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• Projekty partnerskie Grundtviga 

• Projekty wolontariatu seniorów 

• Warsztaty Grundtviga 

• Kursu doskonalenia zawodowego 

• Wizyty i wymiana kadry 

• Asystentury Grundtviga 

• Wizyty przygotowawcze 

 

 



 

• CEL 

- wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy    
pomiędzy organizacjami zajmującymi się 
niezawodową edukacją dorosłych 

-  projekty zorientowane raczej na proces niż na 
wypracowanie innowacyjnego produktu 

- W projektach dużą rolę odgrywają wyjazdy 
zagraniczne do instytucji partnerskich. 



 
 

OBSZARY TEMATYCZNE: 
• sposoby motywowania osób dorosłych do nauki 
• metodyka uczenia się i nauczania osób dorosłych  
• kompetencje kluczowe  
• aktywne obywatelstwo  
• zagadnienia interkulturowe  
• nauka języków obcych  
• sztuka, muzyka i kultura  
• edukacja europejska  
• rozwój zrównoważony 
• technologie informacyjne w edukacji dorosłych  
• równe szanse dla kobiet i mężczyzn  
• edukacja osób ze specjalnymi potrzebami (np. osób niepełnosprawnych, w starszym wieku, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym)  
• edukacja rodziców 



 

• KTO? 

Skład partnerski: minimum 3 organizacje z 3 
europejskich krajów uczestniczących w 
programie w tym minimum 1 z UE; jedna pełni 
rolę koordynatora, pozostałe są partnerami.  [27 
państwa z UE oraz Norwegia, Islandia, 
Lichtenstein, Szwajcaria, Chorwacja, Turcja 

 



 

• KTO? 

Różne przestrzenie publiczne mogą stanowić nieformalne środowisko 
kształcenia dorosłych: 

• miejskie centra administracyjno-kulturalne 

• biblioteki 

• muzea 

• centra społeczne 

• ośrodki dla osób starszych 

• ośrodki kształcenia zawodowego 

• stowarzyszenia społeczne 

• ośrodki i stowarzyszenia kulturalne 



 

 Kwoty dofinansowania dla organizacji z Polski w roku 2012 (na 2 lata realizacji 
projektu) 

Przynajmniej 4 wyjazdy zagraniczne (mobilności)* 5000 EUR 

Przynajmniej 8 wyjazdów zagranicznych 
(mobilności)* 

11000 EUR 

Przynajmniej 12 wyjazdów zagranicznych 
(mobilności)* 

16000 EUR 

Przynajmniej 24 wyjazdy zagraniczne 
(mobilności)*, w tym wyjazdy 16 różnych 
dorosłych słuchaczy. 

23000 EUR 



 

• Nie jest wymagany finansowy wkład własny. 
Wkładem własnym organizacji jest czas pracy 
pracowników poświęcany na realizację projektu. 

• Środki finansowe przyznawane są na cały okres 
realizacji projektu – na 2 lata. Przeznaczone są 
one zarówno na wyjazdy zagraniczne do 
organizacji partnerskich, jak również na działania 
lokalne związane z realizacją projektu. 



 
 
NA CO MOŻNA PRZEZNACZYC DOTACJE? 
• spotkania partnerów projektu, seminaria, konferencje 
• wyjazdy do organizacji partnerskich kadry i dorosłych słuchaczy 

uczestniczących w projekcie 
• wymiana doświadczeń i praktyk, z wykorzystaniem odpowiednich środków, 

a szczególnie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(np. strony internetowe, e-mail, videokonferencje)  

• wykonywanie prac artystycznych i innych dot. tematyki projektu  
• prace w terenie, analizy i badania dot. tematyki projektu 
• opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji 

dotyczących działań prowadzonych w ramach współpracy  
• organizowanie wystaw, przedstawień, festynów  



 

• Kryteria oceny wniosków 
- Formularz został wypełniony wspólnie przez grupę partnerską 

i wszyscy partnerzy otrzymali jego kopię. 
- Język projektu 

• Kryteria krajowe 
- siedziba org w woj. Kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, 

lubuskim, wielkopolskim (0-15pkt.) 

- W statucie zapis o działaniu na rzecz  aktywizacji/edukacji 
seniorów (0-15pkt.) 



 
Poszukiwanie partnerów 
1) wyszukiwarka partnerów (1) – litewska, 

brytyjska, słowacka, luksemburska wyszukiwarka 
Narodowej Agencji 

2) katalog projektów 
3) formularz przygotowany przez polską Narodową 

Agencję 
4) Seminaria kontaktowe organizowane przez 

narodową agencje 

http://www.smpf.lt/lt/partners
http://www.smpf.lt/lt/partners
http://www.grundtvig.org.pl/node/624
http://www.grundtvig.org.pl/node/624


 

Wizyty przygotowawcze na seminaria kontaktowe: 

• 8 tygodni przed planowanym wyjazdem 

• Wyjazd na 1-5 dni 

• Informacja o wynikach – 3 tygodnie po złożeniu 
wniosku 

• Z dotacji można pokryć: koszty podróży, 
utrzymania, opłat za seminaria 



 

 

www.grundtvig.org.pl 
 

Termin składania wniosków: 21 luty 2012 

 


