
 
 

 

 Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych 
(Sector Skills Alliances) 

Nazwa programu/funduszu Akcja 2. Programu Erasmus+ (działania centralne) 

Cele i zakres 
dofinansowania 

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych to międzynarodowe projekty 
współpracy na rzecz poprawy jakości i adekwatności europejskich 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, których celem jest 
eliminowanie niedoborów kwalifikacji w ramach jednego lub większej liczby 
profili zawodowych w określonym sektorze gospodarki (wg. klasyfikacji 
NACE Eurostatu). 

Wspierane są trzy grupy projektów na rzecz umiejętności sektorowych: 

• grupa 1: Sojusze służące projektowaniu i prowadzeniu kształcenia i 
szkolenia zawodowego / dotyczy wszystkich sektorów z wyjątkiem 
tych dedykowanych Sojuszom grupy 2); 

• grupa 2: Sojusze służące opracowaniu nowego podejścia 
strategicznego (plan działania) do kwestii współpracy sektorowej w 
zakresie umiejętności / dotyczy sektorów: 1. Łańcuch bloków, 2. 
Dziedzictwo kulturowe, 3. Cyberbezpieczeństwo, 4. Branże 
transportowe i zaopatrzenie kolei, 5. Przedsiębiorstwa społeczne 
zajmujące się integracją pracy, 6. Usługi programistyczne.  

Wielkość dofinansowania 
(minimalny/maksymalny 
budżet projektu; poziom 
dofinansowania, wkład 
własny i jego rodzaj) 

Maksymalnie dofinansowanie: 
• projekt 2-letni (Sojusz – grupa 1): do 700 tys. Euro, 
• projekt 3-letni (Sojusz – grupa 1): do 1 mln Euro, 
• projekt 4-letni (Sojusz – grupa 2): do 4 mln Euro.  

 
Rodzaj wydatków dofinansowanych: 
zarządzanie projektem, spotkania projektowe, rezultaty pracy intelektualnej 
(tj. programy nauczania, materiały dydaktyczne, otwarte zasoby 
edukacyjne, narzędzia informatyczne, analizy, badania itp.), 
upowszechnianie, udział w wydarzeniach/imprezach, konferencjach, 
podróży itp. 

Ogólne warunki 
dofinansowania  
(m.in. liczba partnerów, 
minimalny/maksymalny 
czas trwania projektu,  
istotne kryteria oceny) 

Organizacje uczestniczące: organizacja publiczna lub prywatna ustanowiona 
w Kraju Programu* - w zależności od typu (grupa 1-2)  Sojuszu - np.: 

• publiczni lub prywatni organizatorzy kształcenia i szkolenia 
zawodowego, w tym sieci krajowe i europejskie 

• przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne prowadzące działalność w 
wybranych sektorach  

• organizacje unijne lub krajowe reprezentujące branżę, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, organizacje sektorowe 

• organy edukacyjne i szkoleniowe, w tym ministerstwa 

• organizacje lub sieci reprezentujące partnerów społecznych 

• agencje rozwoju gospodarczego 

• izby handlowe, izby przemysłowe lub izby pracy 

• rady ds. umiejętności sektorowych 

https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=


• agencje rozwoju gospodarczego, urzędy statystyczne i instytuty 
badawcze;  

• organy świadczące usługi poradnictwa zawodowego, doradztwa 
zawodowego i usługi informacyjne w tym zakresie 

• organy ds. akredytacji, certyfikacji, uznawania lub kwalifikacji. 

Wnioskodawcą może być każda organizacja uczestnicząca ustanowiona w Kraju 
Programu. 

Konsorcjum: w projekcie musi uczestniczyć co najmniej: 

• 4 Kraje Programu, a w jego realizacji musi brać udział co najmniej 8 
pełnoprawnych partnerów, z których przynajmniej 3 musi 
reprezentować przedsiębiorstwa, branżę lub przedstawicieli 
społecznych (np. izby lub stowarzyszenia branżowe), a co najmniej 3 
– organizatorów kształcenia i szkolenia (Sojusz – grupa 1) 

• 8 Krajów Programu, a w jego realizacji musi brać udział co najmniej 
12 pełnoprawnych partnerów, z których co najmniej 5 musi 
reprezentować przedsiębiorstwa, branżę lub sektor (np. izby, związki 
zawodowe lub stowarzyszenia branżowe), a co najmniej 5 – 
organizatorów kształcenia i szkolenia (Sojusz – grupa 2). 

Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata (Sojusz – grupa 1), 4 lata (Sojusz – grupa 
2). 

Kluczowe aspekty: 
• projekt opiera się na rzetelnie przeprowadzonej analizie potrzeb, 
• innowacyjność w kształceniu i szkoleniu zawodowym, 
• trwałość współpracy w ramach konsorcjum -  zaangażowanie, 

wartość dodana, komplementarność partnerów, 
• krótko-i długoterminowy wpływ na wszelkiego rodzaju 

zainteresowane strony zaangażowane w projekt na poziomie 
indywidualnym, organizacyjnym i systemowym, 

• wpływ wykraczający poza czas trwania projektu i poza organizacje 
zaangażowane w sojusz (mierzalność wpływu), 

• innowacyjny i transnarodowym charakterem projektu, widocznym 
w odniesieniu do wszystkich kryteriów, 

• zapewnianie jakości jako jeden z komponentów projektu, 
• upowszechnianie rezultatów. 

Termin i miejsce złożenia 
wniosku  

I kwartał każdego roku 

Wniosek elektroniczny (Web Form) składany jest on-line poprzez stronę 
Komisji Europejskiej (dostęp poprzez EU Login). 
Wniosek ocenia Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. 

Strona www Strona Agencji EACEA w Brukseli 

Kontakt na PŁ

 

mgr Małgorzata Jarczyńska 
Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM 
ul. Żwirki 36, bud. A-16, pok. 110, 90-924 Łódź 
nr tel.: (42) 638 38 73. e-mail: malgorzata.jarczynska@p.lodz.pl 

*Kraje programu: Państwa członkowskie UE oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills_en

