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Разом з понад 150 країнами світу, Україна є країною-партнером Програми Erasmus+. 

Країнами-членами Програми виступають держави-члени ЄС: Австрія, Бельгія,  

Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, 

Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, 

Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство, Угорщина, Фінляндія, Франція, 

Хорватія, Чехія, Швеція; члени Європейського економічного союзу: Ісландія, 

Ліхтенштейн, Норвегія та країни-кандидати до вступу в ЄС: Північна Македонія, Сербія, 

Туреччина.  

Архітектура Програми складається з ключових напрямів: КА1: Мобільність; КА2: 

Проєкти співпраці задля розвитку інновацій та обміну успішними практиками; КА3: 

Підтримка реформ; Жан Моне та Спорт, що мають свої під напрями у відповідних 

сферах: освіта, професійна підготовка, молодь, спорт. 

 

КА1: Мобільність

Learning Mobility

КА2: Проєкти 
співпраці

Cooperation projects

КА3: Підтримка 
реформ

Support to reforms

Жан Моне

Jean Monnet

Спорт

Sport

 ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ 

СПІВПРАЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 ОСВІТА, ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, 

МОЛОДЬ І СПОРТ 

  Фінансування ЄС: 14.7 млрд. євро 

 

ЕРАЗМУС+ – це

 NEW!!! Програма ЄС Еразмус на 2021-2027 рр. понад 30 млрд. євро 

 Фінансування мобільностей, проєктів співпраці, партнерств, європейських 

студії, молодіжного обміну, проведення міжнародних заходів тощо. 

 Європейський виміри: співпраця між державами-членами ЄС 

 Міжнародний вимір: співпраця держав-членів ЄС з іншими країнами світу 
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Хто може брати участь: 

  

 

• студенти: (молодші) бакалаври, магістри

• аспіранти

• випускники (без вікових обмежень)

• викладачі та інші працівники закладів вищої освіти

• учні/слухачі і працівники загальної середньої, професійно-технічної 
освіти та освіти дорослих

• дослідники 

• молодь 13-30 років

• молоді фахівці

• молодіжні лідери та працівники 

• волонтери

• та інші

Індивідуальні можливості

• заклади вищої освіти

• заклади загальної середньої освіти

• заклади професійно-технічної освіти

• заклади освіти дорослих

• науково-дослідні установи

• академічні, професійні, студентські, молодіжні та інші об’єднання

• молодіжні організації

• громадські організації

• органи державної влади

• державні та приватні підприємства

• та інші

Можливості для організацій
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У відповідності до статусу країни, яку Ви представляєте (країна-член або країна-

партнер), відкриті можливості Програми Еразмус+ відрізняються.                                

Зокрема, для України відкриті такі можливості: 

 

 

Код ВІДКРИТІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТИП УЧАСТІ 

KA105 
Мобільність молоді та 
працівників – як партнери 

Young people and Youth Workers 
Mobility - as partners 

KA107 
Міжнародна академічна 
мобільність – як партнери 

International Credit Mobility – as 
partners 

KA111 
Організація Спільних 
магістерських програм Еразмус 
Мундус – як партнери 

Erasmus Mundus Joint Master 
Degree – as partners 

KA125 
Волонтерські проєкти (перейшли 
в програму Європейський корпус 
солідарності) – як партнери 

Volunteering Projects (transition into 
European Solidarity Corps) – as 
partners 

KA211 
Розвиток потенціалу вищої 
освіти – як заявники і партнери 

Capacity Building in Higher Education 
– as applicants and partners 

KA214 
Розвиток потенціалу молоді – як 
заявники і партнери 

Capacity Building for Youth – as 
applicants and partners 

KA347 
Діалоги між молоддю та 
політиками – як партнери 

Dialogue between young people and 
policy makers – as partner 

Без коду 
Напрям Жан Моне – як заявники 
і партнери 

Jean Monnet Activities –  as 
applicants and partners 

Без коду eTwinning Plus – як партнери eTwinning Plus - as partners 

Без коду 

Брама для шкільної освіти – 
масові відкриті онлайн курси, 
публікація статей, дослідження, 
пошук партнерів 

School Education Gateway – MOOCs, 
publications, discussions, partner 
search 

Без коду Результати всіх проєктів у 
відкритому доступі онлайн тощо 

Projects results open on-line 
resources and other open resources 
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ВІДКРИТІ МОЖЛИВОСТІ У РАЗІ ДОВЕДЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ УЧАСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
В ПАРТНЕРСТВІ – ЯК ПАРТНЕРИ 

KA200 Стратегічні партнерства – 
міжсекторальні 

Strategic Partnerships addressing 
more than one field 

KA201 Стратегічні партнерства для шкільної 
освіти 

Strategic Partnerships for School 
education 

KA202 Стратегічні партнерства для 
професійно-технічної освіти 

Strategic Partnerships for Vocational 
Education and Training 

KA203 Стратегічні партнерства для вищої 
освіти 

Strategic Partnerships for Higher 
Education 

KA204 Стратегічні партнерства для освіти 
дорослих 

Strategic Partnerships for Adult 
Education 

KA205 Стратегічні партнерства для молоді Strategic Partnerships for Youth 

KA206 Альянси знань Knowledge Alliances 

No 
codes 

Спорт: спільні партнерства Sport: Collaborative Partnerships 

No 
codes 

Спорт: малі спільні партнерства Sport: Small Collaborative 
Partnerships 

КА3 Тендери на проведення міжнародних 
заходів, публікацій, підтримки 
професійних мереж тощо 

Tenders to organize different 
International events, publications, 
networking etc. 

 
 

 

НЕ ВІДКРИТІ МОЖЛИВОСТІ  

KA101: School Staff Mobility KA207: Sector Skills Alliances 
 

KA102: Vocational Education and Training 
for Learner and Staff Mobility (буде 
відкрито з 2021 р.) 

KA229:  School Exchange Partnerships 
 

KA103: Higher Education intra-European 
Mobility  

KA230: European Universities 

KA104: Adult Education Mobility No code: Sport: Not-for-profit European 
Sport Events 
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КА105: МОЛОДІЖНА МОБІЛЬНІСТЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ 

(Youth Mobility) 

Для організацій, що беруть участь у цьому напрямі, передбачені наступні цілі та завдання:  

 координатор проєкту молодіжної мобільності з країни-члена 

програми: відповідає за подання всього проєкту від імені всіх 

організацій-партнерів 

 відправляюча організація: відповідає за направлення молоді та 

молодіжних працівників на мобільність (це включає: організаційні 

практичні заходи; підготовка учасників до мобільності) 

 надання підтримки учасникам протягом усіх етапів проєкту 

 приймаюча організація: відповідає за проведення заходів, розробку програми заходів з 

організаціями-партнерами, надає підтримку протягом усіх етапів проєкту. 

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: Проєкт молодіжної мобільності повинен включати одну чи більше наступних 

видів діяльності: обмін молоді або обмін молодіжних працівників. 

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ: 

 некомерційна організація, асоціація, неурядова організація 

 європейська молодіжна неурядова організація 

 соціальне підприємство 

 державний орган місцевого рівня 

 група молодих людей, активних у молодіжній роботі, але необов’язково в молодіжній 

організації (тобто неформальна група молодих людей). 

 державний орган регіонального чи національного рівня 

 асоціація регіонів 

 Європейська група територіального співробітництва 

 прибуткова установа, що працює у сфері корпоративної 

 соціальної відповідальності 

КІЛЬКІСТЬ І ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО МОЖУТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ. Мобільність має бути міжнародною 

та включати щонайменше 2 організації (відправляюча та приймаюча) з різних країн. Якщо проєкт 

молодіжної мобільності передбачає лише одну діяльність, координатор повинен працювати також 

в якості або відправляючої, або приймаючої організації. Якщо проєкт молодіжної мобільності 

передбачає більше одної діяльності, координатор може – але не обов’язково, повинен працювати 

в якості відправляючої чи приймаючої організації.  

У всіх випадках координатором не може бути організація з країни-партнера Програми, яка межує з 

ЄС. Діяльність з країнами-партнерами: діяльність повинна включати щонайменше одну організацію 

з країни-члена Програми та одну з країни-партнера. 

ХТО МОЖЕ ПОДАТИ ЗАЯВКУ? Будь-яка організація, що бере участь чи група з країни-члена 

Програми може бути заявником. Ця організація подаватиме заявку від імені всіх організацій, 

включених у цей проєкт. Проєкт молодіжної мобільності фінансується спеціальним шляхом якщо 

заявником є: державний орган регіонального чи національного рівня, асоціація регіонів, 
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Європейська група територіального співробітництва, прибуткова установа, що працює у сфері 

корпоративної соціальної відповідальності. 

ХТО ПОДАЄ ПРОЄКТНУ ЗАЯВКУ? Відповідно до умов Програми Еразмус+ спільно підготовлена 

проєктна заявка з молодіжної мобільності подається організацією з країни-члена Програми 

(заявником) до Національного агентства Еразмус+ у своїй країні. Оскільки напрям Еразмус+ КА1 є 

децентралізованим, то 34 Національні агентства Еразмус+ приймають рішення щодо підтримки 

проєктних заявок, поданих європейськими організаціями у партнерстві з українськими партнерами.  

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ: від 3-ох до 24-ох місяців 

КОНКУРС з отримання гранту на реалізацію проєктів з молодіжної мобільності 

оголошується щорічно в жовтні та триває до лютого, квітня або жовтня (наступного року), відповідно 

до початку проєкту. 

МОЛОДІЖНІ ОБМІНИ 

ЩО ЦЕ? Заходи: тренінги, семінари, конференції тощо за участі двох або більше груп молодих людей 

з різних країн з метою: підвищити рівень ключових компетентностей молоді, залучивши до 

демократичного життя в Європі, до ринку праці, активного громадянства, міжкультурного діалогу; 

посилити соціальну інтеграцію та солідарність молоді.  

Молодіжні обміни базуються на міжнародній  співпраці між двома або більше організаціями-

учасниками з різних країн. 

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ: молодь віком від 13-ти до 30-ти років.  

ТРИВАЛІСТЬ МОБІЛЬНОСТІ: від 5 до 21 дня.  

РОЗМІР ГРАНТУ: учасники мобільності отримують грант, який (спів)фінансує витрати на проживання, 

проїзд, страхування, візу, а також кошти на перебування (в залежності від бюджету проєкту). 

МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ЩО ЦЕ?  Заходи: тренінги, семінари, конференції, стажування тощо, що підтримують професійний 

розвиток працівників молодіжних організацій з метою підвищити якість молодіжної роботи через 

посилення співпраці між молодіжними організаціями та іншими партнерами з Європи. 

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ: молодіжні працівники без вікових обмежень. 

ТРИВАЛІСТЬ МОБІЛЬНОСТІ: від 2-ох днів 2-ох місяців.  

РОЗМІР ГРАНТУ: учасники мобільності отримують грант, який покриває витрати на проживання, 

проїзд, страхування, візу, а також кошти на перебування (в залежності від бюджету проєкту). 
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КА107: МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

(International Credit Mobility - ICM) 

Можливості для співпраці з європейськими університетами задля організації 

взаємного обміну студентами, викладачами та адміністративним персоналом 

за проєктами з міжнародної кредитної мобільності. Студенти-учасники 

мобільності обов'язково повертаються в Україну і отримують диплом 

українського закладу вищої освіти, а у Додатку до диплома будуть вказані курси, 

які вони вивчали у Європі. Працівники-учасники отримують сертифікати про 

результати стажування або викладання, що зараховуються як підвищення 

кваліфікації. 

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ (International Credit Mobility - ICM) 

ЩО ЦЕ? Короткотермінові програми обміну:  

 на навчання (на період 3-12 міс.) та на практику (2-12 міс.) для українських (молодших) 
бакалаврів (окрім студентів І курсу), магістрів, аспірантів; (на період 3-24 міс.) для 
студентів-медиків; 

 на викладання /стажування / підвищення кваліфікації (на період від 5 днів до 2 міс.) 
для викладачів і працівників закладів вищої освіти. 

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ?  

 Студенти (бакалаври з II курсу навчання, магістри) та аспіранти 

 Викладачі 

 Адміністративний персонал 

ХТО МОЖЕ ОРГАНІЗУВАТИ МОБІЛЬНІСТЬ? Один заклад вищої освіти з країни-члена Програми 

(заявник) та один заклад вищої освіти країни-партнера Програми, які дотримуються принципів 

Хартії Еразмус з вищої освіти. Університет з країни-члена Програми повинен бути підписантом 

такої Хартії.  

NEW! ЯКІ ІНШІ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ОКРІМ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, МОЖУТЬ БРАТИ 

УЧАСТЬ У ПРОЄКТАХ ОБМІНУ ЕРАЗМУС+? Будь-яка організація, що готова приймати студентів з ЄС 

на проходження студентської практики як складової освітньої програми.  

Будь-яка організація, що зацікавлена у відправлені свого працівника на викладання у 

європейський заклад вищої освіти. 

ЯКА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТІВ? Термін впровадження проєктів може бути 24 або 36 місяців. 

Реалізація проєктів розпочинається 1 серпня року початку проєкту. 

У ЯКИХ ГАЛУЗЯХ ЗНАНЬ? Обмежень не має. Відповідно до пріоритетів міжінституційної співпраці. 

ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ-ПАРТНЕРІВ. Усі організації повинні: бути зареєстровані 

на порталі Funding & tender opportunities (Портал учасників програм ЄС) та мати PIC номер 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist/86-indyvidualni-stypendii-studentam.html
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організації; нести відповідальність та надавати інституційну підтримку; дотримуватись принципів 

Хартії Еразмус з вищої освіти про рівний доступ, відкритість, прозорість, збереження стипендії та 

заробітної плати, визнання результатів мобільності.  

ХТО ПОДАЄ ПРОЄКТНУ ЗАЯВКУ? Відповідно до умов Програми Еразмус+ спільно підготовлена 

проєктна заявка з міжнародної кредитної мобільності КА1 (КА107) подається університетом з 

країни-члена Програми (заявником) до Національного агентства Еразмус+ у своїй країні. Оскільки 

напрям Еразмус+ КА1 є децентралізованим, то 34 Національні агентства Еразмус+ приймають 

рішення щодо підтримки проєктних заявок, поданих європейськими університетами у партнерстві 

з українськими закладами вищої освіти.  

ГРАНТ, що отримує партнерство на реалізацію проєкту з міжнародної кредитної мобільності, 

покриває: підтримку організації мобільності (Organisational Support), кошти на проїзд, 

перебування, добові для учасників, страхування та вартість візи (в окремих випадках): 

 фінансове покриття адміністративних витрат під час реалізації проєкту: партнерство 
університетів отримуватиме 350 євро за кожного учасника мобільності, а також додаткові 
кошти для учасників з особливими освітніми потребами; 

 фінансове покриття для студентів: кошти на перебування у розмірі 800/850/900 
євро/місяць (від (2) 3 до 12 місяців) залежно від країни обміну; 

 фінансове покриття для працівників: добові у розмірі 140/160/180 євро/день (від 5 днів до 
2 місяців) залежно від країни обміну; 

 відшкодування за проїзд: 20 євро (10-99 км); максимально – 1500 євро (8 000 км та більше); 

 вартість візи та страхування може покриватись за згодою партнерських університетів. 

КОНКУРС проєктів на мобільність для організацій оголошується щорічно у жовтні та триває, як 

правило, до лютого наступного календарного року. Індивідуальні особи подаються на конкурси в 

свої заклади вищої освіти. 

ЯК ПІДГОТУВАТИ ПРОЄКТИ З МІЖНАРОДНОЇ КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОГРАМ ОБМІНУ ЕРАЗМУС+? 

КРОК 1: Знайти партнерів для проєктів з міжнародної кредитної мобільності. Усі організації 

повинні бути зареєстровані на порталі Funding & Tender Opportunities (Портал учасників проєктів 

ЄС) та мати присвоєний PIC номер організації. Заявниками та координаторами проєктів ІСМ 

виступають університети з країн-членів Програми, які є підписантами Хартії Еразмус з вищої освіти.  

КРОК 2: Підготувати проєктну заявку на конкурс. Реалізація проєктів Еразмус+ КА1 розпочинається 

1 серпня у рік схвалення проєкту до фінансування та може тривати 24 або 36 місяців. Партнерство 

готує спільну проєктну заявку, яку організація-заявник подає у вигляді он-лайн аплікаційної форми. 

КРОК 3: Подати проєктну заявку на наступний конкурс 2020 р. до Національного агентства 

Еразмус+. 

КРОК 4: Очікувати на перемогу в конкурсі та готуватись до виконання. 
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КА111: СПІЛЬНІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС МУНДУС 

(Erasmus Mundus Joint Master Degrees - EMJMD) 

Співпраця закладів вищої освіти країн-членів Програми для участі в конкурсі відбору кращих 

Спільних магістерських програм у партнерстві з іншими закладами країн світу (країн-партнерів 

Програми) можлива на основі існуючого потенціалу в закладах для викладання, навчання, 

проведення практики, стажування у рамках Спільних магістерських програм. Брати участь можуть 

заклади, що пропонують (спільні) магістерські програми, окремі курси або мають складові для 

викладання такої програми (базу для практики, лабораторії для проведення досліджень тощо). Це 

означає, що заклади-партнери вже розробили та викладають інноваційні програми в своєму 

закладі, які готують конкурентних фахівців для глобального ринку праці. 

ЩО ЦЕ? Це комплексна міжнародна спільна освітня програма високого 

рівня в 60-, 90- або 120 ЄКТС, визнана міжнародним консорціумом 

закладів вищої освіти у різних країнах світу, з метою надання стипендій 

для кращих студентів з усього світу на навчання в магістратурі. 

ЯКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО МОЖУТЬ БРАТИ УЧАСТЬ? Участь може брати будь-

яка державна чи приватна організація, зі своїми дочірніми установами (за 

наявності), створена в країні-члені програми чи країні-партнері, що 

безпосередньо сприяє і активно реалізує спільну магістерську програму. 

Наприклад, такою організацією може бути: 

 заклад вищої освіти; 

 державні чи приватні, малі, середні або 
великі підприємства (у тому числі соціальні 
підприємства); 

 державний орган влади на місцевому, 
регіональному чи національному рівні; 

 некомерційна організація, асоціація, НУО; 

 науково-дослідний інститут 

ЗВО країни-члена Програми, повинні бути підписантами Хартії Еразмус з вищої освіти. Для участі в 

партнерстві ЗВО з країн-партнерів Програми бути підписантами такої Хартії не потрібно. ЗВО, з 

країн-членів Програми, на етапі подання заявки, повинні продемонструвати, що вони виконали 

зовнішні вимоги щодо забезпечення якості (наприклад, акредитація або оцінювання) спільної 

програми. Може бути результатом успішного впровадження європейського підходу до 

забезпечення якості спільних програм (якщо дозволяє національне законодавство) або базуватись 

на індивідуальних рішеннях щодо акредитації для кожного компоненту, на основі якого 

складається спільна освітня програма. 

ВИМОГИ ДО ПАРТНЕРСТВА: Спільні магістерські програми Еразмус Мундус носять 

транснаціональний характер і залучають повноправних партнерів з ЗВО, щонайменше з трьох 

різних країн-членів Програми.  

ХТО МОЖЕ ПОДАВАТИ ЗАЯВКИ? ЗВО з країни-члена програми подає проєктну заявку від імені 

всього консорціуму. Філіали ЗВО країн-партнерів з країн-членів Програми або їх філії ЗВО з країн-

партнерів не мають права на подання заявок. 
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ЯКА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТІВ? Залежно від тривалості Спільної магістерської програми Еразмус 

Мундус (від 1 до 2 років навчання), і в залежності від того чи планує партнерство мати підготовчий 

рік, консорціум підписує Грантову угоду на мінімум 4 – максимум 6 років навчання для 4-х 

послідовних потоків прийому студентів. 

У ЯКИХ ГАЛУЗЯХ ЗНАНЬ? Без обмежень. 

ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ-ПАРТНЕРІВ. Усі організації повинні: бути зареєстровані 

на порталі Funding & tender opportunities (Портал учасників програм ЄС) та мати PIC номер 

організації; нести відповідальність та надавати інституційну підтримку; дотримуватись принципів 

Хартії Еразмус з вищої освіти про рівний доступ, відкритість, прозорість, визнання результатів 

мобільності. 

ГРАНТ ЄС розраховується відповідно до таких принципів: 

 кошти для управління консорціумом навчальної мобільності працівників; 

 попередня кількість студентських стипендій, максимум – 25 000 євро на рік; 

 попередня кількість додаткових студентських стипендій, максимум – 25 000 євро на рік для 
цільових регіонів світу. 

Детальніше, бюджет проєкту складається відповідно до наступних правил фінансування: 

 Управління спільною освітньою програмою Еразмус Мундус – витрати з управління 
консорціумом. 

 Студентські стипендії включають витрати студентів на навчання, повний страховий пакет та 
інші обовʼязкові витрати: проїзд,  проживання, вартість облаштування, добові тощо.  

КОНКУРС з отримання гранту на реалізацію проєктів оголошується щорічно у жовтні та триває, як 

правило, до лютого місяця наступного календарного року. 

КАТАЛОГ СПІЛЬНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЕРАЗМУС МУНДУС 

Для того, щоб зробити свій внесок у просування, візуальну презентацію та доступність 

студентських стипендій Еразмус+, які запропонованих діючими Спільними магістерськими 

програмами для кращих магістрантів у всьому світі, нові відібрані програми будуть включені в 

онлайн каталог, розміщений на вебсайті Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних 

засобів і культури. Каталог Спільних магістерських програм Еразмус Мундус включає всі програми, 

що пропонує Еразмус+ на наступний навчальний рік. Потенційні студенти обрають бажані спільні 

магістерські програми з каталогу та подають заявку на отримання 

стипендії до консорціумів он-лайн без посередників.  
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КА211: РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

(Capacity Building in the field of Higher Education – CBHE) 

ЩО ЦЕ? Це проєкти міжнародної співпраці на основі багатосторонніх 

партнерств переважно між закладами вищої освіти з країн-членів 

Програми та країн-партнерів Програми. Вони можуть включати і 

неакадемічних партнерів заради зміцнення звʼязків між вищою освітою, 

суспільством і бізнесом та посилення системного впливу на розвиток 

суспільства. Це проєкти міжнародної співпраці рівноправних партнерів 

на основі обміну досвідом і успішними практиками різних країн світу з 

метою підтримки реформ задля підвищення якості вищої освіти, зближення і зрозумілості 

систем вищої освіти в усьому світі та розвитку інтернаціоналізації. 

ТИП УЧАСТІ УКРАЇНИ: як заявник-грантоотримувач або/та як партнер. Заклади вищої освіти 

з України є головними реципієнтами-виконавцями та рівноправними партнерами і можуть як 

ініціювати проєкт та подавати заявки спільно з іншими країнами, так і бути партнерами 

проєктів, які розробляють інші країни. Усі організації повинні бути зареєстровані на порталі 

Funding & tender opportunities (Портал учасників програм ЄС) та мати PIC номер організації.  

Проєкти можуть бути реалізовані як: 

 національні – проєкти співпраці закладів з 2-х країн-членів Програми та не менше 3-х 
закладів вищої освіти з України; 

 регіональні – проєкти в рамках регіону Східного Партнерства, з участю закладів з 2 
країн-членів Програми і з не менше двох країн з одного регіону; 

 багатонаціональні – проєкти за участю закладів з 2 країн-членів Програми та з двох і 
більше регіонів, щонайменше по одній країні з кожного регіону. 

НАЦІОНАЛЬНІ та РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ І БЮДЖЕТ конкурсів визначаються для 

виконання спільних (результати на рівні інституцій) та структурних (результати на рівні 

країн/регіонів/системи) проєктів: 

 розроблення освітніх програм шляхом підготовки інноваційних курсів і методів 
викладання та навчання (тільки для спільних проєктів – Joint Projects); 

 модернізація врядування, управління й функціонування системи вищої освіти та ЗВО; 

 посилення зв’язків між вищою освітою та широким економічним і соціальним 
середовищем. 

ЩО ФІНАНСУЄТЬСЯ? Відповідно до національних, секторальних, інституційних стратегій: 

 модернізація існуючих та/або створення новітніх освітніх програм (в т.ч. спільних 
освітніх програм) відповідно до потреб і вимог ринку праці на основі вивчення 
успішних практик в країнах-членах Програми та обміну досвідом між колегами; 

 розроблення стратегій, моделей, рекомендацій тощо; 

 підготовка / перепідготовка / підвищення кваліфікації працівників, навчальні візити, у 
т.ч. для студентів (до 3-ох міс.); 
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 удосконалення методів викладання та навчання, розроблення навчально-
методичного забезпечення (вкл. колегіальне оцінювання – peer review) тощо; 

 отримання сучасних ресурсів: література, підписка на сучасні видання та бібліотеки 
тощо; 

 створення / модернізація та оснащення сучасним обладнанням інноваційних 
лабораторій / центрів технологій, міжнародних офісів, закупівля симуляторів, 
програмного забезпечення для навчання студентів різних спеціальностей тощо; 

 горизонтальна співпраця, синергія з іншими проєктами, активне залучення та 
інформування студентів тощо. 

ВИМОГИ ДО ПАРТНЕРСТВА: для регіональних та багатонаціональних проєктів – мінімум 2 

партнерські заклади вищої освіти з 2-х різних країн-членів Програми плюс мінімум по стільки 

ж закладів вищої освіти з 2-х різних країн-партнерів Програми; для національних проєктів – 

мінімум 2 партнерські заклади вищої освіти з 2-х різних країн-членів Програми з плюс 

мінімум 3 заклади вищої освіти з України. 

ОРГАНІЗАЦІЇ-ПАРТНЕРИ: Залежно від завдань проєкту Програма відкрита для участі різних 

типів організацій, залучених до розвитку вищої освіти, включаючи органи влади, державні та 

приватні організації, дослідницькі установи, заклади загальної середньої та професійної 

(професійно-технічної) освіти, громадські організації, асоціації студентів та роботодавців 

тощо. 

ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ-ПАРТНЕРІВ. Усі організації повинні: бути 

зареєстровані на порталі Funding & tender opportunities (Портал учасників програм ЄС) та мати 

PIC номер організації; нести відповідальність та надавати інституційну підтримку; 

дотримуватись принципів Хартії Еразмус з вищої освіти про рівний доступ, відкритість, 

прозорість, якість, визнання результатів. 

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ: 24 або 36 місяців. 

РОЗМІР ГРАНТУ: від 500 000 до 1 000 000 євро.  

Співфінансування обов'язкове для інших витрат, що не покриваються грантом.  

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ ВКЛЮЧАЄ: фінансування оплати роботи працівників-членів команди 

проєкту, відрядження на заходи проєкту, обладнання, субпідряд (аудит, вебсайт, публікації 

навчально-методичного забезпечення, переклад, курси з іноземної мови, ІТ курси, 

промоційну продукцію тощо). 

КОНКУРС: щорічно в жовтні з кінцевим терміном подання заявок у лютому місяці. 

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ? Організація-заявник подає заповнену е-форму разом з додатками 

(Application e-Form with Annexes) від імені партнерства он-лайн через портал Виконавчого 

агентства (ЕАСЕА, Брюссель).  
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КА214: РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ 

(Capacity Building for Youth) 

ЩО ЦЕ? Це проєкти транскордонного співробітництва, 

засновані на багатосторонньому партнерстві між організаціями, 

що працюють в галузі молоді в країнах-членах Програми та 

країнах-партнерах Програми з Регіону Східного Партнерства. 

Вони також можуть залучати організації в галузі освіти та 

професійної підготовки й із інших соціально-економічних 

галузей. 

Молодіжні проєкти розвитку потенціалу спрямовані на: 

 співробітництво та обмін молоді між країнами-членами і країнами-партнерами 

Програми з регіону Східного Партнерства; 

 поліпшення якості і визнання роботи з молоддю, неформальне навчання та 

волонтерство в країнах-партнерах та підвищення їх взаємодії та 

взаємодоповнюваності з формальними системами освіти на ринку праці та в 

суспільстві; 

 сприяння розробці, тестуванню та запуску схем і програм неформального 

навчання, мобільності на регіональному рівні (тобто в межах регіону); 

 сприяння транснаціональному неформальному навчанню, мобільності між 

країнами-членами програми та країнами-партнерами, зокрема, орієнтованому 

на молодих людей із вразливих груп, з метою покращення рівня 

компетентностей учасників та сприяння їх активної участі в житті суспільства. 

ТИП УЧАСТІ УКРАЇНИ: як заявник-грантоотримувач або/та як партнер. Організації з 

України є головними реципієнтами-виконавцями та рівноправними партнерами і 

можуть як ініціювати проєкт та подавати заявки спільно з іншими країнами, так і бути 

партнерами проєктів, які розробляють інші країни. Усі організації повинні бути 

зареєстровані на порталі Funding & tender opportunities (Портал учасників програм ЄС) 

та мати PIC номер організації. 

ТИПИ ПРОЄКТІВ: 

 стажування в сфері громадянського суспільства для молоді; 

 партнерство для підприємництва. 

ВИМОГИ ДО ПАРТНЕРСТВА. Мінімум 3 партнери: організації з країн-членів програми 

(мінімум 1 партнер) та країн Східного Партнерства (мінімум 1 партнер).  
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Організація-заявник – з країни Східного Партнерства: повинен бути неприбутковою 

організацією, асоціацією, неурядовою організацією (включаючи європейські 

молодіжні неурядові організації); національною молодіжною радою; органом 

державної влади місцевого, регіонального або національного рівня; приватною 

компанією, включаючи соціальне підприємство.  

Організація-партнер може бути будь-якою державною, приватною або громадською 

організацією, заснованою в країні-члені або країні-партнері Програми зі Східного 

Партнерства. 

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ: від 9 місяців до 2 років. Тривалість повинна бути обрана на 

стадії подачі проєктних заявок, залежно від мети проєкту і типу діяльності. 

РОЗМІР ГРАНТУ: залежить від заходів. 

ЯКІ ЗАХОДИ ПІДТРИМУЮТЬСЯ? Під час організації проєкту із розвитку потенціалу 

можливо запланувати заходи, які: 

 сприяють стратегічній співпраці між молодіжними організаціями з одного боку 

і органами державної влади в країнах-партнерах з іншого боку; 

 сприяють співпраці між молодіжними організаціями та організаціями в галузі 

освіти та професійної підготовки, а також з представниками бізнесу та ринку 

праці; 

 підвищують потенціал молодіжних рад, молодіжних платформ та місцевих, 

регіональних та національних органів, що займаються питаннями молоді в 

країнах-партнерах; 

 підвищують ефективність управління, розбудови інноваційного потенціалу та 

інтернаціоналізації молодіжних організацій в країнах-партнерах; 

 запускають, тестують та реалізують молодіжні методи роботи. 

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ ВКЛЮЧАЄ: фінансування оплати роботи працівників-членів 

команди проєкту, відрядження на заходи проєкту, обладнання, публікації, промоційну 

продукцію, переклади тощо.  

КОНКУРС: щорічно в жовтні з кінцевим терміном подання заявок у січні місяці.  

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ? Організація-заявник подає заповнену е-форму разом з додатками 

(Application e-Form with Annexes) від імені партнерства он-лайн через портал 

Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури.  
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КА347: ДІАЛОГИ МІЖ МОЛОДДЮ ТА ПОЛІТИКАМИ  

(Dialogue between young people and policy makers) 

ЩО ЦЕ? Цей напрям сприяє активній участі молоді в 

демократичному житті і сприяє дискусії навколо тем і 

пріоритетів, встановлених Молодіжною стратегією ЄС та її 

механізмами діалогу. Механізми діалогу використовується 

для дискусій між молодими людьми та політиками з метою 

отримання результатів, корисних для впровадження 

реформ. Дебати будуються навколо пріоритетів у вигляді 

заходів, під час яких молоді люди обговорюють узгоджені 

теми з політиками та представниками органів державної 

влади, відповідальними за молодь, із метою отримати 

результати, які є корисними для розроблення стратегій. 

ТИП УЧАСТІ УКРАЇНИ: як партнер.   

ПРОЄКТИ МОЖУТЬ проводити зустрічі, конференції, консультації та інші заходи. Ці 

заходи сприяють активній участі молодих людей в демократичному житті Європи та їх 

взаємодії з особами, що приймають рішення. В якості конкретного результату цих 

заходів, молоді люди мають можливість бути почутими (шляхом розробки положень, 

пропозицій і рекомендацій) про те, як молодіжна політика повинна бути сформована і 

реалізована в Європі. 

ЯКІ ЗАХОДИ ПІДТРИМУЮТЬСЯ? У рамках цього напряму проєкт може включати в себе 

один або більше з таких видів діяльності: 

 національні зустрічі і транснаціональні / міжнародні семінари, які пропонують 

обговорення та активну участь молоді - в діалозі з особами, що приймають 

рішення – обговорення питань, які мають відношення до структурованого діалогу 

чи Стратегії ЄС у справах молоді та її механізмів діалогу; 

 національні зустрічі і транснаціональні семінари, які готують підґрунтя для 

офіційних молодіжних конференцій, організованих протягом кожного семестру з 

боку держави-члена ЄС у період її президентства в ЄС; 

 події, які сприяють дискусії та обміну інформацією з молодіжної політики, 

пов’язаної з тематикою заходів протягом Європейського тижня молоді; 

 консультації молодих людей, з метою з’ясувати потреби з питань, пов’язаних з їх 

участю в демократичному житті (он-лайн консультації, опитування громадської 

думки і т. д.). 
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Ці заходи здійснюються молодими людьми: молодь повинна брати активну участь у 

всіх етапах проєкту, починаючи з підготовки до заходів за результатами діяльності. 

Неформальні принципи і методи навчання застосовуються протягом всього проєкту. У 

рамках цього напряму не мають права на гранти такі види діяльності: загальні (статутні) 

збори учасників організації або мережі організацій; події політичного характеру. 

ВИМОГИ ДО ПАРТНЕРСТВА. У випадку організацій проєктів у форматі міжнародних 

заходів,  діяльність повинна включати принаймні дві організації, які беруть участь, з 

двох різних країн, з яких принаймні одна є країною-членом програми. У випадку 

організацій проєктів у форматі національних заходів: діяльність включає щонайменше 

одну організацію з країни-члена програми. 

ООСБЛИВОСТІ: організації-партнери повинні бути засновані в країні-члені або в країні-

партнері Програми лише з Регіону 1, 2, 3, 4 (Україна входить до 2 Регіону – Східне 

Партнерство):  

 неприбуткова організація, асоціація, неурядова організація 

 Європейська молодіжна неурядова організація;  

 державний орган на місцевому чи регіональному рівні.   

 

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ: від 3 до 24 місяців. 

РОЗМІР ГРАНТУ: 50 000 євро. 

КОНКУРС оголошується щорічно в жовтні та триває до лютого, квітня або жовтня 

(наступного року) у відповідності до початку проєкту. 

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ? Організація-заявник подає заповнену е-форму разом з додатками 

(Application e-Form with Annexes) від імені партнерства он-лайн до свого Національного 

агентства Еразмус+. 

ІНДИВІДУАЛЬНІ УЧАСНИКИ:   

 Молоді люди у віці від 13 до 30 років, з країн, що беруть участь у проєкті; 

 Особи, які приймають рішення: якщо проєкт передбачає участь осіб, що 

приймають рішення, або експертів у галузі молодіжної політики, ці учасники 

можуть брати участь незалежно від їхнього віку і географічного походження. 

Індивідуальні учасники подають заявки на участь на відкриті конкурси організацій, 

що виграли проєкти на таку мобільність. 
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КА200, 201, 202, 203, 204, 205: СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА  

(Strategic Partnerships) 

ЩО ЦЕ? Стратегічні партнерства спрямовані на підтримку розвитку, 

передачу та / або впровадження інноваційних практик, а також 

реалізацію спільних ініціатив розвитку співробітництва, 

колегіального навчання та обміну досвідом на європейському рівні. 

ТИП УЧАСТІ УКРАЇНИ: як партнери.  

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ: від 24 до 36 міс. (залежить від сфери 

проєкту).  

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ГРАНТУ: 450 000 євро (залежить від сфери проєкту).  

ВИМОГИ ДО ПАРТНЕРСТВА: мінімум 3 партнерські організації з 3-х різних країн-членів 

програми. ОСОБЛИВОСТІ: участь організацій з України як партнера можлива за умови 

унікального досвіду, що матиме вагомий вплив на результати проєкту (value added). 

ЯКІ ЗАХОДИ ПІДТРИМУЮТЬСЯ? Протягом життєвого циклу проєкту, стратегічні партнерства 

в залежності від типу, як правило, можуть реалізувати широкий спектр видів діяльності, як, 

наприклад: 

 заходи, спрямовані на зміцнення співпраці між організаціями з метою обміну 
успішною практикою; 

 заходи, які сприяють розробці, тестуванню та / або впровадженню інноваційних 
практик у сфері освіти, професійної підготовки та молоді; 

 заходи, які сприяють визнанню і підтвердженню компетентностей які набуваються в 
рамках формального, неформального та інформального навчання; 

 заходи співпраці між місцевими органами влади з метою сприяння розвитку освіти, 
професійної підготовки та молодіжних систем та їх інтеграції в діях місцевого і 
регіонального розвитку; 

 заходи з надання підтримки вразливим групам, щоб вони завершили базове 
навчання, зі сприяння їх переходу на ринок праці, в тому числі, шляхом поєднання 
боротьби з сегрегацією і дискримінацією в галузі освіти для маргіналізованих 
громад; 

 заходи, спрямовані на кращу підготовку і влаштування фахівців у сфері освіти та 
підготовки кадрів для викликів стосовно справедливості, різноманітності та інклюзії 
у навчальному середовищі; 

 заходи зі сприяння інтеграції біженців, шукачів притулку і новоприбулих мігрантів, а 
також підвищення рівня інформованості про кризу біженців в Європі; 

 транснаціональні ініціативи, що сприяють розвитку підприємницького мислення та 
навичок, щоб заохочувати активну громадянську позицію та підприємництво (в тому 
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числі соціальне підприємництво), проведене спільно двома або більше групами 
молодих людей з різних країн. 

КОНКУРС на реалізацію проєктів зі стратегічних партнерств оголошується щорічно з 
дедлайнами у відповідності до сфери проєкту.   

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ? Організація-заявник подає заповнену е-форму он-лайн разом з 
додатками (Application e-Form with Annexes) від імені партнерства до свого Національного 
агентства Еразмус+. 

 

КА206: АЛЬЯНСИ ЗНАНЬ 

ЩО ЦЕ?  

Транснаціональні, структуровані та орієнтовані на результат 

проєкти, засновані, зокрема, між вищою освітою і бізнесом. Альянси 

знань відкриті для будь-якої дисципліни, галузі та міжгалузевого 

співробітництва. Партнери розділяють спільні цілі і працюють разом 

для досягнення взаємовигідних результатів. Очікувані результати є 

чітко визначеними, реалістичними і стосуються аспектів, визначених 

в аналізі потреб. Зокрема: 

 Розробка нових, інноваційних та міждисциплінарних підходів до викладання й 

навчання, розроблення освітніх курсів. 

 Стимулювання підприємництва і підприємницьких навичок викладацького складу. 

 Сприяння обміну знань, залучення підприємств в освітній процес. 

ТИП УЧАСТІ УКРАЇНИ: як партнери.  

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ: 24 або 36 місяців (залежить від сфери проєкту).  

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ГРАНТУ: 700 000 євро (2 роки) - 1 000 000 євро (3 роки). 

ВИМОГИ ДО ПАРТНЕРСТВА: мінімум 6 партнерських організацій із 3-х різних країн-членів 

Програми (мін. 2 ЗВО та 2 підприємства).  

ОСОБЛИВОСТІ: участь організацій з України як партнера можлива за умови унікального 

досвіду, що матиме вагомий вплив на результати проєкту (value added). 

ЯКІ ЗАХОДИ ПІДТРИМУЮТЬСЯ? Альянси знань здійснюють послідовний і повний набір 

взаємозвʼязаних гнучких видів діяльності, які адаптовані до різних поточних і майбутніх 

контекстів та інноваційного розвитку по всій Європі. 

КОНКУРС на реалізацію проєктів оголошується щорічно в жовтні та триває до лютого 
наступного року. 

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ? Організація-заявник подає заповнену е-форму разом з додатками 

(Application e-Form with Annexes) он-лайн від імені партнерства до свого Національного 
агентства Еразмус+. 
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КА3: НАЦІОНАЛЬНА КОМАНДА ЕКСПЕРТІВ З РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

(Higher Education Reform Expert team - HERE TEAM) 

Національна команда експертів з реформування вищої освіти – HERE team  

(Higher Education Reform Experts team) – ініціатива Європейської 

Комісії, спрямована на підтримку модернізації систем вищої освіти 

у країнах-партнерах Програми з 2009 р. та реалізується в рамках 

напряму КА3 Програми Еразмус+. 

Завдання Національної команди експертів з реформування вищої 

освіти на національному рівні: 

 участь у виробленні національної освітньої політики та 
модернізації системи вищої освіти відповідно до завдань Болонського процесу 
(робочі групи, експертна оцінка тощо); 

 розбудова потенціалу закладів вищої освіти (семінари, конференції, 
консультації тощо); 

 співпраця із неакадемічними організаціями (організації роботодавців, 
культурні товариства, організації громадянського суспільства тощо) та 
роз'яснення сутність Болонського процесу та його впровадження в Україні 
(семінари, конференції, консультації тощо); 

 поширювати ідеї Болонського процесу і пропагувати Лісабонську стратегію 
серед фахових кіл і широких верств населення в Україні (семінари, конференції, 
консультації тощо). 

Завдання Національної команди експертів з реформування вищої освіти на 

міжнародному рівні: 

 надання консультацій та експертної підтримки представникам інших країн у 
випадку, коли в їх власній країні бракує необхідних експертних знань чи 
досвіду; 

 на замовлення Європейської Комісії долучатися до розробки та проведення 
тренінгів, семінарів, конференцій, навчальних візитів для експертів з інших 
країн, які беруть активну участь у проведенні та промоції реформ вищої освіти 
у своїх власних країнах.  

Діяльність Національної команди експертів базується на колегіальному принципі та 

здійснюється за трьома напрямами: 

 вироблення політики в сфері вищої освіти 

 планування та проведення реформ 

 пропагування реформ у контексті запровадження положень Болонського 
процесу 
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Як інформаційний ресурс для закладів вищої освіти, проєктних команд, координаторів 

ЄКТС, викладачів, адміністративних працівників, науковців і студентів створено Інтернет-

сторінку Національної команди експертів – HERE (QR code).   

На сайті розміщуються матеріали публікацій, презентацій, доповідей на міжнародних і 

національних конференціях з питань модернізації вищої освіти, відеозаписи семінарів, а 

також переклад ключових документів Європейського простору вищої освіти, які можуть 

бути корисними для розбудови потенціалу закладів вищої освіти в контексті 

запровадження положень Болонського процесу та законів України «Про освіту» та «Про 

вищу освіту», зокрема: 

o Національний освітній глосарій: вища освіта – задля запровадження культури 
використання термінів у рамках запровадження Закону України «Про вищу 
освіту» (2014 р.). 

o Методичні рекомендації з розроблення освітніх програм (2014 р.). 
o Довідник користувача ЄКТС – переклад українською мовою (2015 р.). 
o Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти – переклад українською мовою (2015 р.).  
o Рекомендації щодо розроблення профілів ступеневих програм, включаючи 

програмні компетентності та програмні результати навчання на основі підходу 
Tuning – переклад українською мовою. 

o Аналітичні матеріали: Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти 
України (2015 р.). 

o Болонський процес та нова парадигма вищої освіти (Національна рамка 
кваліфікацій, результати навчання, компетентності, ЄКТС тощо). 

o Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні. 
o Переклад документів Паризької Міністерської конференції ЄПВО (Комюніке, 

додатки) (2018 р.). 
o Матеріали презентацій, відповідних документів і відеозапис семінару для 

відповідальних за ліцензування програм 3-го циклу вищої освіти відповідно до 
нових вимог (2016 р.). 

o Матеріали та відеозаписи заходів Національної команди експертів з актуальних 
проблем модернізації вищої освіти України – автономія та відповідальність, 
якість вищої освіти, рамки кваліфікацій, ЄКТС, інтеграція вищої освіти та 
досліджень, інновації для навчання і викладання тощо (2009-2019 рр.). 

Національна команда експертів залучена до робочих груп Міністерства освіти і науки 

України та Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій, діяльність яких спрямована на 

розвиток національного освітнього законодавства, зокрема Національні експерти є 

розробниками законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанов КМУ щодо 

академічної мобільності, Національної рамки кваліфікацій, документів МОН України щодо 

концепції розвитку педагогічної освіти, стандартів вищої освіти тощо. 

 

http://ilid.org.ua/
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НАПРЯМ ЖАН МОНЕ (Jean Monnet Action) 

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. 

 Будь-яка організація може стати цільовою групою використання результатів проєктів. 

ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ. Усі організації повинні: бути зареєстровані на порталі 

Funding & tender opportunities (Портал учасників програм ЄС) та мати PIC номер організації; нести 

відповідальність та надавати інституційну підтримку; дотримуватись принципів Хартії Еразмус з 

вищої освіти про рівний доступ, відкритість, прозорість, якість, визнання результатів. 

*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 проєкту – 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 
проєктами з євроінтеграційної тематики, а також проведення щонайменше одного 
додаткового заходу на рік.  

Мінімальне партнерство – 1 організація. Тривалість проєкту – 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 
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спільнот з метою 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 проєкту – 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 проєкти базуються на 
проєктних заявках, орієнтованих на діяльність, яку неможливо здійснити успішно на 
національному рівні.  

Мінімальне партнерство – 3 організації з трьох різних країн.  
Тривалість проєкту – 3 роки. Грант ЄС – 300 000 євро. 

 Проєкти 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 успішних 
практик і досвіду; розроблення нового змісту тощо.  

Мінімальне партнерство – 1 організація. Тривалість проєкту – 12, 18, або 24 місяці. 
Грант ЄС – 60 000 євро. 

3. ПІДТРИМКА АСОЦІАЦІЙ – проєкти 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 проєкту – 3 роки. Грант ЄС – 50 000 євро. 

Усі типи проєктів Жана Моне виконуються за принципом співфінансування: 20-25 % від вартості 

всього проєкту. У рамках реалізації проєктів фінансування може надаватися на: оплату 

експертів/викладачів, участь у заходах проєкту, проїзд, перебування, публікації, переклад, 

субпідряд, обладнання тощо. 

КОНКУРС проєктів Жан Моне оголошується щорічно у жовтні та триває, як правило, до лютого 

наступного календарного року. 

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ? Проєктні 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 
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СПОРТ: СПІЛЬНІ ПАРТНЕРСТВА (Sport: Collaborative Partnerships) 

Для організацій з країн-партнерів програми Еразмус+, включаючи 
Україну, відкритий напрям СПІЛЬНИХ ПАРТНЕРСТВ. 
 
ЯКІ ЦІЛІ спільних партнерств?  
Cпільні партнерства дозволяють організаціям розвивати і зміцнювати 
мережі, підвищувати їх здатність діяти на транснаціональному рівні, 
здійснювати обмін успішним досвідом, популяризувати ідеї і методики у 
різних областях, що мають відношення до спорту і фізичної культури. Такі 
проєкти можуть також виробляти інтелектуальні продукти, поширювати 
результати діяльності проєктів. 

Cпільні партнерства залучають різні організації, в тому числі, органи державної влади на 
місцевому, регіональному та національному рівнях, спортивні організацій, повʼязані зі спортом 
організації з освіти. 

Спільні партнерства повинні сприяти створенню і розвитку транснаціональних мереж в області 
спорту. ЄС забезпечує можливості для зміцнення співпраці між зацікавленими сторонами, які не 
існували б без підтримки ЄС. Спільне партнерство повинне також сприяти синергії з та між 
місцевою, регіональною, національною та міжнародною стратегією щодо розвитку спорту і 
фізичної культури та вирішувати пов’язані зі спортом проблеми. Спільні партнерства повинні 
включати, щонайменше, один місцевий або регіональний спортивний клуб. 

 ВЕЛИКІ CПІЛЬНІ ПАРТНЕРСТВА, зокрема, орієнтуються на проєкти, СПРЯМОВАНІ НА: 

 діяльності щодо підвищення поінформованості про додану вартість спорту і фізичну 
активність по відношенню до особистого, соціального і професійного розвитку особистості 

 заходи з популяризації інновацій в спорті і галузях охорони здоров’я, освіти, навчання та 
молоді 

 заходи щодо поліпшення доказової бази спорту для вирішення соціальних і економічних 
проблем (збір даних, що лежать в основі вищезгаданої діяльності, обстеження, 
консультації тощо) 

 конференції, семінари, зустрічі, заходи та інформаційно-промоційні заходи 

 інше 

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ: 12, 18, 24, 30 чи 36 місяців 
ГРАНТ ПРОЄКТУ: 400 000 євро 

 
 МАЛІ СПІЛЬНІ ПАРТНЕРСТВА, зокрема, орієнтуються на проєкти, СПРЯМОВАНІ НА: 

 заохочення суспільного включення та рівних можливостей в спорті 

 заходи з популяризації нетрадиційних видів спорту та ігор 

 підтримка мобільності волонтерів, коучів, керівників та працівників неприбуткових 
спортивних організацій 

 конференції, семінари, зустрічі, заходи та інформаційно-промоційні заходи 

 інше 

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ: 12-24 місяці 

ГРАНТ ПРОЄКТУ: 60 000 євро. 
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КУДИ ПОДАВАТИ ПРОЄКТНУ ЗАЯВКУ? Проєктна заявка подається організацією з країни-члена 
Програми (українські організації можуть бути партнерами) он-лайн через веб-сайт Виконавчого 
агентства з питань освіти, аудіовізуальних заходів в культури. 
 
ЯКІ ЗАХОДИ підтримуються цим напрямом? Еразмус+ пропонує велику гнучкість щодо діяльності, 
яку можуть реалізувати малі спільні партнерства до дих пір, поки пропозиція демонструє, що ці 
заходи є найбільш відповідними для досягнення цілей, визначених для даного проєкту.  
Малі спільні партнерства зазвичай можуть охоплювати широкий спектр заходів, таких як, 
наприклад:  

 мережі серед зацікавлених сторін; популяризація, визначення і обмін успішним досвідом; 

 підготовка, розроблення та впровадження освітніх і навчальних курсів та інструментів;  

 діяльності щодо підвищення поінформованості про додану вартість спорту і фізичну 
активність по відношенню до особистого, соціального і професійного розвитку 
особистості;  

 заходи з просування інноваційних взаємодоповнюваність області спорту і галузі охорони 
здоров’я, освіти, навчання та молоді;  

 заходи щодо поліпшення доказової бази спорту для вирішення соціальних і економічних 
проблем (збір даних, що лежать в основі вищезгаданої діяльності, обстеження, 
консультації тощо); 

 конференції, семінари, зустрічі, заходи та інформаційно-промоційні заходи тощо. 

ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ? Малі спільні партнерства відкриті для будь-якого типу державних 
установ або некомерційних організацій, що працюють в області спорту і фізичної культури. 
Залежно від мети проєкту спільні партнерства повинні включати відповідне і різноманітне коло 
партнерів, щоб отримати користь із різного досвіду, профілів і експертиз та досягти актуальних і 
якісних результатів проєкту. Малі спільні партнерства націлені на співпрацю між організаціями, 
створеними в країнах-учасницях програми. 

CПІЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ПОВИННО СКЛАДАТИСЯ з: заявника / координатора: організація, яка 
представляє проєктну пропозицію від імені всіх партнерів; партнерів (українські організації можуть 
бути партнерами).  

КІЛЬКІСТЬ ПАРТНЕРІВ: щонайменше з п’яти організацій із п’яти різних країн-членів програми. 
Максимальної кількості партнерів не визначено.  

Коли проєкт буде підтримано, заявник / координатор стане основним бенефіціаром і підписує 
угоду з ЄС про надання гранту. Його координуюча роль складається з таких обов’язків: 

 представляє і діє від імені організацій-учасниць перед Європейською Комісією 

 несе фінансову і юридичну відповідальність за належне оперативне, адміністративне та 
фінансове здійснення всього проєкту 

 координує Спільне партнерство у співпраці з усіма іншими партнерами за проєктом 

 отримує фінансову підтримку ЄС від програми Еразмус+ і відповідає за розподіл коштів 
між партнерами, які беруть участь у проєкті (організації, які беруть участь у підготовці, 
реалізації та оцінці діяльності партнерства).  
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Проєкт Європейського Союзу «Мережа національних офісів програми Еразмус+ та 
національних команд експертів з реформування вищої освіти» (НЕО в Україні) 
покликаний сприяти запровадженню в Україні Програми ЄС Еразмус+ задля розвитку 
інтернаціоналізації в тісній співпраці з Європейською Комісією, Представництвом ЄС в 
Україні, Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА), 
національними органами державної влади, закладами вищої освіти (ЗВО) та іншими 
організаціями. 

Основні завдання НЕО в Україні: 

• Посилення візуальної присутності, значущості, ефективності та впливу Програми 
Еразмус+ в Україні. 

• Збільшення обізнаності про індивідуальні та організаційні можливості Програми 
Еразмус+ у всіх сферах і поширення інформації про міжнародний вимір Програми 
Еразмус+, розбудова потенціалу організацій для участі в конкурсах. 

• Інформаційна, консультаційна та координаційна підтримка для всіх потенційних 
учасників, виконавців проєктів та зацікавлених сторін щодо співпраці з ЄС. 

• Здійснення моніторингу та забезпечення поширення інформації про результати 
проєктів Програми Еразмус+ в Україні. 

• Підтримка Європейської Комісії, ЕАСЕА, Представництва ЄС в Україні, органів 
державної влади, ЗВО України та іншим організаціям у впровадженні Програми 
Еразмус+, зокрема її міжнародного виміру за участі Національної команди 
експертів з реформування вищої освіти (HERE team).  

НЕО в Україні активно співпрацює з: 

• ЗВО України, працівниками та студентами, академічними та професійними 
об’єднаннями, студентськими асоціаціями, науково-дослідними установами, 
закладами загальної середньої та професійної освіти, громадськими організаціями, 
підприємствами та іншими організаціями. 

• Органами державної влади України всіх рівнів. 
• Потенційними бенефіціарами, учасниками, грантоотримувачами та іншими 

партнерами проєктів. 
• Міжнародними програмами та організаціями задля синергії та міжпроєктної 

співпраці. 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІЛЬНОТИ ЕРАЗМУС+UKRAINE! 

www.erasmusplus.org.ua, office@erasmusplus.org.ua 

Facebook: NEOinUkraine, Skype: erasmusplus_ua 

#ErasmusUA 

Тел./факс: +380442866668, +380443322645 

http://www.erasmusplus.org.ua/
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