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Klauzula zastrzeżenia 

Unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021–2027 zaproponowany przez Komisję 
Europejską w dniu 30 maja 2018 r. (zwany dalej „programem”) nie został jeszcze przyjęty przez europejskich prawodaw-
ców. Jednakże niniejsze zaproszenie do składania wniosków o akredytację jest publikowane celem ułatwienia potencjalnym 
beneficjentom dotacji unijnych składania wniosków zaraz po przyjęciu podstawy prawnej przez europejskich prawodaw-
ców. 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków o akredytację nie jest prawnie wiążące dla Komisji Europejskiej. W przy
padku istotnej zmiany podstawy prawnej przez europejskich prawodawców niniejsze zaproszenie może zostać zmienione 
lub anulowane, a także mogą zostać ogłoszone inne zaproszenia do składania wniosków o akredytację o innej treści, z 
odpowiednimi terminami udzielenia odpowiedzi. 

Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie działania wynikające z niniejszego zaproszenia do składania wniosków o akredytację podle
gają następującym warunkom, których wdrożenie wykracza poza zakres kontroli Komisji: 

— przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej ostatecznego tekstu podstawy prawnej ustanawiającej 
program, 

— przyjęcie rocznych programów prac na 2021 r. i na kolejne lata, jak również ogólnych wytycznych dotyczących wdra
żania, kryteriów i procedur wyboru, po konsultacjach z komitetem programu, oraz 

— przyjęcie budżetu Unii Europejskiej na 2021 r. i na kolejne lata przez władzę budżetową. 

Proponowany unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021–2027 opiera się na art. 165 
i 166 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz na zasadzie pomocniczości. 

1. Cele i opis 

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) stanowi ogólne ramy jakości dla działań w zakresie współpracy europej
skiej i międzynarodowej, które instytucja szkolnictwa wyższego (ISW) podejmuje, uczestnicząc w programie. Przyznanie 
Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego jest warunkiem wstępnym dla wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego znaj
dujących się w jednym z państw wymienionych poniżej i pragnących złożyć wniosek oraz uczestniczyć w mobilności edu
kacyjnej, współpracy między organizacjami i instytucjami lub wspierać projekty w zakresie rozwoju polityki w ramach pro
gramu na lata 2021–2027. W przypadku instytucji szkolnictwa wyższego zlokalizowanych w państwach trzecich 
niestowarzyszonych z programem Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego nie jest wymagana, a ramy jakości zostaną 
ustanowione na podstawie porozumień międzyinstytucjonalnych między instytucjami szkolnictwa wyższego. 
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Karta przyznawana jest na cały okres trwania programu. Wdrażanie karty będzie monitorowane przez agencje narodowe 
programu Erasmus+, a naruszenie jej zasad i zobowiązań może doprowadzić do jej odebrania przez Komisję Europejską. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Do ubiegania się o Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego uprawnione są instytucje szkolnictwa wyższego mające sie
dzibę w jednym z niżej wymienionych krajów: 

— w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

— w państwach trzecich stowarzyszonych z programem, na warunkach określonych w podstawie prawnej (1). 

Aby kwalifikować się, wnioskodawcy muszą zostać uznani przez organy krajowe kraju wnioskodawcy za instytucję szkol
nictwa wyższego (2). 

3. Ostateczny termin składania wniosków oraz przybliżony termin publikacji wyników wyboru 

Termin składania wniosków o Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego upływa w dniu 21 kwietnia 2020 r. Przybliżony 
termin publikacji wyników wyboru przypada na dzień 15 października 2020 r. 

4. Procedura wyboru 

W drodze wyjątku zostaną zastosowane dwie oddzielne procedury składania wniosków w ramach niniejszego zaproszenia. 

Przed publikacją niniejszego zaproszenia Komisja Europejska i agencje narodowe programu Erasmus+ przeprowadzą ana
lizę działalności i dotychczasowych wyników posiadaczy Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego w ramach programu 
Erasmus+ na lata 2014–2020. Uwzględniono następujące elementy: 

— czy instytucja szkolnictwa wyższego uczestniczyła w działaniach w ramach programu Erasmus+ począwszy od zapro
szenia do składania wniosków na 2017 r., 

— czy instytucja szkolnictwa wyższego przestrzegała zasad Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 

— czy instytucja szkolnictwa wyższego uzyskała Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego w ramach zaproszenia do skła
dania wniosków na 2020 r. 

Zgodnie z tymi informacjami zostaną opracowane dwie oddzielne procedury składania wniosków: 

— byli posiadacze Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, którzy byli aktywni i przestrzegali zasad karty począwszy od 
zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2017 r., jak również instytucje szkolnictwa 
wyższego, które otrzymały Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego w ramach zaproszenia do składania wniosków 
na 2020 r., są proszeni o składanie wniosków za pośrednictwem poniższego linku: Temat 1, 

— byli posiadacze Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, którzy byli nieaktywni lub nie przestrzegali zasad karty 
począwszy od zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2017 r., jak również nowi wnio
skodawcy, są proszeni o składanie wniosków za pośrednictwem poniższego linku: Temat 2. 

Agencje narodowe programu Erasmus+ poinformowały wszystkich obecnych posiadaczy Karty Erasmusa dla szkolnictwa 
wyższego (2014–2020) o właściwej procedurze składania wniosków. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest pewien, 
którą procedurę należy wybrać, proszony jest o skonsultowanie się z agencją narodową zgodnie z danymi kontaktowymi 
znajdującymi się na następującej stronie internetowej: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national- 
agencies_pl. 

(1) Do czasu przyjęcia podstawy prawnej. W programie Erasmus+ na lata 2014–2020 wykaz ten obejmuje Islandię, Norwegię, Liechten
stein, Turcję, Macedonię Północną oraz Serbię. 

(2) „Instytucja szkolnictwa wyższego” oznacza każdą instytucję, która zgodnie z prawem krajowym lub przyjętą praktyką przyznaje uzna
wane stopnie naukowe lub inne uznawane kwalifikacje na poziomie szkolnictwa wyższego, niezależnie od nazwy takiej instytucji, jak 
również każdą inną porównywalną instytucję na poziomie szkolnictwa wyższego, która jest uznawana przez organy krajowe za kwali
fikującą się do uczestnictwa w programie na danym obszarze. 
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Komisja oceniająca, w skład którego wchodzą urzędnicy z Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowi
zualnego (EACEA) oraz Komisji Europejskiej – na podstawie informacji zwrotnych otrzymanych od niezależnych eksper
tów zewnętrznych – oceni wnioski pod kątem kryteriów dopuszczalności i kwalifikowalności. 

Wnioski te zostaną udostępnione agencjom narodowym programu Erasmus+ w celu monitorowania przestrzegania zasad 
karty. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do odebrania Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego oraz wyłącze
nia instytucji szkolnictwa wyższego z uczestnictwa w programie. 

5. Szczegółowe informacje 

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia ustanawiającego unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i 
sportu na lata 2021–2027 jest dostępny na następującej stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-con
tent/PL/TXT/?uri=COM%3A2018%3A367%3AFIN. 

Wnioski należy składać zgodnie z wytycznymi Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, 
które są dostępne na stronie internetowej: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-edu
cation-2021-2027_en.   
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