
    

Spotkanie informacyjne nt. oferty programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu 

Solidarności w ramach konkursu 2023 

 

 

Katowice |13 grudnia 2022, godz. 09:00 – 16:00 | 14 grudnia 2022, godz. 10:00-16:15 

Politechnika Śląska w Katowicach - Wydział Inżynierii Materiałowej - Aula (2 piętro) 

ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice 

Cel spotkań: 

przedstawienie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat mobilności i projektów możliwych do 

zrealizowania w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z uwzględnieniem 

zasad konkursu obowiązujących w 2023 roku. Uczestnicy uzyskają informacje o zasadach realizacji: 

• mobilności o zakresie europejskim lub/i światowym we wszystkich sektorach programu Erasmus+ 

(w ramach Akcji 1), 

• akcji charakterystycznych dla sektorów Młodzież i Sport, jak np. działania wspierające 

uczestnictwo młodzieży, DiscoverEU, europejskie imprezy sportowe oraz budowanie potencjału w 

dziedzinie sportu, 

• projektów Partnerstw współpracy i innych typów projektów możliwych do realizacji w ramach 

Akcji 2, skierowanych do różnych sektorów Programu Erasmus+, 

• projektów Europejskiego Korpusu Solidarności - międzynarodowych oraz lokalnych projektów 

wolontariackich. 

Do kogo skierowane jest spotkanie? 

• pracowników uczelni, NGO, samorządów, przedsiębiorstw, szkół i innych typów instytucji, 

pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe, 

• nauczycieli akademickich i szkolnych oraz trenerów, którzy chcieliby realizować projekty 

dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia formalnego i/lub pozaformalnego, 

• pracowników stowarzyszeń, fundacji, szkół, przedsiębiorstw i uczelni zainteresowanych rozwojem 

własnym, młodzieży oraz swoich instytucji, 

• pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych, 

• koordynatorów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy chcieliby 

poszerzyć swoją działalność o inne akcje i sektory. 

UWAGA! Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają ewentualne koszty 

dojazdu do i z Katowic oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.  



    

Drugiego dnia szkolenia tj. 14.12.2022 w trakcie sesji I będzie możliwość indywidualnych konsultacji w 

zakresie projektów Partnerstw współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego, w trakcie sesji III będzie 

możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego. Chęć 

skorzystania z konsultacji prosimy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym (decyduje kolejność zgłoszeń 

do wyczerpania limitu miejsc).  

Prosimy o rejestrację na spotkanie tutaj: https://erasmuskatowice.webankieta.pl 

Rejestracja będzie otwarta do 7 grudnia lub do wyczerpania limitu miejsc.  

PROGRAM SPOTKANIA 

Dzień 1 |wtorek| 13 grudnia 2022 

8:30 – 9:00  Rejestracja uczestników  

9:00–10:30  

Sesja I   
▪ Oficjalne otwarcie spotkania 

Marta Iwańska InnHUB Katowice (NA) 
▪ Akcje charakterystyczne dla różnych sektorów – typy projektów, ich 

charakterystyka oraz wyzwania  
Marta Iwańska, Erasmus+ InnHUB Katowice (NA) 

▪ Europejski Korpus Solidarności – możliwości realizacji wysokojakościowych 
projektów wolontariatu międzynarodowego i lokalnego.  
Marta Iwańska, Erasmus+ InnHUB Katowice (NA) 

▪ Jak zrealizować projekt wolontariatu dofinansowany z Europejskiego Korpusu 
Solidarności? Przykład projektu doświadczonego beneficjenta. 
Marcin Germanek, Natalia Germanek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Przedsiębiorczego, Katowice (tbc) 

Pytania i odpowiedzi  

10:30 –11:00  Przerwa   

11:00 – 13:30   

Sesja II   

▪ Charakterystyka Partnerstw współpracy oraz partnerstw na małą skalę 

tbc – specjalista wytypowany przez NA 

▪ Jak zrealizować projekt w ramach partnerstw na rzecz współpracy? 

Przykład projektu doświadczonego beneficjenta. 

tbc – beneficjent wytypowany przez NA 

Pytania i odpowiedzi  

13:30 –14:15  Poczęstunek 

14:15 – 16:00  

Sesja III   

▪ Szkolenia międzynarodowe Erasmus+ (TCA – Training and Cooperation 
Activities) 
tbc – specjalista wytypowany przez NA 

▪ Branżowe Centra Umiejętności 
tbc – specjalista wytypowany przez NA 

Pytania i odpowiedzi   

  

https://erasmuskatowice.webankieta.pl/


    

Dzień 2 | środa | 14 grudnia 2022 

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników 

10:00–11:30 

Sesja I  

▪ Oficjalne otwarcie spotkania  
Marta Iwańska InnHUB Katowice (NA) 

▪ Erasmus+ InnHUB i możliwości programu Erasmus+ i EKS  
Marta Iwańska, Erasmus+ InnHUB Katowice (NA) 

▪ Projekty mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego – typy projektów, ich 
charakterystyka oraz wyzwania  
Renata Decewicz, Zespół Szkolnictwa Wyższego, Narodowa Agencja programu 
Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) 

Pytania i odpowiedzi 

11:30 –12:00 Przerwa  

12:00 – 13:30 

Sesja II 

▪ Projekty centralne dla szkolnictwa wyższego w konkursie 2023: 
 

✓ Wspólne studia Erasmus Mundus 
✓ Budowanie potencjału dla sektora szkolnictwa wyższego 
✓ Jean Monnet 
✓ Sojusze na rzecz Innowacji 
✓ Uniwersytety Europejskie 

Anna Bielecka, Zespół Szkolnictwa Wyższego, Narodowa Agencja programu 
Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) 

▪ Szkolenia międzynarodowe Erasmus+ (TCA) 

Renata Decewicz, Zespół Szkolnictwa Wyższego, Narodowa Agencja programu 
Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) 

Pytania i odpowiedzi 

13:30 –14:15 Poczęstunek 

14:15 – 15:30  

Sesja III 

▪ Charakterystyka Partnerstw współpracy dla szkolnictwa wyższego  
Anna Bielecka, Zespół Szkolnictwa Wyższego, Narodowa Agencja programu 
Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) 

Pytania i odpowiedzi 

15:30 – 16:15 

Sesja IV 

▪ „Jak wnioskować i realizować projekt dofinansowany z programu 
ERASMUS+?” 
- na przykładzie projektu typu Partnerstwo strategiczne w szkolnictwie 
wyższym pt. „, Innovative Open Education on IoT: improving higher 
education for European digital global competitiveness”  
dr inż. Piotr Czekalski, Politechnika Śląska 

Pytania i odpowiedzi  



    

Kontakt: 

Marta Iwańska 

Biuro ds. współpracy z regionami 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ul Wojewódzka 42, Katowice | pokój nr 4 (domofon nr 16) 

tel: 510-386-800 

e-mail: marta.iwanska@frse.org.pl 

 


