
Program Edukacja (MF EOG 2014-2021) 

  

  

  

  

Working together for a green, 

competitive and inclusive Europe 



PROGRAM EDUKACJA 

CEL I BUDŻET 

Zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, a Państwami – Darczyńcami (Islandia, 

Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. 

Wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce. 

Budżet programu: 23 529 412 EUR 

Końcowa data realizacji programu: 31 grudnia 2024 r. 

Projekty muszą zostać zrealizowane do 30 kwietnia 2024 r. 

 



PROGRAM EDUKACJA 

OBSZARY PRIORYTETOWE 

• edukacja włączająca, 

• zarządzanie w sektorze edukacji, 

• rozwój kultury jakości w sektorze edukacji,  

w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości, 

• rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem  

m.in. dualnego systemu nauczania oraz współpracy  

instytucji kształcenia z pracodawcami,  

• rozwój poradnictwa zawodowego, 

• edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad  

dziećmi – „child welfare education”. 



PROGRAM EDUKACJA 

KOMPONENTY 

• Komponent I    – Profesjonalny rozwój kadry  

• Komponent II   – Mobilność w szkolnictwie wyższym 

• Komponent III  – Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe (VET) 

• Komponent IV  – Współpraca instytucjonalna (z wyłączeniem VET)  

 

KONKURSY:  II kwartał 2019  /  II kwartał 2020  /  II kwartał 2021 

 

Termin składania wniosków  – co najmniej 2 miesiące od ogłoszenia konkursu.  

Wnioski składane elektronicznie przez system online FRSE. 



Budżet w podziale na Komponenty 

Komponent I 

Profesjonalny rozwój kadry 

Komponent II 

Mobilność w szkolnictwie 

wyższym 

Komponent III 

Współpraca instytucjonalna 

kształcenie zawodowe  

Komponent IV 

Współpraca instytucjonalna 

(z wyłączeniem VET) 

1 234 110 EUR 4 113 534 EUR 8 742 000 EUR 7 492 709 EUR 



PROGRAM EDUKACJA 

OGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA 

• dofinansowanie do 100% (w przypadku NGOs – dofinansowanie do 90%) 

• kalkulacja budżetu w EURO 

• dofinansowanie w 85% z grantu EOG i w 15% z budżetu państwa  

• budżet składa się głównie z jednostkowych stawek ryczałtowych 

• koszty rzeczywiste tylko w przypadku: 

     - kosztów osób ze specjalnymi potrzebami (osób z niepełnosprawnościami), 

     - kosztów nadzwyczajnych – Komponent III i IV 

• płatności w systemie zaliczkowym do 80% przyznanego grantu 

• płatność bilansująca po akceptacji raportu końcowego do 20% grantu 

 



PROGRAM EDUKACJA 

WNIOSKODAWCY 

Polskie publiczne i niepubliczne podmioty prawne działające  

w obszarze edukacji na wszystkich poziomach kształcenia. 

Przykłady: 

• szkoły (podstawowe, licea, zawodowe/branżowe, technika, szkoły wyższe), 

• ośrodki badawcze, instytucje prowadzące studia III stopnia, 

• instytucje kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, 

• instytucje prowadzące edukację dorosłych (stowarzyszenia i fundacje, instytucje kultury) 

• organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym (samorządy lokalne, kuratoria, 

ministerstwa, placówki kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli), 

• organizacje pozarządowe działające w sektorze edukacji formalnej i pozaformalnej. 

PARTNERZY  

Podmioty prawne z Państw–Darczyńców, Polski lub innych Państw–Beneficjentów EOG 

w zależności od działania. 

 

 



KOMPONENT I  

PROFESJONALNY ROZWÓJ KADRY  

a) wizyty studyjne – krótkie wizyty w instytucjach z Państw-Darczyńców umożliwiające m.in.: 

• wymianę doświadczeń  

• realizację wizyt typu „job shadowing” 

w celu:  

 podniesienia kompetencji kadry 

 nawiązania lub rozszerzenia współpracy pomiędzy instytucjami 

 opracowania planu wdrożenia innowacji 

Czas trwania projektu: do 6 miesięcy                              Czas trwania wizyty: od 3 do 7 dni 

Uczestnicy: do 5 osób z instytucji                 Grant: od 1 975 EUR do 8 975 EUR  

Do wniosku należy załączyć zaproszenie instytucji przyjmującej z Państwa – Darczyńcy akceptujący 
zakres wizyty, temat a także liczbę uczestników. 

Istnieje możliwość realizacji projektu w partnerstwie. W takim wypadku dodatkowym wymogiem jest 
dołączenie listu intencyjnego, potwierdzającego wolę współpracy.  

 



KALKULATOR ODLEGŁOŚCI 



b) Intensywne szkolenia – organizacja krótkich szkoleń prowadzonych w Polsce, przez 

trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców w celu:  

  doskonalenia kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej  

 

Czas trwania projektu: do 6 miesięcy  Czas trwania szkolenia: od 2 do 5 dni 

Uczestnicy: Pracownicy polskich instytucji działających w obszarze edukacji 

Grant:  od 5 450 EUR do 30 000 EUR 

KOMPONENT I  

PROFESJONALNY ROZWÓJ KADRY  



KOMPONENT II 

MOBILNOŚĆ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 

a) Mobilność studentów – na studia oraz na praktyki 

• wyjazdy polskich studentów do Państw-Darczyńców oraz przyjazdy studentów z Państw-
Darczyńców do Polski na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim, 

• wyjazdy polskich studentów do Państw-Darczyńców oraz przyjazdy studentów z Państw-
Darczyńców na praktyki do współpracujących instytucji lub przedsiębiorstw na okres od 2 do 12 miesięcy 
w jednym roku akademickim. 

b) Mobilność pracowników uczelni (do 6 tygodni) 

• mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,   

• mobilność pracowników w celu realizacji wizyt typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, 
warsztatach i konferencjach, doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę, 

• mobilność pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów na 
uczelni przyjmującej.  

 



Wnioskodawcy:  

polskie uczelnie wyższe posiadające Kartę Erasmusa  

dla szkolnictwa wyższego 

Czas trwania projektu: do 15 miesięcy 

Wysokość grantu: od 20 000 EUR do 200 000 EUR 

Wniosek: uczelnia składa jeden zbiorczy wniosek 

Zasady przyznawania dofinansowania i realizacji mobilności  

zbliżone do stosowanych w programie Erasmus+ KA103. 

KOMPONENT II 

MOBILNOŚĆ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 



KOMPONENT III 

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA – 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

Dwustronne oraz wielostronne projekty 

na rzecz poprawy jakości i 

dopasowania kształcenia i szkolenia 

zawodowego (VET) oraz zawodowego 

kształcenia ustawicznego 



KOMPONENT III 

CELE 

 rozwój kształcenia zawodowego wobec potrzeb ekonomicznych i społecznych,  

 wzmacniane współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami - dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, 

 rozwój edukacji włączającej, 

 rozwijanie wsparcia psychologicznego oraz pedagogicznego dla uczniów i studentów, 

 wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywności osób uczących się, 

 wsparcie wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych w kształceniu zawodowym, 

 rozwój kompetencji zawodowych kadry i innych osób aktywnych w sektorze kształcenia zawodowego, 

 usprawnienie organizacji i zarządzania instytucjami edukacyjnymi, 

 współpraca i wymiana dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu, 

 rozwój doradztwa zawodowego i mentoringu, 

 rozwijanie i wspieranie mobilności edukacyjnej, praktyk zawodowych, staży zawodowych i wymiany zawodowe, 

 wdrażanie ECVET i EQAVET. 

 



DZIAŁANIE A: Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej 

 

DZIAŁANIE B: Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z  

            partnerami z Państw-Darczyńców 

 

DZIAŁANIE C: Opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju        

            szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego 

 

 

KOMPONENT III 

DZIAŁANIA A,B,C 



DZIAŁANIE A 

Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej 

 

• opracowanie i wdrożenie programów nauczania na różnych poziomach kształcenia zawodowego – 

kierunki studiów, przedmioty, moduły, specjalizacje, warsztaty, kursy itp. 

• opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod i narzędzi edukacyjnych  

– podręczniki, przewodniki, materiały szkoleniowe, programy informatyczne itp.    

• przeprowadzanie badań, analiz i publikacja wyników/rekomendacji, 

• międzynarodowa mobilność pomiędzy partnerami, 

• organizacja wydarzeń upowszechniających. 

Czas trwania projektu:    od 6 do 24 miesięcy Grant:     od 35 000 EUR do 250 000 EUR  



Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-

Darczyńców 

 

• seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, 

• szkolenia intensywne dla osób uczących się oraz nauczycieli, trenerów  

i kadry zrządzającej instytucjami edukacyjnymi i innych osób aktywnych w sektorze edukacji. 

 

Czas trwania projektu: od 3 do 12 miesięcy  Grant: od 35 000 EUR do 100 000 EUR  

 

UDZIAŁ PARTNERA Z PAŃSTW-DARCZYŃCÓW JEST WYMAGANY!  

 

 

DZIAŁANIE B 



Opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa 

zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego 

 

• opracowanie lub aktualizacja strategii na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym  

uwzględniającej edukację w rozwoju regionu,  

• strategia musi być opracowana we współpracy pomiędzy instytucjami  

odpowiedzialnymi za edukację a szkołami zawodowymi, czy instytucjami edukacji dorosłych w danym 

regionie.  

 

Czas trwania projektu: od 6 do 24 miesięcy  Grant:   od 35 000 EUR do 250 000 EUR  

 

DZIAŁANIE C 



KOMPONENT III 

DZIAŁANIA 

 

 Działanie Zakres Rezultaty  Partnerstwo Uwagi 

A 

opracowanie lub 

uaktualnienie oferty 

edukacyjnej 

programy nauczania, 

materiały szkoleniowe, analizy, 

rekomendacje 

Instytucje z Polski, 

Państw-Darczyńców, 

innych państw EOG  Projekt 

może 

składać 

się z 

więcej niż 

jednego 

działania! 

 

B 

wymiana 

doświadczeń i 

współpraca z 

Darczyńcami 

seminaria, konferencje, 

warsztaty, intensywne 

szkolenia 

Wymagany partner z 

Państw-Darczyńców 

C 

opracowanie lub 

aktualizacja strategii 

rozwoju 

lokalne i regionalne plany i 

strategie rozwoju 

uwzględniające VET 

Instytucje z Polski, 

Państw-Darczyńców, 

innych państw EOG  



KOMPONENT IV 

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA 

 

 

Dwustronne oraz wielostronne projekty 

współpracy instytucjonalnej na rzecz 

poprawy jakości i dopasowania oferty 

edukacyjnej we wszystkich sektorach  

z wyłączeniem VET oraz zawodowego 

kształcenia ustawicznego 

 



KOMPONENT IV 

CELE 

 rozwój edukacji i dopasowanie do potrzeb ekonomicznych i społecznych,   

 rozwój edukacji włączającej, 

wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywności  osób uczących się, 

 rozwój wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych w kształceniu,  

 rozwijanie wsparcia psychologicznego oraz pedagogicznego dla uczniów i studentów, 

współpraca i wymiana dobrych praktyk, 

 usprawnienie organizacji i zarządzania instytucjami, 

 rozwój doradztwa zawodowego i mentoringu, 

 

 

 

  rozwijanie międzysektorowej współpracy instytucjonalnej na wszystkich poziomach kształcenia, 

  włączanie nowych technologii,   

  wdrażanie innowacji pedagogicznych, 

  poprawa jakości kształcenia. 

 



KOMPONENT IV 

DZIAŁANIA A,B,C 

DZIAŁANIE A: Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej 

 

DZIAŁANIE B: Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw  

                         z partnerami z Państw-Darczyńców 

 

DZIAŁANIE C: Opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju  

                         uwzględniających edukację w rozwoju regionu 

 

 

 



KOMPONENT IV 

DZIAŁANIE A 

Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej 

 

• opracowanie i wdrożenie programów nauczania na różnych poziomach edukacji – kierunki studiów, 

przedmioty, moduły, specjalizacje, warsztaty, kursy itp. 

• opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod i narzędzi edukacyjnych  

– podręczniki, przewodniki, materiały szkoleniowe, programy informatyczne itp.    

• przeprowadzanie badań, analiz i publikacja wyników/rekomendacji, 

• międzynarodowa mobilność pomiędzy partnerami, 

• organizacja wydarzeń upowszechniających. 

 

Czas trwania projektu:    od 6 do 24 miesięcy Grant:     od 35 000 EUR do 250 000 EUR  



Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-

Darczyńców 

 

• seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, 

• szkolenia intensywne dla osób uczących się oraz nauczycieli, trenerów  

i kadry zrządzającej instytucjami edukacyjnymi i innych osób aktywnych w sektorze edukacji, 

• wydarzenia kulturalne związane z edukacją. 

 

Czas trwania projektu: od 3 do 12 miesięcy  Grant: od 35 000 EUR do 100 000 EUR  

 

UDZIAŁ PARTNERA Z PAŃSTW-DARCZYŃCÓW JEST  WYMAGANY!  

 

 

KOMPONENT IV  

DZIAŁANIE B 



Opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju 

uwzględniających edukację w rozwoju regionu 

 

Strategia musi być opracowana we współpracy pomiędzy instytucjami  

odpowiedzialnymi za edukację w poszczególnych sektorach i instytucjami edukacyjnymi.  

 

Czas trwania projektu: od 6 do 24 miesięcy  Grant:   od 35 000 EUR do 250 000 EUR  

 

KOMPONENT IV  

DZIAŁANIE C 



KOMPONENT IV 

DZIAŁANIA 

 

 Działanie Zakres Rezultaty  Partnerstwo Uwagi 

A 

opracowanie lub 

uaktualnienie oferty 

edukacyjnej 

programy nauczania (kierunki 

studiów, moduły), materiały 

dydaktyczne, analizy, 

rekomendacje.  

Instytucje z Polski, 

Państw-Darczyńców, 

innych państw EOG  Projekt 

może 

składać 

się z 

więcej niż 

jednego 

działania! 

 

B 

wymiana 

doświadczeń  

i współpraca  

z Darczyńcami 

seminaria, konferencje, 

warsztaty, intensywne 

szkolenia, wydarzenia 

kulturalne 

Wymagany partner z 

Państw-Darczyńców 

C 

opracowanie lub 

aktualizacja strategii 

rozwoju 

lokalne i regionalne plany  

i strategie rozwoju 

uwzględniające edukację. 

Instytucje z Polski, 

Państw-Darczyńców, 

innych państw EOG  



WYSZUKIWANIE PARTNERÓW 



ZAŁOŻENIA SYSTEMU DO SKŁADANIA WNIOSKÓW  

ONLINE.FRSE.ORG.PL 

• Wniosek składany jest tylko w wersji elektronicznej (formularz online + skany dokumentów) 

• Wniosek składa się z części opisowej i kalkulacji budżetu. 

• Wniosek wypełnia się w języku polskim i angielskim - pola znajdują się obok siebie. 

• Pola do wypełnienia zależne są od wybranego Komponentu i działania / działań. 

• Pola w części opisowej mają limity znaków. 

• Każde pole do wypełnienia poprzedzone jest opisem. 

• W Komponentach III i IV można wybrać więcej niż jedno działanie. 

• Dodawanie kolejnych pozycji -  w zależności od działania. 

• Uproszczona kalkulacja budżetu 

• Jednostkowe stawki ryczałtowe;  

• Specjalne potrzeby; 

• Koszty nadzwyczajne (uzasadnienie). 

 



WIĘCEJ INFORMACJI 

 education.org.pl 

  

  

 Program Edukacja 

 

 
  

 

 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 

@:  edukacja.eog@frse.org.pl 

Tel. + 22 46 31 650 

 

 


