


25 lat działalności 
 FRSE to fundacja skarbu państwa powołana  

w 1993 roku; 

 największa w Polsce instytucja zarządzająca 

kilkunastoma programami edukacyjnymi; 

 edukacyjne programy europejskie koordynowane 

przez FRSE: Uczenie się przez całe życie, 

Młodzież w działaniu, od 2014 roku Erasmus+; 

 inicjatywy informacyjno-edukacyjne, które 

jednocześnie realizujemy: eTwinning, Eurodesk 

Polska, Europass, Eurydice oraz EPALE, Polsko-

Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-

Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, Centrum 

Współpracy SALTO. 



lokalnie 

krajowo 

europejsko 

globalnie 

 Koordynacja Konkursu Umiejętności Zawodowych - Euroskills  

 Rozszerzenie oferty staży i praktyk dzięki finansowaniu  

z programu PO WER 

 Koordynacja działań podnoszących jakość staży zawodowych 

m.in. dzięki wprowadzeniu Karty Jakości Mobilności 

 Konkurs EDUInspiracje (wybór najlepszych inicjatyw w ramach 

Programu Erasmus+) 

 Promocja inicjatywy ErasmusPro  - zwrócenie uwagi na korzyści 

dla gospodarki z realizacji kilkumiesięcznych staży 

 Koordynacja działań biur ECVET i Europass w Polsce 

Działania FRSE promujące kształcenie zawodowe 



Erasmus+  

to program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w dziedzinie  

edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. 

W latach 2014-2020: 

 budżet programu wyniesie 14,7 mld euro; 

 udział w programie weźmie 4 mln osób; 

 w programie będzie uczestniczyć  
125 tys. instytucji; 

 ok. 1 mld euro zostanie przeznaczony  
na projekty realizowane przez polskie 
instytucje.  

 



Akcja 1  

Mobilności indywidualne 

Akcja 3 

Polityki młodzieżowe 

Akcja 2  

Partnerstwa strategiczne 



Uczestnicy programu erasmus+ 
Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ 

 28 państw członkowskich UE 

 Islandia, Liechtenstein, Norwegia 

 Turcja 

 była Jugosłowiańska Republika Macedonii 

 

Kraje partnerskie: 

 kraje sąsiadujące z UE (podzielone na cztery regiony): Bałkany Zachodnie, 

Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Rosja; 

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



• rozwijanie międzynarodowego wymiaru edukacji i szkoleń; 

• podnoszenie jakości, innowacyjności programów szkoleniowych oraz  

umiędzynarodowienie instytucji edukacyjnych; 

• wymiana dobrych praktyk i rezultatów;  

• wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie 

kwalifikacji (ECVET, Europass);  

 

 • nauczanie i uczenie się języków obcych, różnorodność językowa, świadomość 

międzykulturowa.  

• podnoszenie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności  

w zakresie ich przydatności dla rynku pracy poprzez mobilność edukacyjną  

i współpracę między światem edukacji i pracy; 

Cele programu dla  sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 



BUDŻET DLA SEKTORA KSZTAŁCENIE  

I SZKOLENIA ZAWODOWE 

KONKURS 2018 

• AKCJA 1 (MOBILNOŚC EDUKACYJNA):  24 548 037 EURO 

• AKCJA 2 (PARTNERSTWA STRATEGICZNE): 6 853 906 EURO 

  RAZEM: 31.401.943,00 EURO  

 

 



  

AKCJA 1. 

MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 



Akcja 1. Mobilność edukacyjna uczniów i kadry 

Wyjazdy uczniów i absolwentów 

Wyjazdy kadry odpowiedzialnej  

za kształcenie i szkolenie zawodowe 
• nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie praktyk 

• doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją mobilności 

• osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach 

praktyki/staże zawodowe  

za granicą w przedsiębiorstwach,  

instytucjach kształcenia  

lub szkolenia zawodowego 
 

od 2 tygodni do 12 miesięcy 
Erasmus PRO  od 3 miesięcy do 1 roku 

(90-366 dni) 

• praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia 

lub szkolenia zawodowego 

 

• praktyki typu job shadowing w instytucjach kształcenia  

i szkolenia zawodowego 
 

od 2 dni do 2 miesięcy 



Cele Akcji 1. Mobilność edukacyjna uczniów 

• Poprawa kompetencji zawodowych 

• Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 

• Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości 

• Usamodzielnienie, poczucie własnej wartości 

• Poprawa znajomości języków obcych 

• Zwiększenie świadomości międzykulturowej 

• Zwiększenie świadomości wartości europejskich 

• Motywacja do dalszej nauki i udziału w szkoleniach po odbyciu mobilności 
zagranicznej 

 



Cele Akcji 1. Mobilność edukacyjna kadry 

• Poprawa kompetencji, jakości pracy i metod uczenia 

• Zrozumienie różnych systemów i praktyk, strategii edukacyjnych w innych krajach  

• Zwiększenie zdolności do inicjowania zmian  

• Otwarcie organizacji na współpracę z partnerami/otoczeniem 

• Większe zrozumienie synergii między edukacją formalną, szkoleniem i rynkiem 
pracy 

• Poprawa znajomości języków obcych 

• Zwiększenie świadomości międzykulturowej 

• Zwiększenie motywacji  i satysfakcji 

 



    WNIOSKI  
 

• Praktyczna nauka zawodu ma istotny 

wpływ zarówno na kompetencje zawodowe 

jak i kompetencje „miękkie” (ponad 87% 

respondentów zdobyło kompetencje związane 

z komunikacją i pracą w grupie). 
 

 

• Ponad 70% badanych zdecydowanie chce 

pracować w Polsce (7 proc. pracuje stale lub 

czasowo za granicą). 

Źródło: Raport FRSE, Badanie losów absolwentów szkół zawodowych, 2018  

Jak zagraniczne staże wpływają na losy uczestników? 



Wnioski Akcja 1  

Złożone – Dofinansowane  

2014 2015 2016 2017 2018

559 
733 832 

1022 

252 250 215 215 256 

Złożone wnioski Dofinansowane projekty

781 



Wnioski Akcja 1  
wg wysokości dofinansowania 

2014 2015 2016 2017 2018

49 776 645,00 
68 098 565,00 75 244 064,00 

85 364 917,00 

110 648 460,00 

21 668 320,00 21 234 351,00 20 672 867,00 21 269 578,00 26 336 642,00 

Złożone wnioski Dofinansowane projekty
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Wnioski Akcja 1  
wg województwa instytucji wnioskującej 

Konkurs 2018 
146 140 

81 78 78 
69 67 63 57 54 

44 40 32 31 
21 21 
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          AKCJA 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

5 lutego 2019  
godz. 12:00:00  

czasu brukselskiego 

Jedna instytucja może złożyć tylko 1 wniosek w Akcji 1. VET 



Start  projektów  

najwcześniej 1 czerwca 2019  

najpóźniej   31 grudnia 2019  

 

Zakończenie projektów 

najpóźniej 31 maja 2021  

  

Projekt może trwać od 12 do 24 miesięcy.  

    AKCJA 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 



  

AKCJA 2. 

PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE 



AKCJA 2. Partnerstwa strategiczne 

Partnerstwa strategiczne = międzynarodowe projekty 

współpracy partnerskiej odpowiadające celom polityk UE  

w dziedzinach poszczególnych sektorów edukacji, bądź 

międzysektorowo. 



CEL PROJEKTÓW PARTNERSTW STRATEGICZNYCH  

poprawa jakości kształcenia i szkoleń zawodowych 

 

modernizacja instytucji kształcenia i szkoleń 

zawodowych 
 

 



 

Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji: 
nakierowane na opracowanie, wdrożenie lub adaptację innowacyjnych rezultatów 
edukacyjnych, szkoleniowych, dydaktycznych oraz na intensywne upowszechnienie 
powstałych rozwiązań i produktów (zwanych rezultatami pracy intelektualnej) 
 

Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk: 
mające przede wszystkim wspierać organizacje w tworzeniu i rozwijaniu sieci 
współpracy, podnoszeniu umiejętności i możliwości działania na poziomie 
międzynarodowym poprzez wymianę, porównywanie różnych pomysłów, rozwiązań, 
praktyk i metod pracy. 

TYPY Partnerstw strategicznych 



 wdrażanie strategicznych planów współpracy różnych sektorów  
i podmiotów – biznes, instytucje kształcenia i szkoleń 
zawodowych, instytucje młodzieżowe, edukacji dorosłych; 

 wspieranie długoterminowej współpracy między instytucjami VET, 
przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, organizacjami 
pozarządowymi, uczelniami , a także młodzieżowymi grupami 
nieformalnymi; 

 budowanie sieci i potencjału instytucji. 

WSPÓŁPRACA  PARTNERSKA: 

• szkoły i placówki kształcenia zawodowego; 

 

• inne instytucje działająca w obszarze kształcenia zawodowego  

i szkolenia kadry; 

 

• instytucje, których działalność ma bezpośredni lub pośredni wpływ na sektor 

kształcenia i szkoleń zawodowych - m.in. przedsiębiorstwa, szkoły zawodowe, 

stowarzyszenia branżowe, instytuty badawcze, uczelnie wyższe, władze lokalne, 

ośrodki badawcze, izby rzemieślnicze i gospodarcze, partnerzy społeczni.  



Kto może skorzystać? 

fot. Fotolia 

fot. Fotolia 

fot. Fotolia 

fot. Fotolia 

fot. Fotolia 

fot. Fotolia 

Twórcy i Odbiorcy: nauczyciele 

zawodu, uczniowie, trenerzy, pracownicy – 

różne grupy zawodowe, przedsiębiorcy i inni.  
 



Obejmuje co najmniej trzy instytucje z trzech różnych krajów 

uczestniczących w programie posiadające osobowość prawną.  

PARTNERSTWO 

Jedna grupa partnerska może złożyć jeden wniosek. 

KRAJE PARTNERSKIE 

KRAJE PROGRAMU 

Instytucje z krajów partnerskich mogą być partnerami w projektach, o 

ile ich udział wnosi istotną wartość dodaną i jest niezbędny do 

osiągnięcia celów projektu. 



Działania możliwe do realizacji w Akcji 2: 

 wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; 

 opracowywanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkoleniowych, 

włącznie z kształceniem w środowisku pracy; 

 ułatwianie rozpoznawania i uznawania umiejętności i kompetencji w 

odniesieniu do krajowych i/lub europejskich ram kwalifikacji, a także 

opracowywanie elastycznych ścieżek kształcenia; 

 wdrażanie Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia 

osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz 

europejskiego systemu zapewniania jakości w kształceniu zawodowym 

(EQAVET). 

 



Warmia-Masuria, Umbria, Dalmatia - 

flavour of regions 

 

 

 

 

Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie kuchni regionalnych 

Warmii i Mazur, Umbrii i Dalmacji 

Rezultaty: Książka kucharska oraz branżowy słownik językowy 

Partnerstwo: 

Zespół Szkół nr 2 im. Jedrzeja Sniadeckiego, Szczytno 

Istituto professionale di stato per i servizi alberghieri della ristorazione e 

turistici, Spoleto, Umbria 

Turisticko ugostiteljska skola Split, Dalmacja 

Dofinansowanie: 106 560 EUR 

 



Interdyscyplinarne projektowanie inteligentnego domu pasywnego sposobem 

oszczędzania energii i redukcji zanieczyszczeń środowiska 

Rezultat:  
• Projekt inteligentnego domu pasywnego z pełną 

dokumentacją techniczną 
• Wizualizacja przestrzenna w 3D projektu domu 
• Interdyscyplinarny program nauczania 

przedmiotów zawodowych z przykładowymi 
scenariuszami lekcji 

Partnerstwo:                     
Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach 
Berufsbildende Schulen des Landkreises 
Osnnabrük w Bersenbrük (Niemcy) 
1 st Ergastiriako Kentro Volou w Volos (Grecja) 
Dofinansowanie: 96 680 Euro 
 



Start  projektów  

najwcześniej 1 września 2019  

najpóźniej   31 grudnia 2019  

 

Zakończenie projektów 

najpóźniej 31 sierpnia 2022  

  

Projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy.  

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 



AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

21 marca 2019  
godz. 12:00:00  

czasu brukselskiego 



Wnioski Akcja 2  

 Złożone – Dofinansowane  

2014 2015 2016 2017 2018

93 

160 
130 

87 

25 24 34 36 

Złożone wnioski Dofinansowane projekty

29 

134 



• promocja programu Erasmus+,  

• organizacja spotkań informacyjnych w regionach oraz 

współpraca z mediami; 

• Punkt Informacyjny w siedzibie FRSE 

 

Zapraszamy! 

Regionalne Punkty Informacyjne Programu Erasmus+ 



PROGRAM EDUKACJA EOG – planowane obszary wsparcia: 

 Instytucjonalna współpraca na wszystkich poziomach edukacji pomiędzy 

krajami - darczyńcami (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), a krajami -

beneficjentami 

 Współpraca i partnerstwo pomiędzy edukacją, badaniami i rynkiem pracy 

 Staże, praktyki w zakładach pracy >  przedsiębiorczość młodzieży 

 Mobilność studentów i kadry akademickiej 

 Poprawa udziału dorosłych w uczeniu się przez całe życie 

 Profesjonalny rozwój nauczycieli 



 

 
Europejski Korpus 

Solidarności.  

Nowy program, nowe 

możliwości. 

 
 

 
 



Europejski Korpus Solidarności 

Europejski Korpus Solidarności to nowy program Komisji Europejskiej, który ma być 
odpowiedzią na ważne potrzeby społeczne.  

Młodzież i organizacje mogą realizować działania w obszarze wolontariatu, staży i 
miejsc pracy oraz działań lokalnych. 

Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest umożliwienie większej liczbie młodych 
ludzi uczestniczenia w szerokiej gamie działań solidarnościowych. 

 
Program przeznaczony jest dla: 
Młodzieży 18-30 lat 
Organizacji, instytucji i firm działających w obszarze solidarnościowym 

 

 





CHARAKTERYSTYKA 

• solidarnościowy priorytet 

• działania krajowe i międzynarodowe 

• doświadczenie edukacyjne dla młodych ludzi 

• możliwość rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i 
zawodowego oraz zwiększenia szans na rynku pracy 

 

ZASADY, WARUNKI I KRYTERIA UDZIAŁU 

• projekty od 2 tygodni do 12 miesięcy 

• dofinansowanie oparte na stawkach ryczałtowych i kosztach rzeczywistych 

• wolontariusz nie ponosi kosztów 

• uczestnik 18-30 lat 

• przygotowanie przed wyjazdem i szkolenia w trakcie realizacji projektu wolontariatu 

WOLONTARIAT – EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI 

 

 
TYPY PROJEKTÓW 

 

WOLONTARIAT INDYWIDUALNY 

w pełnym wymiarze czasu pracy  

indywidualnie   

2-12 miesięcy 

w kraju/za granicą 

 

WOLONTARIAT GRUPOWY 

10-40 wolontariuszy 

2 tygodnie – 2 miesiące 

min. 2 różne kraje 

przynajmniej ¼ grupy z zagranicy 

 



CHARAKTERYSTYKA 

• solidarnościowy priorytet 

• działania krajowe i międzynarodowe 

• możliwość odbycia stażu lub podjęcia pracy 

• możliwość rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego oraz zwiększenia 
szans na rynku pracy 

 

ZASADY, WARUNKI I KRYTERIA UDZIAŁU 

• staż od 2 do 6 miesięcy/ praca od 3 do 12 miesięcy 

• dofinansowanie oparte na stawkach ryczałtowych i kosztach rzeczywistych 

• wynagrodzenie stażysty/ pracownika pokrywa pracodawca  

• uczestnik 18-30 lat 

• przygotowanie przed wyjazdem i szkolenia w trakcie realizacji stażu/ pracy 

 

STAŻE I MIEJSCA PRACY – EUROPEJSKI KORPUS 

SOLIDARNOŚCI 

 

 



CHARAKTERYSTYKA 

• solidarnościowy charakter 

• działania krajowe (bez partnera zagranicznego) 

• dotyczą społeczności lokalnej, stanowią odpowiedź na lokalne potrzeby 

• doświadczenie edukacyjne dla młodych ludzi 

• możliwość rozwoju osobistego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego oraz zwiększenia szans na rynku pracy 

 

ZASADY, WARUNKI I KRYTERIA UDZIAŁU 

• czas trwania: 2 – 12 miesięcy 

• zasięg geograficzny: Polska 

• grupa realizująca projekt: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat 

• wsparcie organizacji/ instytucji posiadającej osobowość prawną 

• dofinansowanie: koszty zarządzania projektem (500 euro/miesiąc), koszty wsparcia coacha (maks. 12 dni pracy), koszty związane z 
udziałem osób z mniejszymi szansami (100% zaplanowanych kosztów) 

PROJEKTY SOLIDARNOŚCI – EUROPEJSKI KORPUS 

SOLIDARNOŚCI 

 

 



INFORMACJE PRAKTYCZNE 

Terminy składania wniosków: 
Luty, kwiecień, październik 2019 
 

Kontakt:  
eks@frse.org.pl 

www.eks.org.pl 

 

mailto:eks@frse.org.pl
http://www.eks.org.pl/


EuroSkills  

 

Rola konkursów umiejętności zawodowych  

w podnoszeniu rangi kształcenia zawodowego 



   

zachęcaniu młodych ludzi do podnoszenia swoich 
umiejętności zawodowych  

promowaniu współpracy z przedsiębiorstwami  

podniesieniu rangi kształcenia zawodowego 

wyznaczaniu kierunków rozwoju nowoczesnej gospodarki 

doskonaleniu nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

Konkursy umiejętności zawodowych EuroSkills 
służą: 



 EuroSkills to platforma wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z otoczeniem 

biznesowym oraz naukowym 

 Realna szansa dla instytucji edukacyjnych, przedsiębiorców oraz otoczenia naukowego 

na wdrażanie najnowszych rozwiązań z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego 

poprzez: 

‒ promocję idei konkursu 

‒ wymianę wiedzy i praktyk w zakresie standardów jakości konkursów oraz wymagań 

technicznych 

‒ wsparcie merytoryczne w podnoszeniu kompetencji uczestników 

‒ wsparcie finansowe w czasie organizacji eliminacji i bezpośrednich przygotowań do 

konkursu 

EuroSkills szansą dla Polski 



FRSE została nominowana w 2017 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do pełnienia roli 

instytucji koordynującej przygotowania Polski do udziału w EuroSkills. 

 

Zadania FRSE: 

 wyłonienie i przygotowanie polskiej reprezentacji: zawodnicy, trenerzy, sędziowie 

 rekomendowanie nowych konkurencji organizatorom zawodów 

 promocja idei konkursów EuroSkills i osiągnięć polskich zawodników 

 tworzenie i rozbudowa bazy kontaktów i wsparcie przy budowaniu partnerstw edukacyjno-

rynkowych 

 wspieranie ogólnopolskich, regionalnych, szkolnych i branżowych konkursów oraz turniejów 

zawodowych 

EuroSkills – rola i zadania FRSE 



 finał EuroSkills – Budapeszt  
26-28 września 2018  

 37 konkurencji, 29 krajów uczestniczących i ok. 80 000 
widzów 

 Udział polskich ekspertów w roli jurorów 

 8 reprezentantów Polski startowało w 6 konkurencjach:  
‒ florystyka   
‒ fryzjerstwo 
‒ gastronomia – Medal Doskonałość  
‒ mechatronika 
‒ murarstwo  
‒ tynkarstwo i systemy suchej zabudowy 

 

Konkurs EuroSkills 



https://www.youtube.com/watch?v=qOGPgqq_q_0 

https://www.youtube.com/watch?v=qOGPgqq_q_0
https://www.youtube.com/watch?v=qOGPgqq_q_0


  

www.erasmusplus.org.pl 

www.frse.org.pl 

Zapraszamy do współpracy 


