
 

ПРОГРАМА ЄС ЕРАЗМУС+: НАПРЯМ ЖАН МОНЕ 
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ 

ЕРАЗМУС+ – це Програма Європейського Союзу на період 2014–2020 рр., що підтримує мобільність, 

проекти співпраці, партнерства і заходи у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. 
Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів Програми Erasmus+. Країнами-
членами Програми виступають держави-члени ЄС, члени Європейського економічного союзу (Ісландія, 
Ліхтенштейн, Норвегія) та країни-кандидати на вступ до ЄС (Північна Македонія, Сербія, Туреччина). 
Бюджет програми на 2014–2020 рр. складає 14,7 млрд. євро.  

Архітектура Програми складається з таких ключових напрямів: КА1: Мобільність; КА2: Проекти 
співпраці задля розвитку інновацій та обміну успішними практиками; КА3: Підтримка реформ; Жан 
Моне; Спорт.  

Діяльність напряму Жан Моне спрямована на сприяння досконалості в сфері викладання, вивчення 
та досліджень європейської інтеграції у світі, а також підтримку діалогу академічного світу і 
розробників стратегій. Мета діяльності напряму Жан Моне – активізувати євроінтеграційний дискурс, 
сприяти досконалості євроінтеграційних студій, залучати заклади вищої освіти до дослідження 
євроінтеграційних процесів і поширення ідей Об'єднаної Європи. 

ХТО МОЖЕ ПОДАТИ ЗАЯВКУ? 

 Заклади вищої освіти, засновані в будь-якій країні світу (заклади вищої освіти країн-членів 
Програми мають бути підписантами Хартії Еразмус з вищої освіти*). 

 Організації, засновані в будь-якій країні світу. 

 Асоціації викладачів і дослідників, що спеціалізуються на європейських студіях та 
євроінтеграційних процесах на національному/транснаціональному рівні. 

Усі організації повинні бути зареєстровані на порталі Funding & tender opportunities (Портал учасників 
програм ЄС) та мати PIC номер організації.  

*Українські заклади вищої освіти не є підписантами Хартії, але повинні бути офіційно зареєстровані і визнані державою.  

ЯКІ ЗАХОДИ ПІДТРИМУЮТЬСЯ? 

1. ВИКЛАДАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ: 

 Модулі Жана Моне – розроблення та викладання курсів, присвячених євроінтеграційній 
тематиці, обсягом не менше 40 годин на рік, із подальшим включенням до навчальних 
планів освітніх програм. Модулі можуть зосереджуватися на одній конкретній дисципліні з 
європейських студій або бути міждисциплінарними. Мінімальне партнерство – 1 
організація. Тривалість проекту – 3 роки. Грант ЄС – 30 000 євро. 

 Кафедри Жана Моне – викладацькі ставки обсягом не менше 90 годин на рік для 
викладачів, дослідників, які спеціалізуються на європейських студіях, розроблення нових та 
оновлення існуючих курсів, наукові дослідження, керівництво дослідницькими проектами 
з євроінтеграційної тематики, а також проведення щонайменше одного додаткового заходу 
на рік. Мінімальне партнерство – 1 організація. Тривалість проекту – 3 роки. Грант ЄС – 
50 000 євро. 

 Центри досконалості Жана Моне – заснування та підтримка діяльності ресурсних центрів, 
утворених на базі університетів, із залученням асоціацій, мереж, фахових спільнот з метою 
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заохочення їх до проведення міждисциплінарних досліджень з питань європейської 
інтеграції та розповсюдження результатів їх діяльності через медіа-ресурси та –
інформаційно-комунікаційні заходи. Мінімальне партнерство – 1 організація. Тривалість 
проекту – 3 роки. Грант ЄС – 100 000 євро. 

  
2. ДЕБАТИ З АКАДЕМІЧНИМ СВІТОМ ТА ОБМІНИ: 

 Мережі Жана Моне фінансують створення та розвиток консорціумів міжнаціональних 
дослідницьких колективів (закладів вищої освіти, центрів досконалості, кафедр, окремих 
експертів тощо) у сфері досліджень Європейського Союзу та європейської інтеграції. Вони 
збирають інформацію, обмінюються досвідом, формують знання та сприяють процесу 
європейської інтеграції в усьому світі. Додатково цей напрям сприяє покращенню існуючих 
мереж, що підтримують конкретні заходи, зокрема залучення молодих дослідників до 
вивчення тем, пов’язаних з ЄС. Дані проекти базуються на проектних пропозиціях, 
орієнтованих на діяльність, яку неможливо здійснити успішно на національному рівні. 
Мінімальне партнерство – 3 організації з трьох різних країн. Тривалість проекту – 3 
роки. Грант ЄС – 300 000 євро. 

 Проекти Жана Моне – активізація євроінтеграційного дискурсу через конференції, 
семінари, круглі столи, літні школи, опрацьовування новітніх підходів і методології 
дослідження, створення платформ для обміну знаннями з метою поширення кращих 
практик і досвіду; розроблення нового змісту. Мінімальне партнерство – 1 організація. 
Тривалість проекту – 12, 18, або 24 місяці. Грант ЄС – 60 000 євро. 

3. ПІДТРИМКА АСОЦІАЦІЙ – проекти цього напряму надають підтримку асоціаціям, які сприяють 
вивченню процесу європейської інтеграції. Такі асоціації повинні бути міждисциплінарними та 
відкритими для всіх зацікавлених викладачів і дослідників, які спеціалізуються на питаннях 
Європейського Союзу або європейської інтеграції у відповідній країні (регіоні). Вони повинні бути 
представниками академічного співтовариства з досліджень Європейського Союзу на 
регіональному, національному або міжнародному рівнях. Мінімальне партнерство – 1 
організація. Тривалість проекту – 3 роки. Грант ЄС – 50 000 євро. 

Усі типи проектів Жана Моне виконуються за принципом співфінансування: 20-25 % від вартості 
всього проекту. У рамках реалізації проектів фінансування може надаватися на: оплату експертів / 
викладачів, участь у заходах проекту, проїзд, перебування, публікації, переклад, субпідряд, 
обладнання тощо. 

КОНКУРС проектів оголошуються щорічно з жовтня до лютого. ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ? Проектні заявки 
на конкурс необхідно заповнювати та подавати он-лайн через портал до Виконавчого агентства з 
питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА, Брюссель) – https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/actions/jean-monnet_en 

 

ЗАПРОШУЄМО підписатися на новини Національного Еразмус+ офісу в Україні (Проект ЄС) на 
сайті www.erasmusplus.org.ua та у мережі Фейсбук https://www.facebook.com/NEOinUkraine/   

Представництво Європейського Союзу в Україні http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/   
Сайт Програми Еразмус+ (Брюссель, Бельгія) http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm    
Національний Еразмус+ офіс в Україні www.erasmusplus.org.ua   
Фейсбук (Facebook)  https://www.facebook.com/NEOinUkraine/   
Керівництво до Програми Еразмус+ (Programme Guide)  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en 
Матеріали українською мовою (розділ Жан Моне) http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html 
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