
 
 

 

Sojusze na rzecz wiedzy 
(Knowledge Alliances) 

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

Cele i zakres 
dofinansowania 

Sojusze na rzecz wiedzy to międzynarodowe projekty współpracy szkół 
wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest wspieranie innowacyjności 
w sferze edukacji i biznesu oraz szerszym otoczeniu społeczno-
ekonomicznym, poprzez osiągnięcie przynajmniej jednego z poniższych 
celów: 

• opracowanie nowych, innowacyjnych i wielodyscyplinarnych podejść 
do nauczania i uczenia się,  

• pobudzanie przedsiębiorczości i rozwijanie umiejętności 
przedsiębiorczych wśród kadry zajmującej się nauczaniem w 
instytucjach szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwach, 

• ułatwianie wymiany, przepływu i współtworzenia wiedzy między 
instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami. 

Projekty te mogą dotyczyć każdej dyscypliny, sektora i współpracy 
międzysektorowej. 

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

Maksymalnie dofinansowanie: 
 projekt 2-letni: do 700 000 Euro 
 projekt 3-letni: do 1 000 000 Euro 

Rodzaj wydatków dofinansowanych: 
• wsparcie działań bezpośrednio związanych z realizacją projektu 

(poza ewentualną mobilnością stanowiącą jego element), w tym: 
zarządzanie projektem, spotkania projektowe, rezultaty pracy 
intelektualnej (takie jak programy nauczania, materiały dydaktyczne, 
otwarte zasoby edukacyjne -OER, narzędzia informatyczne, analizy, 
badania itp., upowszechnianie rezultatów, udział w wydarzeniach, 
konferencjach, itp.  

• mobilność osób (opcjonalnie): podróż, koszty utrzymania - można 
organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej studentów, 
naukowców i innych pracowników, o ile działania te 
wspierają/uzupełniają inne działania sojuszu i wnoszą wartość 
dodaną w osiągnięcie celów projektu; działania te nie są jednak 
głównymi działaniami sojuszu na rzecz wiedzy. 

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* lub 
Kraju Partnerskim** (udział tych partnerów uzasadniony szczególnym 
wkładem do projektu), np.: 

• instytucja szkolnictwa wyższego, 
• publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w 

tym przedsiębiorstwa społeczne), 
• instytut badawczy, 
• organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, 
• organizacja działająca w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, 



• pośrednik lub stowarzyszenie reprezentujące organizacje zajmujące 
się kształceniem, szkoleniem lub młodzieżą, 

• pośrednik lub stowarzyszenie reprezentujące przedsiębiorstwa, 
• organ akredytacyjny, jednostka certyfikująca lub organ przyznający 

kwalifikacje. 
Konsorcjum: w danym projekcie musi uczestniczyć: 

• co najmniej 6 organizacji z co najmniej 3 Krajów Programu, 
• co najmniej 2 organizacje są instytucjami szkolnictwa wyższego i co 

najmniej 2 są przedsiębiorstwami. 
Wnioskodawcą/koordynatorem projektu musi być organizacja z Kraju 
Programu. 

Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata. 

Kluczowe aspekty: 
• projekt opiera się na rzetelnie przeprowadzonej analizie potrzeb, 
• innowacyjność w szkolnictwie, 
• trwałość współpracy między uczelniami a biznesem -  

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 
**Kraje Partnerskie: inne państwa z regionów 1-14 (patrz str. 23-25 Przewodnika po Programie Erasmus+) 

 

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/knowledge_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl

