Program Erasmus+

W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej „Erasmus +”. Program ten
łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów:
 „Uczenie się przez całe” wraz ze wszystkimi programami sektorowymi:
„Comenius”, „Erasmus”, „Grundtvig”, „Leonardo da Vinci”
 „Młodzież w działaniu”
 „Erasmus Mundus”
 „Jean Monnet”
 „Tempus”
 „Alfa”
 „Edulink”
Program „Erasmus +” będzie obejmował 3 akcje:
 AKCJA I „Wyjazdy w celach edukacyjnych”
 AKCJA II „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk”
 AKCJA III „Wsparcie dla reform w obszarze edukacji”
oraz 2 rodzaje zarządzanych centralnie działań specjalnych:
 „Jean Monnet”
 „Sport”
Krajami uprawnionymi w programie Erasmus + są:
Państwa Uczestniczące w Programie (Programme Countries):
- państwa członkowskie Unii Europejskiej
- 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
- Szwajcaria, Turcja, Macedonia
Państwa Partnerskie (Partner Countries):
Państwa Partnerstwa Wschodniego (Eastern Partnership Countries):
Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina
Państwa Południowego Obszaru Śródziemnomorskiego (Southern Mediterranean Countries):
Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria. Tunezja
Państwa Obszaru Zachodnich Bałkanów (Western Balkans):
Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Serbia
Inne:
Federacja Rosyjska
Uwaga:
Zgodnie z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 2013 – EAC/S11/13, Program
Erasmus+ (2013/C 362/04), uczestnictwo w programie Erasmus + Islandii, Lichtensteinu,

Macedonii, Norwegii, Szwajcarii, Turcji uzależnione jest od podpisania protokołów ustaleń
pomiędzy Komisją Europejską a właściwymi organami tych państw.
Udział poszczególnych Państwa Partnerskich w konkretnych działaniach również może być
uzależniony od podpisania stosownych porozumień.
I. Mobilność Akademicka
Ten rodzaj działań stanowi kontynuację mobilności akademickiej realizowanej w latach
akademickich 2007/2008 – 2013/2014 w ramach programu Lifelong Learning Programme –
Uczenie się przez całe życie / Erasmus. Mobilność akademicka obejmuje wyjazdy i przyjazdy
pracowników uczelni i studentów. Mogą to być wyjazdy: szkoleniowe, dydaktyczne, w celu
realizacji części studiów, w celu realizacji praktyki. Projekty mobilności akademickiej będą
nadal realizowane w cyklu rocznym i zarządzane tak, jak w programie LLP/Erasmus, czyli
przez Biuro Programu Erasmus Uniwersytetu Śląskiego. Na poziomie poszczególnych
jednostek, to jest wydziałów lub instytutów, mobilność będzie nadal koordynowana
przez wydziałowych lub instytutowych koordynatorów programu. Nowościami
wprowadzonymi w ramach programu Erasmus+ będą:
- wyższe, ujednolicone w skali kraju i niezmienne stawki grantów dla studentów
i pracowników,
- wyższe granty dla studentów pobierających stypendia socjalne,
- możliwość wielokrotnego wyjazdu (do 12 miesięcy pobytu na studiach i praktyce łącznie,
w trakcie realizacji jednego poziomu studiów, minimalny okres jednego pobytu to nadal
3 pełne miesiące, możliwe więc są maksymalnie 4 wyjazdy w trakcie jednego poziomu
studiów i maksymalnie 12 wyjazdów i 36 miesięcy pobytu przy realizacji studiów
na wszystkich 3 poziomach: licencjackich, magisterskich, doktoranckich),
- możliwość wyjazdu na praktykę absolwentów (realizacja praktyki w ciągu 12 miesięcy
od momentu ukończenia studiów).
Prowadzone będą także projekty następujących typów:
II. Joint Master Degrees
Wspólnie Studia Magisterskie. W momencie składania aplikacji studia te muszą już być
realizowane lub co najmniej gotowe do uruchomienia w najbliższym roku akademickim.
Wspólne Studia Magisterskie muszą być realizowane przez konsorcjum składające się
z uczelni wyższych z minimum trzech Państw Uczestniczących w Programie (Programme
Countries). Uczelnie te muszą posiadać uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich.
Wspólne Studia Magisterskie prowadzone przez konsorcjum muszą być w pełni uznawane
w każdym z państw, w których działają tworzące konsorcjum uczelnie wyższe z Państw
Uczestniczących w Programie (Programme Countries). Dopuszczalny jest udział
w konsorcjum uczelni z Państw Partnerskich (Partner Countries) oraz instytucji innych niż
uczelnie wyższe, o ile uczestniczą one bezpośrednio i aktywnie w realizacji Wspólnych
Studiów Magisterskich. Instytucje inne niż szkoły wyższe działające w Państwach
Uczestniczących w Programie (Programme Countries) nie są wliczane do minimalnego
składu konsorcjum.

Wspólnie Studia Magisterskie muszą prowadzić do możliwości uzyskania wspólnego
dyplomu (joint degree – jeden dyplom wydawany wspólnie przez co najmniej dwie uczelnie
konsorcjum, działające w dwóch różnych Państwach Uczestniczących w Programie
(Programme Countries) i w pełni uznawany w tych państwach) lub wielokrotnego dyplomu
(multiple degrees – osobne dyplomy wydane przez co najmniej dwie uczelnie konsorcjum,
działające w dwóch różnych Państwach Uczestniczących w Programie (Programme
Countries) i w pełni uznawane w tych państwach).
Wspólnie Studia Magisterskie mogą trwać od 1 roku do 2 lat i obejmować odpowiednio
60/90/120 punktów ECTS. Musi jednak być spełniony warunek pełnej uznawalności tych
studiów w każdym ze wspomnianych wyżej państw.
Studia muszą być realizowane w co najmniej dwóch uczelniach i w co najmniej dwóch
Państwach Uczestniczących w Programie (Programme Countries).
Aplikację składa w imieniu konsorcjum jedna uczelnia wyższa, która następnie pełni funkcję
koordynatora. Musi to być uczelnia z Państwa Uczestniczącego w Programie (Programme
Country) .
Okres realizacji projektu obejmuje 1 rok przygotowawczy oraz 3 kolejne nabory na studia.
W zależności od długości okresu studiów, okres realizacji projektu obejmuje od 4 do 5 lat.
Aplikacja składana jest w Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
w Brukseli (działanie scentralizowane) w terminie do 27.03.2014 r. godz. 12.00 czasu
w Brukseli. Konkursy będą wznawiane w trybie rocznym.
W zależności od projektu, grant może mieć wysokość od 2 do 3 milionów euro, z czego
zdecydowana większość przypada na stypendia dla studentów.
Grant obejmuje:
 Dofinansowanie kosztów zarządzania projektem i kosztów zaproszonych nauczycieli
akademickich: 20.000 euro na rok przygotowawczy oraz 50.000 euro na każdy nabór
na studia.
 Stypendia dla studentów:
- koszty uczestnictwa (czesne) do wysokości 9.000 euro rocznie dla studenta z Partner
Country;
4.500
euro
rocznie
dla
studenta
z Programme Country;
Uwaga: jeżeli czesne przekracza powyższe kwoty, różnica musi zostać dopłacona
przez uczelnię.
- koszty podróży i adaptacji: 1.000 euro rocznie na koszty podróży dla studenta
z Programme Country;
2.000 euro rocznie na koszty podróży oraz 1.000 euro
na koszty adaptacji dla studenta z Partner Country,

znajdującego się w odległości do 4.000 km od państwa,
w
którym
znajduje
się
koordynator
projektu
3.000 euro rocznie na koszty podróży oraz 1.000 euro
na koszty adaptacji dla studenta z Partner Country,
znajdującego się w odległości większej niż 4.000 km
od państwa, w którym znajduje się koordynator
projektu
- koszty utrzymania:

1.000 euro miesięcznie na cały okres studiów (max. 24
miesiące). Stypendium przyznawane tylko na okres
pobytu w kraju innym niż ojczysty.

Przed zakończeniem okresu realizacji projektu, konsorcjum może wystąpić o przyznanie
finansowania na okres kolejnych lat (do 4 lat) w ramach projektu „Quality Review”.

III. Strategic Partnerships
Partnerstwa Strategiczne to projekty, w których mogą uczestniczyć wszelkiego typu
organizacje działające w sektorze edukacji i szkoleń, zajmujące się pracą z młodzieżą, a także
przedsiębiorstwa, władze publiczne oraz organizacje i stowarzyszenia.
Projekty te mają na celu wprowadzanie, doskonalenie i upowszechnianie dobrych praktyk,
rozwój i modernizację w dziedzinie edukacji i szkoleń oraz w pozostałych, powiązanych
obszarach, promowanie innowacji i rozwój społeczny. Celem projektów powinno być
w szczególności doskonalenie szeroko rozumianej oferty edukacyjnej i jej lepsze
dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i rynku pracy, upowszechnianie dostępu
do możliwości zdobywania kluczowych kompetencji, zwłaszcza językowych, informatycznych
i związanych z przedsiębiorczością i aktywnością społeczną i zawodową, promocja
innowacyjności w dziedzinie edukacji i szkoleń, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom
wykluczenia społecznego, rozwój zawodowy kadry pracującej w dziedzinie edukacji, szkoleń i
pracy
z
młodzieżą,
promowanie
indywidualnego
podejścia
do
edukacji
i rozwoju kształcenia ustawicznego, aktywności i przedsiębiorczości obywatelskiej,
podniesienie wskaźnika zatrudnienia. Celem projektów w ramach Partnerstw Strategicznych
ma być także promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i
komunikacyjnych (Information and Communication Technologies - ICT), otwartych źródeł
wiedzy (Open Educational Resources - OER), wirtualnej mobilności (Virtual Mobility) oraz
innych innowacji, w tym związanych z otwartym, elastycznym nauczaniem i metodami
wspólnego kształcenia. Efekty te mają być osiągane poprzez:
 Wzmacnianie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami i tworzenie możliwości
wymiany dobrych praktyk.
 Promowanie rozwoju i innowacji, testowanie i wprowadzanie innowacyjnych
rozwiązań w dziedzinie edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą.

 Działania ułatwiające wzajemne uznawanie i ocenę wiedzy, umiejętności
i kompetencji uzyskanych zarówno w drodze formalnej, jak i nieformalnej edukacji
i szkoleń.
 Współpracę pomiędzy regionalnymi i lokalnymi władzami, w celu promowania
rozwoju szeroko rozumianej edukacji i wzmocnienia udziału tego obszaru w rozwoju
regionalnym.
 Rozwój międzynarodowych inicjatyw zmierzających do promowania aktywności
i przedsiębiorczości obywatelskiej.
Projekty w ramach Partnerstw Strategicznych mogą skupiać się na jednym, wybranym
obszarze lub łączyć działania w różnych dziedzinach.
W projektach mogą uczestniczyć, w tym również w charakterze koordynatora, czyli instytucji
składającej aplikację i zarządzającej projektem, wszelkiego typu instytucje z Państw
Uczestniczących w Programie (Programme Countries). Celem Partnerstw Strategicznych ma
być promowanie współpracy właśnie w obrębie tych państw, jednak dopuszczalny jest udział
instytucji z Państw Partnerskich (Partner Countries), wyłącznie w roli partnerów
(niemożliwe jest składanie aplikacji przez te instytucje) i w uzasadnionych merytorycznie
przypadkach.
Konsorcjum realizujące projekt musi składać się z co najmniej trzech instytucji z trzech
Państw Uczestniczących w Programie (Programme Countries). Wyjątki od tej zasady
dotyczą wyłącznie projektów, w które zaangażowane są tylko szkoły lub projektów
promujących współpracę pomiędzy regionalnymi lub lokalnymi władzami edukacyjnymi
lub projektów w dziedzinie pracy z młodzieżą.
Realizacja projektu może obejmować okres od 2 do 3 lat (dla projektów w dziedzinie pracy
z młodzieżą od 6 do 24 miesięcy).
Projekty mają charakter zdecentralizowany. W związku z tym aplikacje składane są w
Narodowej Agencji Programu Erasmus +, w kraju instytucji aplikującej (koordynatora).
Termin składania aplikacji: do 30.03.2014 r. godz. 12.00 czasu w Brukseli. Konkursy będą
ogłaszane w trybie rocznym (dla projektów w dziedzinie pracy z młodzieżą co pół roku).
Dopuszczalne są działania wyłącznie na terenie państw w których działają instytucje
uczestniczące w projekcie.
Dopuszczalne rodzaje działań to intensywne kursy (Intensive Study Programmes)
oraz wymiana krótkoterminowa, długoterminowa i mobilność mieszana (krótkoterminowa
połączona z mobilnością wirtualną).
Uprawnionymi uczestnikami, w zależności od typu działań, są uczniowie, uczestnicy
kształcenia i szkoleń różnych rodzajów, kadra edukacyjna i szkoleniowa, młodzi pracownicy,
młodzież (osoby w wieku do lat 14 lub starsze, jeżeli nadal uczą się w trybie dziennym). Nie
jest możliwe uczestnictwo uczniów oraz udział w długoterminowej wymianie kadry lub
pracowników osób z Państw Partnerskich (Partner Countries).

Uprawnione koszty:
Uruchomienie i zarządzanie projektem: - 500 euro miesięcznie dla koordynatora
- 250 euro miesięcznie dla partnera w projekcie
- max. 2.750 euro miesięcznie dla całego konsorcjum
Koszty uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach w ramach konsorcjum:
- 575 euro na uczestnika w przypadku podróży od 100
km do 1999 km
- 760 euro na uczestnika w przypadku podróży
powyżej 2000 km
- max. 23.000 euro rocznie dla całego konsorcjum
Dodatkowo, w odpowiednio uzasadnionych przypadkach możliwe jest finansowanie kosztów
związanych z :
 stworzeniem konkretnego produktu intelektualnego (program zajęć, materiały
dydaktyczne lub szkoleniowe, otwarte źródła wiedzy – OER), stawki według kraju
i kategorii pracownika.
 organizacją krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów, innych
aktywności tego typu, związanych z wymianą i upowszechnianiem efektów
(produktów intelektualnych) wypracowanych w ramach projektu. Niedopuszczalne
w przypadku działań realizowanych w Państwach Partnerskich (Partner Countries).
- 100 euro na uczestnika z kraju, w którym
organizowane jest działanie
- 200 euro na uczestnika z innego państwa
- max. 30.000 euro na cały projekt
 dofinansowaniem innych, uzasadnionych kosztów rzeczywistych
- 75% kosztów uprawnionych, max. 50.000 euro na
cały projekt
 dodatkowymi kosztami
niepełnosprawnych

związanymi

bezpośrednio

z

uczestnictwem

osób

- 100% kosztów uprawnionych
 dofinansowaniem kosztów podróży uczestników działania do miejsca organizacji
działania i podróży powrotnej
- 275 euro na uczestnika w przypadku podróży od 100
km do 1999 km
- 360 euro na uczestnika w przypadku podróży
powyżej 2000 km

 dofinansowaniem indywidualnych kosztów utrzymania uczestników działania, stawki
według kraju i długości pobytu
 wsparciem językowym dla uczestników działań, tylko dla działań obejmujących okres
od 2 do 12 miesięcy, 150 euro na uczestnika działania.
Maksymalna wysokość dofinansowania: 150.000 euro rocznie (12.500 euro miesięcznie).
IV. Knowledge Alliances
Sojusze na rzecz wiedzy obejmują projekty, których celem ma być rozwój innowacyjności
w obszarze szkolnictwa wyższego, biznesu i szeroko rozumianego środowiska socjoekonomicznego poprzez:
1. doskonalenie nowych, innowacyjnych i międzydyscyplinarnych metod podejścia
do nauczania i uczenia się
2. zwiększenie stopnia przedsiębiorczości i umiejętności z nią związanych
u pracowników instytucji szkolnictwa wyższego i pracowników przedsiębiorstw,
promowanie przedsiębiorczości, korzystnego wobec niej, aktywnego nastawienia
3. ułatwianie wymiany wiedzy i wspólnego tworzenia nowych rozwiązań.
Przykładowe działania dla poszczególnych, wskazanych powyżej obszarów:
Ad. 1.
 Wspólne tworzenie, wprowadzanie i rozwój nowych metod uczenia się i
nauczania (np. programów międzydyscyplinarnych, nowych metod kształcenia w
oparciu
o rozwiązywanie konkretnych, rzeczywistych problemów).
 Uczestnictwo firm w tworzeniu programów nauczania i szkoleń.
 Wspólne tworzenie konkretnych rozwiązań dla rzeczywistych problemów,
nowatorskich produktów i procesów, z zaangażowaniem kadry edukacyjnej
instytucji szkolnictwa wyższego, studentów i pracowników mających praktyczny
kontakt z problemem lub zagadnieniem.
Ad. 2.
 Tworzenie, we współpracy z przedsiębiorstwami, programów umożliwiających
nabywanie kluczowych, międzydyscyplinarnych umiejętności w celu podnoszenia
poziomu zatrudnienia, kreatywności itp.
 Wprowadzanie edukacji ekonomicznej i związanej z szeroko rozumianą
przedsiębiorczością do różnych dyscyplin kształcenia studentów i rozwoju kadry
dydaktycznej i naukowej.
 Tworzenie nowych możliwości edukacyjnych uwzględniających praktyczne
stosowanie wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością
i obejmujących np. komercjalizację nowych usług, rozwiązań i produktów, w tym
prototypowych

Ad. 3.
 Wprowadzanie do programów kształcenia praktyk i innych działań
w przedsiębiorstwach, pełna uznawalność akademicka tych działań.
 Testowanie innowacyjnych działań.
 Wymiana studentów, badaczy, kadry dydaktycznej z kadrą przedsiębiorstw.
 Zaangażowanie kadry przedsiębiorstw w nauczanie i badania.

Uwaga:
Szczególne znaczenie mają projekty dotyczące współpracy instytucji szkolnictwa wyższego i
biznesu. Sojusze na rzecz wiedzy otwarte są dla wszystkich dyscyplin i działań
interdyscyplinarnych.
W projektach mogą uczestniczyć, w tym również w charakterze koordynatora, czyli instytucji
składającej aplikację i zarządzającej projektem, wszelkiego typu instytucje z Państw
Uczestniczących w Programie (Programme Countries). Dopuszczalny jest udział instytucji z
Państw Partnerskich (Partner Countries), wyłącznie w roli partnerów (niemożliwe jest
składanie aplikacji przez te instytucje).
Sojusze na rzecz wiedzy muszą obejmować minimum 6 niezależnych organizacji
z co najmniej 3 Państw Uczestniczących w Programie (Programme Countries). W tym
co najmniej 2 instytucje szkolnictwa wyższego i co najmniej 2 przedsiębiorstwa.
Realizacja projektu może obejmować okres od 2 lub 3 lata. Czas trwania określany jest
na etapie aplikacji.
Projekty mają charakter scentralizowany. W związku z tym aplikacje składane są
w Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w Brukseli, w terminie do
3.04.2014 r. godz. 12.00 czasu w Brukseli. Konkursy będą wznawiane w trybie rocznym
Uprawnione koszty:
Koszty projektu: zarządzania projektem, spotkań, produktów intelektualnych (takich jak
programy, materiały dydaktyczne, otwarte źródła wiedzy – OER, narzędzia IT, analizy, studia
itp.) upowszechniania efektów, uczestnictwa w działaniach, konferencjach itd. Kwoty
określane na podstawie kategorii zaangażowanych pracowników i krajów ich pochodzenia
oraz liczby dni poświęconych projektowi.
Koszty podróży: - 275 euro na uczestnika w przypadku podróży od 100 km do 1999 km
- 360 euro na uczestnika w przypadku podróży powyżej 2000 km
Koszty utrzymania uczestników działań: - kadra:
 do 14 dnia działania: 100 euro dziennie
na uczestnika
 od 15 do 60 dnia działania: 70 euro dziennie
na uczestnika
- studenci, osoby szkolone:




do 14 dnia działania: 55 euro dziennie
na uczestnika
od 15 do 60 dnia działania: 40 euro dziennie
na uczestnika

Maksymalna wysokość dofinansowania dla projektów 2-letnich: 700.000 euro
Maksymalna wysokość dofinansowania dla projektów 3-letnich: 1.000.000 euro.

V. Sector Skills Alliances
Sojusze na rzecz umiejętności obejmują projekty, których celem jest doskonalenie
kształcenia zawodowego oraz przeciwdziałanie niedostatkom umiejętności.
Projekty tego typu mogą dotyczyć tylko obszarów działalności gospodarczej określonych
przez Komisję Europejską.
W projektach mogą uczestniczyć, w tym również w charakterze koordynatora, czyli instytucji
składającej aplikację i zarządzającej projektem, wszelkiego typu instytucje z Państw
Uczestniczących w Programie (Programme Countries). Celem projektów ma być
promowanie współpracy właśnie w obrębie tych państw, jednak dopuszczalny jest udział
instytucji z Państw Partnerskich (Partner Countries), wyłącznie w roli partnerów
(niemożliwe jest składanie aplikacji przez te instytucje) i w uzasadnionych merytorycznie
przypadkach.
Sojusze na rzecz umiejętności muszą angażować minimum 9 instytucji z co najmniej 3
Państw Uczestniczących w Programie (Programme Countries), w tym z co najmniej
2 państw Unii Europejskiej. W projektach musi także uczestniczyć przynajmniej 1 instytucja z
każdej z poniższych trzech kategorii, dla każdego z państw uczestniczących w projekcie:
1. Prywatne lub publiczne instytucje oferujące kształcenie i szkolenie zawodowe.
2. Prywatne lub publiczne instytucje dysponujące wiedzą i doświadczeniem
we wskazanych dziedzinach działalności gospodarczej i będące reprezentatywnymi
dla wskazanego obszaru na regionalnym, krajowym lub europejskim poziomie (np.
izby handlowe, stowarzyszenia itp.)
3. Prywatne lub publiczne instytucje uczestniczące w zarządzaniu obszarem edukacji
i szkoleń na lokalnym, regionalnym lub krajowym poziomie (np. publiczne władze
odpowiedzialne za obszar kształcenia zawodowego i szkoleń, instytucje
akredytacyjne, instytucje oferujące doradztwo zawodowe itp.)
Realizacja projektu może obejmować okres od 2 lub 3 lata. Czas trwania określany jest
na etapie aplikacji.
Projekty mają charakter scentralizowany. W związku z tym aplikacje składane są
w Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w Brukseli, w terminie
do 3.04.2014 r. godz. 12.00 czasu w Brukseli. Konkursy będą wznawiane w trybie rocznym

Uprawnione koszty (tak jak w przypadku Sojuszy na rzecz wiedzy):
Koszty projektu: zarządzania projektem, spotkań, produktów intelektualnych (takich jak
programy, materiały dydaktyczne, otwarte źródła wiedzy – OER, narzędzia IT, analizy, studia
itp.) upowszechniania efektów, uczestnictwa w działaniach, konferencjach itd. Kwoty
określane na podstawie kategorii zaangażowanych pracowników i krajów ich pochodzenia
oraz liczby dni poświęconych projektowi.
Koszty podróży: - 275 euro na uczestnika w przypadku podróży od 100 km do 1999 km
- 360 euro na uczestnika w przypadku podróży powyżej 2000 km
Koszty utrzymania uczestników działań: - kadra:
 do 14 dnia działania: 100 euro dziennie na
uczestnika
 od 15 do 60 dnia działania: 70 euro dziennie
na uczestnika
- studenci, osoby szkolone:
 do 14 dnia działania: 55 euro dziennie na
uczestnika
 od 15 do 60 dnia działania: 40 euro dziennie
na uczestnika
Maksymalna wysokość dofinansowania dla projektów 2-letnich: 700.000 euro
Maksymalna wysokość dofinansowania dla projektów 3-letnich: 1.000.000 euro.

Przewodnik po programie, zaproszenie do składania wniosków oraz robocze (prezentacyjne)
wersje formularzy wniosków dostępne są na:
http://erasmusplus.org.pl/
lub
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
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