażowanie obywatelskie są kluczowymi priorytetami przekrojowymi programu Erasmus+.



EUROPEJSKI 

MŁODZIEŻY 2022
ROK





Rok 2022 ustanowiono Europejskim Rokiem

Młodzieży, aby zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywa

europejska młodzież w budowaniu lepszej przyszłości –

bardziej ekologicznej, sprzyjającej włączeniu społecznemu

i cyfrowej. W ciągu Europejskiego Roku Młodzieży będzie

wiele możliwości uczenia się, dzielenia się swoją wizją,

spotykania się z ludźmi i angażowania się w działania

w całej Europie – to czas, by z zaufaniem i nadzieją

pomyśleć o przyszłości po zakończeniu pandemii. Dowiedz

się, co Europejski Rok Młodzieży może Tobie zaoferować,

i dołącz do #EuropeanYearOfYouth!*

Misja i wizja

Zabierz Głos

*cyt: https://europa.eu/youth/year-of-youth_pl

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_6648


Jak się zaangażować? Na Europejskim Portalu

Młodzieżowym znajduje się zakładka Europejskiego Roku

Młodzieży – tam można rejestrować inicjatywy poprzez

przycisk „zgłoś działanie”. Polska Narodowa Agencja

Programu Erasmus+ i EKS również przygotowuje

wydarzenia skierowane do młodych.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich wydarzeń

skierowanych do młodych.

Tematami szczególnie istotnymi dla tegorocznych

obchodów są:

• Zaangażowanie młodzieży w życie społeczne;

• Promowanie możliwości edukacyjnych i zawodowych dla

młodych, zwłaszcza osób z mniejszymi szansami;

• Analizowanie i uznawanie wpływu jaki mają na nas

światowe zmiany: cyfryzacja, zmiany klimatu, pandemia

• Solidarność z ofiarami wojny w Ukrainie;

Działaj!

Zabierz Głos



Wydarzenia można zgłaszać na 
Europejskim Portalu 
Młodzieżowym

LINK

https://europa.eu/youth/year-of-youth_pl


Zgłoszone działania zostaną zwalidowane

przez pracownika Narodowej Agencji,

a następnie opublikowane na portalu.

Tak opublikowane wydarzenie zwiększy

swoją widoczność i promocje na arenie

krajowej i międzynarodowej



Dziękuję za uwagę!

KONTAKT

Martyna Nowaczyńska: mnowaczynska@frse.org.pl

Zespół Młodzież Erasmus+ i Discover EU

@erasmusplus_mlodziez

mailto:apyrka@frse.org.pl

