
Fundusze Europejskie 
dla NGO





Erasmus +



Erasmus+ Zadania

1. Zatrudnienie i nowe technologie

2. Integracja i włączenie społeczne

3. Kapitał społeczny i zaangażowanie młodzieży

4. Sprawna edukacja i szkolenia

5. Synergia między sektorami edukacji

6. Wzmocniona współpraca na rzecz aktywności 

fizycznej



Erasmus + Struktura



Erasmus + Struktura



Erasmus + Struktura



Erasmus + Struktura



Erasmus + Uczestnicy



Erasmus + Budżet



https://erasmusplus.org.pl/storage/brepo/panel_repo_files/2021/04/14/1jtc7f/2021-erasmusplus-programme-guide-v2-pl.pdf



Programy Bilateralne





Formaty realizacji:

● Format 1. obejmuje takie projekty, jak: 

wymiany młodzieży polskiej i litewskiej;

● Format 2. obejmuje: szkolenia, seminaria, 

spotkania, konferencje, wizyty studyjne, 

projekty informacyjne, w tym publikacje.

Priorytety Funduszu - projekt składany w ramach 

konkursu wniosków, musi opierać się na jednym 

wybranym przez wnioskodawcę priorytecie.

Wnioskodawcy:

● instytucje oświatowe; 
● instytucje publiczne; 
● organizacje pozarządowe;

www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/



Wnioskodawca musi posiadać litewską organizację 
partnerską, wraz z którą przygotuje i zrealizuje projekt.

Wniosek jest składany w systemie: 
www.online.frse.org.pl.

Terminy składania wniosków: styczeń / luty

Terminy realizacji: kwiecień - październik

Fundusze:

● Format 1. nie mniej niż 1 500 euro i nie więcej 

niż 15 000 euro na projekt;

● Format 2. nie mniej niż 1 500 euro i nie więcej 

niż 7 500 euro na projekt.

www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/

http://www.online.frse.org.pl


www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/

Formaty realizacji:

● Format 1. wymiana młodzieżowa - format, 

którego celem jest wymiana myśli, idei, 

zainteresowań, realizowane poprzez 

różnorodne, spójne i logiczne metody 

edukacji pozaformalnej;

● Format 2. spotkania młodzieżowe - format, 

którego celem jest organizacja wybranego 

wydarzenia;

● Format 3. projekty informacyjno-promocyjne.

Priorytety Funduszu - projekt składany w ramach 

konkursu wniosków, musi opierać się na jednym 

wybranym przez wnioskodawcę priorytecie.



www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/

Wnioskodawcy:

● organizacje pozarządowe; 
● instytucje oświatowe i publiczne;
● samorządy terytorialne.

Wnioskodawca musi posiadać ukraińską organizację 
partnerską, wraz z którą przygotuje i zrealizuje 
projekt.

Wniosek jest składany w systemie: 
www.online.frse.org.pl.

Terminy składania wniosków: styczeń / luty

Terminy realizacji: maj - październik

http://www.online.frse.org.pl


Podręcznik dla 
animatorów wymian 
międzynarodowych

● Podręcznik stworzony i napisany przez 
pracowników Europejskiego Domu Spotkań - 
Fundacji Nowy Staw podczas jednej z wymian 
młodzieży z Polski i Ukrainy;

● Podręcznik jest dostępny w dwóch wersjach 
językowych: polskiej i ukraińskiej;

● www.eds-fundacja.pl/udanawymiana/



Dom Nasutów 
Nasutów 98A, 

21-025 Niemce
rezerwacja@nasutow.pl
tel.: +48 517 063 444



e-mail: eds@eds-fundacja.pl
tel. +48 511 403 155
www.eds-fundacja.pl
www.facebook.com/nowystaw

e-mail: eds@eds-fundacja.pl
tel. +48 511 403 171
www.europe-direct.lublin.pl/
www.facebook.com/EDLublin



Pytania?



Serdecznie dziękuję za 
uwagę!


