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Program „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”

KorzyÊci dla uczestników projektów:
r nabycie kwalifikacji i doÊwiadczenia zawodowego za granicà;
r poznanie kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach;
r nauka j´zyków obcych, szczególnie s∏ownictwa specjalistycznego;
r zwi´kszenie elastycznoÊci i mobilnoÊci;
r poszerzenie tolerancji i otwartoÊci na inne kultury;
r podwy˝szenie motywacji do dalszego kszta∏cenia;
r zwi´kszenie pewnoÊci siebie;
r wzrost szans na rynku pracy.

r program Comenius dzia∏ajàcy w obszarze szkó∏ podstawowych, gimnazjów i szkó∏ Êrednich;

KorzyÊci dla instytucji realizujàcych projekty:
r wymiana doÊwiadczeƒ, wiedzy i dobrych praktyk;
r poznanie praktycznych rozwiàzaƒ stosowanych w europejskich firmach i instytucjach;
r podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników wed∏ug zagranicznych standardów;
r nawiàzanie kontaktów, które dajà szans´ rozwoju i realizacji dalszych projektów;
r mo˝liwoÊç wspó∏pracy nad wspólnym problemem z partnerami z innych krajów;
r opracowanie lub przenoszenie innowacyjnych rozwiàzaƒ w dzia∏aniach zwiàzanych
z kszta∏ceniem i szkoleniem zawodowym.

Program „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie” (Lifelong Learning Programme – LLP) wspiera europejskà wspó∏prac´
i wymian´ w dziedzinie edukacji, zarówno ogólnej, na wszystkich jej poziomach, jak i zawodowej, a tak˝e
w dziedzinie kszta∏cenia nieformalnego i pozaformalnego. Sk∏ada si´ z czterech g∏ównych komponentów:

r program Erasmus obejmujàcy swoim wsparciem szkolnictwo wy˝sze;
r program Leonardo da Vinci wspierajàcy dzia∏ania majàce na celu popraw´ jakoÊci, atrakcyjnoÊci
i skutecznoÊci kszta∏cenia zawodowego, zwi´kszenie mobilnoÊci zawodowej, popraw´ sytuacji na rynku pracy;
r program Grundtvig dotyczàcy szeroko rozumianej ogólnej, niezawodowej edukacji osób doros∏ych.
W sk∏ad programu wchodzi te˝ Program Mi´dzysektorowy, a tak˝e program Jean Monnet. Wi´cej informacji
znajduje si´ na stronie: http://www.llp.org.pl.
Program „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie” wspiera wy∏àcznie dzia∏ania mi´dzynarodowe. Projekty mogà byç
realizowane we wspó∏pracy z partnerami pochodzàcymi z krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej (do tej grupy
dochodzà jeszcze kraje stowarzyszone w EFTA-EEA, a wi´c: Islandia, Norwegia i Liechtenstein, a tak˝e kraje
kandydujàce: Turcja, Chorwacja, a od 2011 roku tak˝e Szwajcaria).
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Projekt mo˝e otrzymaç dofinansowanie
równe nawet 100% jego kosztów!
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Kto mo˝e realizowaç projekty?
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Projekty mo˝e realizowaç ka˝dy podmiot posiadajàcy osobowoÊç prawnà.
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Zach´camy do udzia∏u:
r przedsi´biorstwa
(zw∏aszcza ma∏e i Êrednie);
r stowarzyszenia bran˝owe
i zwiàzki pracodawców;
r izby rzemieÊlnicze,
izby przemys∏owo-handlowe;
r zwiàzki zawodowe;
r szko∏y zawodowe i techniczne
wszystkich szczebli;
r instytucje i firmy szkoleniowe;
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r centra kszta∏cenia praktycznego
i ustawicznego;
r placówki doskonalenia nauczycieli;
r szko∏y wy˝sze;
r instytuty badawcze i naukowe;
r podmioty Êwiadczàce us∏ugi doradztwa
i poradnictwa zawodowego;
r w∏adze oÊwiatowe;
r jednostki administracji publicznej;
r organizacje pozarzàdowe;

O dofinansowanie nie mogà si´ ubiegaç osoby fizyczne (w tym indywidualni uczestnicy).
Mogà one skorzystaç z dofinansowania jedynie za poÊrednictwem instytucji bioràcej
udzia∏ w programie.
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Kraje uprawnione do udzia∏u w programie „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacjà Skarbu Paƒstwa
utworzonà w 1993 roku przez Ministra Edukacji Narodowej.
Wspiera dzia∏ania zwiàzane z reformà i rozwojem systemu edukacji
w Polsce. Jej zadaniem jest m.in. wdra˝anie ró˝nego rodzaju programów edukacyjnych, finansowanych przede wszystkim ze Êrodków
unijnych. FRSE pe∏ni m.in. rol´ Narodowej Agencji Programu „Uczenie si´
przez ca∏e ˝ycie” oraz programu „M∏odzie˝ w dzia∏aniu”, zarzàdza
te˝ na poziomie krajowym wieloma innymi mi´dzynarodowymi
programami i akcjami z obszaru edukacji.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
kontakt@frse.org.pl
www.frse.org.pl

Publikacja sfinansowana ze Êrodków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie” – Leonardo da Vinci. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnoÊci za umieszczonà w niej zawartoÊç merytorycznà oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Co mo˝na uzyskaç, realizujàc projekty
w programie Leonardo da Vinci?

Europa stwarza mo˝liwoÊci…
To, co do niedawna by∏o tylko marzeniem, dziÊ jest mo˝liwe! Jako obywatele zjednoczonej Europy mo˝emy uczyç si´ i pracowaç za granicà,
wspó∏pracowaç z podmiotami z innych krajów Unii Europejskiej,
wymieniaç si´ doÊwiadczeniami i wspólnie rozwiàzywaç problemy.
Mo˝emy w dodatku uzyskaç dofinansowanie takich dzia∏aƒ!
r prawie 6000 osób wyje˝d˝a rocznie za granic´ w ramach projektów Leonardo da Vinci,
w tym ok. 4000 to uczestnicy sta˝y i wymian;
r rocznie ok. 200 polskich podmiotów otrzymuje dofinansowanie z programu LdV na
realizacj´ ok. 240 projektów przy wspó∏pracy ponad 500 instytucji partnerskich z zagranicy;
r ok. 17 milionów euro stanowi ∏àczne roczne dofinansowanie projektów programu LdV.

Program
Leonardo da Vinci
Kszta∏cenie i szkolenie zawodowe
Praktyki i sta˝e zagraniczne
Wymiana doÊwiadczeƒ
Mi´dzynarodowe partnerstwa

Promowanie mobilnoÊci jest jednym z podstawowych priorytetów Unii
Europejskiej. Program Leonardo da Vinci wspiera osoby na wszystkich
etapach ˝ycia w zdobywaniu wykszta∏cenia, kwalifikacji i doÊwiadczenia
zawodowego poza granicami w∏asnego kraju, promujàc uczenie si´ od
siebie nawzajem, wymian´ wiedzy i doÊwiadczeƒ oraz wzajemne
zrozumienie.
Zapoznaj si´ z mo˝liwoÊciami finansowania dzia∏aƒ mi´dzynarodowych,
jakie daje program Leonardo da Vinci.

Skorzystaj z szansy!
Program Leonardo da Vinci
Program Leonardo da Vinci jest jednym z czterech g∏ównych programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”. Propaguje dzia∏ania zmierzajàce do poprawy jakoÊci, atrakcyjnoÊci
i skutecznoÊci kszta∏cenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów
rynku pracy.
Zmierza do poprawy konkurencyjnoÊci europejskiego rynku pracy przez pomoc obywatelom Unii Europejskiej
w zdobywaniu nowych umiej´tnoÊci, wiedzy i kwalifikacji. Promuje te˝ innowacje i udoskonalenia systemów
kszta∏cenia i szkolenia zawodowego oraz wszelkie wysi∏ki zmierzajàce do ich uatrakcyjnienia w oczach potencjalnych u˝ytkowników. Wspiera wymian´ wiedzy, innowacji oraz doÊwiadczeƒ pomi´dzy poszczególnymi
uczestnikami sektora kszta∏cenia i szkolenia zawodowego.
Leonardo da Vinci (1452–1519) – w∏oski renesansowy malarz, rzeêbiarz, architekt, filozof, muzyk, poeta,

Transfer innowacji

matematyk, badacz, konstruktor i wynalazca. Wiele z jego innowacyjnych projektów wyprzedza∏o swój
czas. Jego spuÊcizna od wieków stanowi inspiracj´ dla twórców i przedstawicieli rozmaitych profesji.
Dlatego w∏aÊnie Leonardo da Vinci zosta∏ wybrany na patrona europejskiego programu wspierajàcego

www.leonardo.org.pl

dzia∏ania w dziedzinie kszta∏cenia i szkolenia zawodowego.

