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• 2014-2020 
Czas 

trwania 

• Wszystkie sektory/ 
obszary i formy edukacji Zakres 

• Rozporządzenie 
1288/2013  
z 11 grudnia 2013 r. 

Podstawa 
prawna 



Materiał informacyjny 
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E R A S M U S + 
Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie 
zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja 

dorosłych, młodzież 
 

AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 

Mobilność 
edukacyjna 

(wyjazdy  
w celach 

edukacyjnych) 

 Współpraca 
na rzecz 

innowacji i 
dobrych 
praktyk 

Wsparcie dla 
reform  

w obszarze 
edukacji 



Materiał informacyjny 

ważny do 01.03.2015 r. 

Kraje uczestniczące (programme countries) 
Kraje partnerskie (partner countries) 

A. Kraje uczestniczące w programie (programme 
countries) 

a. 28 państw członkowskich UE 
b. Islandia, Liechtenstein, Norwegia 
c. Turcja 
d. Była republika Jugosławii Macedonia (FYROM) 
e. (Szwajcaria) 

B. Kraje partnerskie (partner countries) 
a. Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) 

Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, 
Bałkany Zachodnie, Rosja 

b. Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i 
obszaru (sektora) 

 



Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. 

Cele Programu Erasmus+ 
Cele dla Sektora Młodzieżowego  

• Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz umiejętności 
młodzieży, w tym również osób z mniejszymi szansami, 

• promowanie uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy, 
aktywności obywatelskiej i dialogu międzykulturowego, 

• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i promowanie 
solidarności społecznej, 

• wzmocnienie powiązań sektora młodzieżowego z rynkiem pracy, 

 

poprzez zwiększenie możliwości uczestnictwa w mobilnościach 
edukacyjnych młodzieży, osób pracujących młodzieżą oraz osób 
działających w organizacjach młodzieżowym. 

 

 

 

 



Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. 

Dla kogo jest program? 

Trzy główne grupy odbiorców projektów: 
 

 

 

2. Osoby 
pracujące z 
młodzieżą 

1.Młodzież 13-
30 lat 

3. Organizacje i instytucje 
zajmujące się edukacją 

pozaformalną, społeczność 
lokalna, instytucje publiczne np. 

administracja  



Materiał informacyjny ważny do 01.03.2015 r. 

„Młodzież” w programie Erasmus+ 

 
Struktura sektora: 
 
Wymiany młodzieży 
Wolontariat Europejski 
Mobilność osób pracujących z młodzieżą  
(Akcja 1.) 
 
Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe 
Partnerstwa Strategiczne  
(Akcja 2.) 
 
Rozwój Polityki Młodzieżowej  
(Akcja 3.) 
 
 
 
    
     
                             


