Program Leonardo da Vinci
Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się
przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Wspiera działania w obszarze kształcenia i
szkolenia zawodowego.
Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w
krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym
ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i
ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF / NQF czy europejskie systemy
oceny jakości EQARF

TYPY PROJEKTÓW
1. PROJEKTY MOBILNOŚCI (dofinansowanie w 2011: max 200 000 euro, Wnioskodawcy
realizujący po raz pierwszy projektu w programie: max 100 000 euro)
a) Projekty staży zagranicznych (IVT, PLM)
- Praktyk zawodowych dla młodzieży uczącej się - IVT (Placements for People in Initial Vocational
Training),
- Staży zawodowych dla absolwentów, osób pracujących i poszukujących pracy - PLM (Placements
for People on the Labour Market).
Przez staże / praktyki zawodowe rozumiemy wyjazdy zagraniczne na określony czas szkolenia i
zdobywania doświadczenia zawodowego przez uczestnika projektu. Wyjazd powinien odbyć się do
organizacji partnerskiej w innym kraju, w ramach współpracy między instytucjami szkolącymi i
przedsiębiorstwami. Staż / praktyka musi stanowić integralną część szkolenia zawodowego i ma na
celu rozwój zawodowy uczestników.
Cele projektów stażowych:
- Wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwoj
osobisty.
- Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym
kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz
uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.
Wnioskodawcą projektów stażowych może być:
- oficjalnie zarejestrowany w Polsce podmiot,
- zainteresowany wysłaniem osób na zawodowe staże / praktyki za granicę,
- współpracujący przynajmniej z jednym partnerem zagranicznym z kraju dopuszczonego do
programu Leonardo da Vinci.
Projekty mogą składać nie tylko szkoły zawodowe, szkoły wyższe, ale także przedsiębiorstwa,
organizacje, stowarzyszenia i fundacje.

Kto może wyjechać?
Uczestnicy projektów stażowych to:
· IVT - osoby w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego, np. uczniowie szkół o profilu
zawodowym rożnego szczebla, uczestnicy kształcenia zawodowego w systemie dualnym (nauki i
pracy);
· PLM - absolwenci, pracownicy różnych zawodów i branż, osoby poszukujące możliwości
przekwalifikowania się oraz osoby poszukujące pracy
Czas trwania projektów oraz ich dofinansowanie:
Pobyt zagraniczny w ramach projektów IVT trwa od 2 tygodni do 39 tygodni, zaś w przypadku
projektów PLM od 2 tygodni do 26 tygodni.
Dofinansowanie projektów obejmuje następujące kategorie kosztów:
- Zarządzanie – 200 EUR na 1 uczestnika;
- Podroż – projekty do 12 tyg. - koszty rzeczywiste, projekty 13 tyg. i więcej - koszty podróży
zawarte są w stawce ryczałtowej na utrzymanie
- Koszty utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenie – ryczałt wg stawek KE;
- Koszty przygotowania językowo - kulturowego: 250 EUR na 1 uczestnika, nie więcej niż 20%
dofinansowania projektu.
b) Projekty wymiany doświadczeń (VETPRO)
są to wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe i/lub rozwój
zasobów ludzkich w instytucjach szkoleniowych i przedsiębiorstwach w celu transferu ciekawych
rozwiązań oraz doskonalenia i modernizacji metod/praktyk w zakresie kształcenia zawodowego.
Mają na celu zarówno osobisty rozwój zawodowy uczestników, jak i poprawę systemów kształcenia
i szkolenia zawodowego przez wprowadzanie nowych rozwiązań w instytucji wysyłającej.
Cele projektów VETPRO:
- Wspieranie uczestników w kształceniu i przyszłych działaniach szkoleniowych, w zdobywaniu i
wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, aby ułatwiać rozwój osobisty w kontekście
zawodowym.
- Wspieranie w doskonaleniu jakości i innowacji w kształceniu zawodowym, w systemach
kształcenia zawodowego, instytucjach i popularyzowanie dobrych praktyk.
Wnioskodawcą projektów VETPRO może być:
- oficjalnie zarejestrowany w Polsce podmiot,
- zainteresowany wysłaniem osób na wymiany zagraniczne,
- współpracujący przynajmniej z jednym partnerem zagranicznym z kraju dopuszczonego do
programu Leonardo da Vinci.
- mogą to być nie tylko szkoły zawodowe, szkoły wyższe, ale także przedsiębiorstwa, organizacje,
stowarzyszenia i fundacje.
Uczestnikami projektów VETPRO mogą być osoby odpowiedzialne za doradztwo i kształcenie
zawodowe lub za rozwój kadr w instytucji:
- Nauczyciele zawodu (w tym nauczyciele języków obcych)
- Instruktorzy zawodu
- Doradcy zawodowi
- Osoby odpowiedzialne za szkolenia
- Kierownicy działów kadr
- Kadra zarządzająca instytucji i przedsiębiorstw (szczególnie MŚP)

Efekt materialny:
Zalecanym elementem projektów VETPRO jest stworzenie efektu materialnego, który może być
dostępny w formie prezentacji, programu szkolenia w danej dziedzinie, materiałów konferencyjnych
przedstawiających rezultaty projektu, publikacji, artykułów naukowych itp. Efekt materialny
powinien być wspólnie opracowany przez uczestników projektu w celu dalszego przekazania wiedzy
i doświadczenia zdobytych podczas wyjazdu w swoich środowiskach.

Czas trwania wyjazdów oraz ich dofinansowanie:
Projekty VETPRO trwają od 1 do 6 tygodni. Dofinansowanie projektów obejmuje następujące
kategorie kosztów:
- Zarządzanie – 100 EUR na 1 uczestnika;
- Podróż – koszty rzeczywiste;
- Koszty utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenie – ryczałt wg stawek KE;
- Koszty przygotowania: 250 EUR na 1 uczestnika, nie więcej niż 20% dofinansowania projektu.

2. PROJEKTY PARTNERSKIE
Projekty partnerskie LdV to wielostronne projekty umożliwiające organizacjom z różnych krajów
współpracę na niedużą skalę, dotyczącą kształcenia i szkolenia zawodowego. Głównym
zamierzeniem tych projektów jest ułatwienie partnerom wymiany doświadczeń i rozszerzania
współpracy na poziomie europejskim. W toku realizacji projektu odbywają się wzajemne wizyty
partnerów, będące okazją do bezpośrednich spotkań ekspertów i wzajemnego uczenia się (tzw.
peer learning). Pomiędzy spotkaniami każdy partner prowadzi w swoim kraju działania lokalne
związane z projektem.
Dwuletnia współpraca powinna zakończyć się konkretnym rezultatem - wspólnie opracowanym
przez partnerów produktem - który pozwoli na późniejsze upowszechnienie i stosowanie wyników
projektu (np. w formie wspólnego raportu, broszury, strony internetowej, płyt CD, konferencji,
itp.). Projekty partnerskie mogą też służyć kontynuacji wcześniejszej współpracy lub stać się
pierwszym krokiem w kierunku projektów mobilności lub transferu innowacji LdV.
Cele i priorytety projektów partnerskich
Współpraca powinna bezpośrednio dotyczyć tematyki kształcenia i szkolenia zawodowego. Przy
opracowywaniu koncepcji projektu należy uwzględnić założenia i priorytety Programu Leonardo da
Vinci, publikowane co roku wraz z Zaproszeniem do składania wniosków.
Uprawnieni wnioskodawcy i skład grupy partnerskiej
Publiczne i prywatne podmioty zajmujące się kształceniem oraz poradnictwem zawodowym, a także
małe i średnie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, samorządy lokalne,
izby handlowe i rzemieślnicze. W skład grupy partnerskiej muszą wchodzić przynajmniej 3
instytucje z 3 różnych krajów uczestniczących w Programie. Jeda z nich pełni rolę koordynatora.
Udział w partnerstwie różnorodnych organizacji, nie tylko instytucji kształcenia zawodowego, ale
także reprezentantów danego sektora (przedsiębiorców, partnerów społecznych, osób szkolonych,
itp.) jest istotnym celem podniesienia jakości kształcenia i powiązania procesu szkoleniowego z
aktualnymi potrzebami rynku pracy.
Czas trwania i budżet
Projekty partnerskie trwają dwa lata. Każdy partner otrzymuje własne dofinansowanie ze swojej
Narodowej Agencji. Jest ono przyznawane w postaci ryczałtu, którego wysokość zależy od wybranej
przez danego partnera liczby obowiązkowych do zrealizowania wyjazdów zagranicznych do
pozostałych partnerów. Stawki obowiązujące partnerów z poszczególnych krajów ustalane są

indywidualnie przez każdą Narodową Agencję. W przypadku polskich instytucji obowiązują
następujące stawki dofinansowania:
Minimum 4 (mobilności) wyjazdy

6.000 EUR dla partnera polskiego na 2 lata

Minimum 8 (mobilności) wyjazdów

12.000 EUR dla partnera polskiego na 2 lata

Minimum 12 (mobilności) wyjazdów 18.000 EUR dla partnera polskiego na 2 lata
Minimum 24 (mobilności) wyjazdy

25.000 EUR dla partnera polskiego na 2 lata

3. PROJEKTY TRANSFERU INNOWACJI
Projekty transferu innowacji to projekty polegające na przenoszeniu i zastosowaniu na nowym
gruncie innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia
zawodowego. W toku międzynarodowej współpracy partnerzy adaptują pod kątem językowym
kulturowym i prawnym sprawdzone pomysły i wdrażają je w kolejnych krajach lub sektorach.
Przedmiotem transferu mogą być rezultaty projektów pilotażowych lub tematycznych realizowanych
w poprzedniej fazie Programu Leonardo da Vinci oraz innowacyjne rozwiązania nie związane z
Programem, np.:
- programy nauczania i moduły szkoleniowe;
- narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
- narzędzia do badania potrzeb szkoleniowych;
- materiały do nauki języków obcych ukierunkowane zawodowo (podręczniki, sylabusy).
Priorytety Programu Leonardo da Vinci dla projektów TOI na lata 2008-2010
1. Przejrzystość i uznawanie kompetencji i kwalifikacji.
2. Podwyższanie jakości i atrakcyjności systemów i praktyk kształcenia i doskonalenia
zawodowego.
3. Rozwój kompetencji i umiejętności nauczycieli, trenerów.
4. Rozwój umiejętności zawodowych z uwzględnienim potrzeb rynku pracy.
5. Rozwój umiejętności i kompetencji osób z grup ryzyka.
Uprawnieni wnioskodawcy
Publiczne i prywatne podmioty zajmujące się kształceniem oraz poradnictwem zawodowym, a także
małe i średnie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, samorządy lokalne,
izby handlowe i rzemieślnicze. W skład grupy partnerskiej muszą wchodzić przynajmniej
3 instytucje z 3 różnych krajów uczestniczących w Programie.
Czas trwania i budżet
Projekty transferu innowacji mogą trwać od 12 do 24 miesięcy. Dofinansowanie z Programu
Leonardo da Vinci może wynosić maksymalnie 150 000 euro rocznie i stanowić do 75%
całkowitego budżetu projektu. Wkład własny partnerstwa pokrywa pozostałe 25% kosztów.

