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та Національна команда експертів
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моніторинг проектів, поширення інформації, корисні 

матеріали, переклад документів ЕАСЕА, відеопрезентації, 
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листи підтримки на візи, в банк тощо)
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Erasmus+

 Генеральні директорати Європейської Комісії
 Виконавче Агентство EACEA (Брюссель, Бельгія)

 Країни-члени Програми - Національні Агентства Еразмус+ 
 Країни-партнери Програми - Національні офіси Еразмус+
 Керівництво до Програми – Erasmus+ Programme GUIDE

В Україні: 
Представництво ЄС в Україні
Міністерство освіти і науки України
Міністерство молоді та спорту України
Національний Еразмус+ офіс в Україні 
Інформаційний центр Еразмус+ Youth в Україні
SALTO-Youth Center
Служба підтримки напряму е-Twinning
EuroDesk
Мережа інформаційних центрів ЄС в ЗВО України

Координація, підтримка, допомога

https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-offices_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
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 Міжнародна кредитна мобільність – 643 (1008) проекти; 33

Національних агентства Еразмус+: 7235 грантів для обміну – 5271 в

Європу зі 160 закладів; 1964 в Україну; 24 384 000 євро

 6500 грантів молодіжної мобільності

 понад 150 Спільних магістерських програм на стипендії 201 студенту

(187JMDs&14PhDs), 8 спільних програм, 9 українських ЗВО партнерів, 3

інші організації (11 як асоційовані партнери; 1 партнер – НаУКМА);

366 EMMC&PhD стипендій і 26 партнерств (2004-2014рр.).

 30 (464) проектів співпраці з розвитку потенціалу у сфері вищої освіти ;

90 партнерів; 300 проектів Темпус вже завершено (1993-2017)

 55 (575) проектів з європейських студій Жана Моне та мережі; 

25 проектів завершено (2001-2014 рр.)

 18 проектів як координатори з 47 проектів співпраці з розвитку потенціалу молоді

 14 проектів співпраці Стратегічних партнерств (молодь, шкільна, вища освіта та освіта дорослих)

 36 проекти підтримки реформ у сфері молоді та 2 – вищої освіти

 2 проекти Спільних партнерств у сфері СПОРТУ

 2784 проекти e-twinning для 774 шкіл, 1533 вчителя залучені

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/



Erasmus+

•ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ЄС

•ОСВІТА, ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, МОЛОДЬ І СПОРТ

•Тривалість – 2014-2020 рр. з бюджетом €14.7 billion 

•Фінансування мобільностей, проектів співпраці, 
багатонаціональних партнерств, європейських студії, 
центрів, асоціацій тощо

• Міжнародний вимір Еразмус+: співпраця ЄС з іншими країнами

• Статус участі країн: the UK; Сербія, Чилі, Уругвай

• Тривалість проектів з мобільності та OS

• Європейський корпус солідарності

Що таке Erasmus+ та що нового в 2019 р.?
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www.erasmusplus.org.ua

В рамках Програми Еразмус+ (2014-2020 рр.) відкрито більше 
можливостей для всіх, зростає увага до відповідності стратегіям 
розвитку країн та інституцій, якості, відкритості та використання 
результатів, їх впливу та сталості, синергія з іншими проектами

 Більше відповідальності за якість результатів сучасний 
європейський досвід, інновації, запобігання плагіату, 
доброчесне виконання зобов’язань та використання коштів

 Обов'язкова відкритість і доступність результатів для 
користування всьому світу - відкрита ліцензія та copyright
(обов'язкове розміщення на порталі результатів проектів ЄС: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/)

 Більше автономії і відповідальності щодо управління та 
використання коштів – неприбутковість, цільове використання 
коштів (Міжнародний договір – Закон, Грантові угоди, Партнерські 
угоди, Міжінституційні угоди та внутрішні положення ЗВО)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Ключові напрями Програми (Кey Actions)

КА1: 
Мобільність

КА2: Проекти 
співпраці

КА3: Підтримка 
реформ

Жан Моне Спорт

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
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Програма міжнародної співпраці ЄС Erasmus+ 2014-2020:
проекти співпраці, партнерства, мобільність, заходи
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www.erasmusplus.org.ua

1. КА1 – Мобільність: кредитна за обміном, стипендії на магістратуру; 

спільні магістерські програми; молодіжне лідерство, обмін молоді

2. КА2 - Співпраця задля розвитку інновацій та обміну успішними 

практиками: стратегічні партнерства, альянси знань, розвиток потенціалу

3. КА3 – Підтримка реформ: вища освіта (команда експертів з 

реформування вищої освіти, заходи, публікації); молодіжна політика

4. Ініціативи Жан Моне – активізація євроінтеграційного дискурсу та

європейських студій (навчання, дослідження, обмін знаннями)

5. Спорт – Спільні партнерства (Collaborative Partnerships+ Small)

6. Е-twinning – для закладів середньої освіти (http://www.etwinning.com.ua/)



Організації подають проекти і створюють можливості!

заклади вищої освіти, громадські, молодіжні організації,

державні та приватні підприємства, соціальні 

підприємства, школи, дошкільні заклади, ЗПТО, органи 

державної влади тощо.

Індивідуальні особи можуть скористатись 

створеними можливостями!

студенти, аспіранти, працівники ЗВО, молоді фахівці, 

експерти в області вищої освіти, молоді лідери, 

волонтери, вчителі тощо.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities_en



Хто може брати участь*?

Студенти

Випускники

Працівники ЗВО та інших орг. 

Молодь та молодіжні працівники

Заклади вищої освіти

Науково-дослідні установи

Заклади професійної та середньої освіти

Академічні, професійні, студентські,

молодіжні об’єднання та асоціації

• Громадські організації

• Підприємства

• Професійні організації

• Національні, місцеві, 

регіональні органи 

державної влади

• Інші інституції 

та організації

* залежить від напряму



Міжнародна співпраця між 

країнами-членами програми і країнами-партнерами програмиProgramme Countries (Країни-члени) Partner Countries (Країни-партнери)

EU Member States:
Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, 

Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, 

Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, 

Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, 

Словенія, Словаччина, Іспанія, Швеція,

Сполучене Королівство

Other programme countries:
Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія; 

Македонія, Туреччина, Сербія (з конкурсу 2019 р.)

Всі інші країни світу (14 регіонів)
УКРАЇНА – Регіон 2: Східне Партнерство, 

(+ Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, Білорусь)

Partnership search tool: 

http://eupartnersearch.com/Default.aspx

http://erasmusplus.org.ua/en/partners-search.html

База український проектів: 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html

База ЄС проектів Еразмус+: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

http://eupartnersearch.com/Default.aspx
http://erasmusplus.org.ua/en/partners-search.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
http://www.stic.de/en/news/erasmus-for-young-entrepreneurs.htm
http://www.stic.de/en/news/erasmus-for-young-entrepreneurs.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG

Який бюджет на конкурси?

На конкурси 2019 р. EUR 2 733,4 million
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Деталі про конкурси на сайті ЕАСЕА: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

та на сайтах Національних агентств Еразмус+: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en

Key Action 1

Mobility of individuals in 

the field of youth

5 Feb. 

2019

Mobility of individuals in 

the field of higher 

education

5 Feb. 

2019

Mobility of individuals in 

the field of youth

30 April 

2019

Mobility of individuals in 

the field of youth

1 Oct. 

2019

Erasmus Mundus Joint 

Master Degrees

14 Feb. 

2019

Key Action 3

Youth 
Dialogue 
projects

5 Feb.2019
30 Apr.2019
1 Oct. 2019

Jean Monnet actions

Chairs, Modules, 
Centres of 
Excellence, 
Support to 
Associations, 
Networks, Projects

22 Feb. 
2019

Sport actions

Collaborative 
partnerships

4 April 
2019

Key Action 2

Strategic partnerships in the 

field of youth

5 Feb. 2019

Strategic partnerships in the 

field of education and training

21 March 2019

Strategic partnerships in the 

field of youth

30 April 2019

Strategic partnerships in the 

field of youth

1 October 2019

Knowledge Alliances 28 Feb. 2019

Capacity building in the field of 

higher education

7 February 

2019

Capacity building in the field of 

youth

24 Jan. 2019

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities_en

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en


Підготовка проектів з міжнародної кредитної мобільності
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КА107. Мобільність в галузі вищої освіти: 

 Мобільність студентів: грант навчання за обміном, практика на підприємстві. 

 Мобільність працівників: викладання, підвищення кваліфікації, стажування
Тривалість проекту: 24 або 36 місяців

Вимоги до партнерства:

 1 заявник-координатор (з країни-члена програми);

 мінімум 2 партнерські організації, які видають диплом вищої освіти (відправляюча та

приймаюча організації);
 Хартія Еразмус+ у сфері вищої освіти – обов'язкове визнання результатів мобільності!!!

 Іnter-Institutional Agreement, Learning/ Mobility / Internship Agreement.

Особливості напряму: 

Період навчання є частиною траєкторії курсу (молодшого) бакалавра, магістра, доктора

філософії. Практика є складовою курсу навчання або реалізовуватись окремо.

Грант покриває: витрати на проїзд, проживання для стипендіата; organisational support –

350euro/per person – за підготовку, відправку та прийом учасника мобільності університету на адміністративні витрати.

Мобільність двостороння: відправляти і приймати студентів і працівників

Децентралізований напрям: проекті заявки подаються університетом з Європи до

Національного агентства Еразмус+ країни-членів де знаходиться університет-заявник.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en



Хто може подаватись на грант міжнародної кредитної мобільності?

- Студенти – (молодші)/бакалаври (окрім 1-го курсу), магістри, PhD (для 

навчання, літні/зимові школи, мовні курси, практика).

- Працівники – адміністративні та викладачі (для викладання, підвищення 

кваліфікації, стажування, мовні курси, тренінги, підготовки проектів)

Тривалість мобільності для студентів:

3-12 місяців для навчання АБО 2-12 місяців для практики

протягом одного освітнього циклу; (700); 800-850-900 EUR/місяць

Тривалість мобільності для працівників:5 днів - 2 міс.;140-160-180 EUR/доба

Витрати на проїзд для всіх:мін.сума – 20 EUR(10-99 km);макс. – 1 500 EUR(8 000km та більше)

Оголошення конкурсів і відбір: відкрито, прозоро, за визначеними критеріями

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОБІЛЬНОСТІ як студентів так і 

працівників – положення, процедури процеси!!!

За деталями звертатись до відділів міжнародних зв’язків в своїх ЗВО.

Інші стипендії ЄС: http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/virtual_library/education-in-eu_uk.pdf
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http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/granti-dlya-studentiv-vipusknikiv-vikladachiv-ta-inshikh-pratsivnikiv/86-indyvidualni-stypendii-studentam.html

Індивідуальні можливості



Підготовка проектів: 
Спільні магістерські програми Еразмус Мундус (JMDs)
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Організація партнерств для викладання спільних магістерських програм (60, 

90 або 120 кредитів ECTS) та надання стипендій для навчання студентів.

Тривалість проекту: 4 або 5 років (Грантова угода, JMD Consortium Agreement)

Вимоги до партнерства:

• 1 університет заявник (з країни-члена програми);

• партнерські організації мінімум з 3-х країн-членів програми.

Особливості:

• Проектна заявка на організацію та реалізацію спільних магістерських

програм включаючи стипендії для студентів з усього світу та викладачів;

• Будь-які країни світу можуть бути партнерами;

• Партнерства створюють веб-сайти спільних освітніх програм для подання

заявок на конкурс он-лайн – EACEA;

• Конкурси оголошують партнерства спільних магістерських програм.

Каталог програм: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en



Індивідуальні можливості: 
Спільні магістерські програми Еразмус Мундус (JMDs)
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Тривалість навчання: 1 рік/ 1,5 роки / 2 роки

Особливості:

• Наявність диплома бакалавра – мінімально, або навчатись на 4 курсі.

• Мова викладання – в основному, англійська, але не тільки.

Видається диплом магістра – спільний, подвійний, багатосторонній. 

Вимоги до стипендіатів та умови подання – на сайті спільної освітньої програми

Навчання – мінімум в двох країнах партнерства.

Розмір стипендій: 1000 EUR на місяць (включає проживання); додатково 
сплачуються кошти на покриття витрат за навчання, проїзд, страхування, 
вільний доступ до всіх університетських ресурсів.

Обрати три програми з каталогу і подати он-лайн документи на конкурс 

(незалежно від закладу).

Чекати результатів і готуватись до навчання, вивчати інші іноземні мови 

Кроки: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/granti-dlya-studentiv-vipusknikiv-vikladachiv-
ta-inshikh-pratsivnikiv/90-spilni-mahisterski-prohramy-erazmus.html

Каталог: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/granti-dlya-studentiv-vipusknikiv-vikladachiv-ta-inshikh-pratsivnikiv/90-spilni-mahisterski-prohramy-erazmus.html


1. Молодіжні обміни.

зустрічі двох або більше груп молодих людей з різних країн;
• тривалість обміну: 5–21 день;
• вік учасників: 13-30 років;
• кількість учасників: 16-60, мінімум 4 учасники з кожної групи + 1 лідер групи

2. Мобільність молодіжних працівників.

• заходи, що підтримують професійний розвиток працівників молодіжних організацій;
• основні типи заходів:

o семінари, тренінгові курси, заходи з налагодження співпраці, навчальні візити;
o стажування або спостереження у молодіжній організації за кордоном;

• тривалість заходу: 2 дні – 2 місяці;
• без вікових обмежень;
• кількість учасників: до 50 (включно з тренерами та фасилітаторами)

Волонтерські проекти – з 2018 р. окрема програма European Solidarity Corps
• волонтерська допомога в іншій країні;
• тривалість: 2 тижні – 12 місяців;
• тривалість групових проектів (мінімум 10 учасників) та проектів для учасників з меншими можливостями: 2 тижні – 2 місяці;
• вік учасників: 17-30 років;
• кількість учасників: 1-40;
• організації мають отримати акредитацію, щоб приймати або відправляти волонтерів

Грант покриває: трансфер, віза, страхування, кошти на перебування (добові на харчування), проживання.

Організації з країн-членів програми подають заявки до своїх Національних агентств Еразмус+, де і розміщено всі умови 
конкурсів, українські організації - партнери.

Індивідуальні особи подають заявки на конкурси до ГО, які організовують мобільність в країнах-членах програми.

Детальна інформація: https://www.salto-youth.net/about/yiayouthpolicy/

MOOC for Youth Actions: https://www.youtube.com/channel/UCBA7l7XjM4C6kWqxAg8Ml8w

Організація проектів з мобільності – МОЛОДЬ

Консультації в Україні

Інформаційний центр Еразмус+ Молодь

info.Ukraine@salto-youth.net,

+38 050 878 92 27;

Facebook:

https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/

Як взяти участь:
https://create.piktochart.com/output/26705768-
youth-individual-mobility-erasmus
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http://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod/ka1-mobilnist-molodi.html

https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://www.youtube.com/channel/UCBA7l7XjM4C6kWqxAg8Ml8w
mailto:info.Ukraine@salto-youth.net,
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/
https://create.piktochart.com/output/26705768-youth-individual-mobility-erasmus


Індивідуальні можливості для мобільності молоді

1. Молодіжна мобільність

2. Мобільність молодіжних працівників

Волонтерство - European Solidarity Corps

Цільові групи: молоді люди, працівники сфери молодіжної політики,

молодіжні організації, державні або приватні установи.

Покриваються витрати на участь – проїзд, проживання тощо (до 70%)

Індивідуальні особи подають заявки на конкурси до організацій, які

виграли грант і організовують таку мобільність в країнах-членах програми

Оголошення - FaceBook сторінка Інформаційного Центру Еразмус+ Молодь

в Україні; сайти акредитованих молодіжних організацій, чи інших

організацій.

Детальна інформація про проекти на порталі результатів:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

MOOC for Youth Actions: https://www.youtube.com/channel/UCBA7l7XjM4C6kWqxAg8Ml8wМ
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База даних організацій, що є акредитовані: http://europa.eu/youth/evs_database 

https://www.youtube.com/channel/UCBA7l7XjM4C6kWqxAg8Ml8w


http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-
good-practices_en

КА2. Співпраця задля розвитку інновацій 
та обміну успішними практиками



КА2. Стратегічні партнерства: українські організації  – партнери

Тривалість проекту: 24 або 36 місяців

Максимальний розмір гранту: 450 000 EUR

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 проекту.

Децентралізована дія КА1: Проекті заявки подає аплікант з країни-члена програми
до свого Національного агентства Еразмус+.

E.g. Masters In Entrepreneurship; Shortening Distance To Education / Labour Market
For Migrant And Refugee Women Though Gender-Sensitive Counselling And Local
Cooperation Strategies

Розробка і впровадження інноваційних практик на організаційному,
місцевому, регіональному, національному або європейському рівні.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en



Тривалість проекту: 24 або 36 місяців

Максимальний розмір гранту: 700 000 EUR (2 роки) - 1 000 000 EUR (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 проекту (value added).

Проектні заявки подаються до Національного агентства з питань освіти,
аудіовізуальних засобів і культури:

Детальніше: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-
innovation-and-exchange-good-practices/knowledge-alliances_en

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 у навчальний процес. 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/aliansy-znan.html

КА2. Альянси знань: українські організації - партнери



• фінансується розвиток потенціалу молодіжних організацій і мобільність (оплата праці, заходи, обладнання, 

публікації, обмін). Проектні заявки подаються он-лайн до Національного агентства з питань освіти, аудіовізуальних 

засобів і культури

типи проектів:

- стажування в сфері громадянського суспільства для молоді;

- партнерство для розвитку підприємництва;

• мінімум 3 партнери та 3 різні країни: організації з країн-членів програми (мінімум 1 

партнер) та країн Східного партнерства (мінімум 1 партнер);

• 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 Еразмус+ зі Східного 

партнерства.

• тривалість проекту: 9 – 24 місяці; максимальний грант: 150 000 Євро

Розвиток потенціалу молоді: українські організації -
заявники і рівноправні партнери

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-

exchange-good-practices/capacity_en



модернізація існуючих, та/або створення новітніх освітніх програм (спільних 

програм), відповідно до потреб і вимог ринку праці на основі обміну досвідом між 

колегами

розроблення стратегій, моделей, рекомендацій тощо

підготовка/ перепідготовка / підвищення кваліфікації працівників, навчальні візити 

і для студентів

вдосконалення методів викладання і навчання, підготовка навчально-

методичного комплексу (peer review)

отримання сучасних ресурсів (літератури, підписка на сучасні видання, бібліотеки тощо)

створення та оснащення міжнародних офісів, інноваційних лабораторій/ центрів, 

симулятори, ПО, офісне обладнання та для відеоконфернцій тощо

відкрита і для участі різних типів організацій включаючи органи влади (оплата 

праці та відряджень)

горизонтальна співпраця, синергія з іншими проектами, участь і інформування 

студентів

КА2. Розвиток потенціалу вищої освіти:
українські університети заявники і рівноправні партнери

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html



Тривалість проекту: 24 або 36 місяців

Розмір гранту:  від 500 000 до 1 000 000 EUR

Вимоги до партнерства: мінімум 2 партнерські організації вищої освіти з 2-х різних 

країн-членів програми плюс мінімум 3 та по стільки* ж з країн-партнерів програми

Особливості: фінансуються оплата роботи, відрядження, обладнання, субпідряд, 

відкритість і доступність результатів на порталі ЄС: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Спільні проекти – інституційна співпраця

Структурні проекти за обов'язкового партнера МОН України –

вплив на національний, секторальний і системний рівні

Проектні заявки подаються он-лайн до Національного агентства з питань освіти, 

аудіовізуальних засобів і культури: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-

cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en

Важливо - пріоритети на новий конкурс без змін!!!
Зверніться до Національних Еразмус+ офісів задля запобігання дублювання та перевірки на дотримання 

мінімальних вимог!!!

KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en


Example*: multi-country project different regions

2 PARTNER COUNTRIES 3 PROGRAMME COUNTRIES 

Kazakh 
University

Abai 
University Turku 

University

National Music 
Academy

Melitopol 
Uni.

National 
Arts 

Academy

Вимоги до партнерства: мінімум 2 партнерські організації вищої 

освіти з 2-х різних країн-членів програми плюс мінімум по стільки 

ж з країн-партнерів програми

Constantine the 
Philosopher 
University in 

Nitra, Slovakia

Bamberg 
University



National Priorities – Ukraine

Category A:

Curriculum

development

projects by 

developing

new&innovative

courses and 

methodologies in 

subjects

• Teacher training & education

• Journalism and information

• Biological and related sciences

• Engineering and engineering trades

• Manufacturing and processing

• Agriculture, forestry, fishery and 

veterinary

• Health

• Welfare

• Transport services

• Security Service



National Priorities – Ukraine

Category B:
IMPROVING 

MANAGEMENT 

AND 

OPERATION OF 

HEIs

• Governance, strategic planning & 

management of HEIs (incl. HR & FM)

• Internationalisation of higher education 

institutions (including recognition 

mechanisms and mobility, international 

relations capacities)

• Quality assurance processes and 

mechanisms



National Priorities – Ukraine

Category C: 

DEVELOPING 

THE HIGHER 

EDUCATION 

SECTOR 

WITHIN 

SOCIETY AT 

LARGE

• Development of school and vocational education at 

post-secondary non-tertiary education level (Such as 

reforming in-service training for teachers and reforms to 

the teaching profession)

• Recognision of Qualifications and Qualification 

frameworks 

• Definition, implementation and monitoring of the reform 

policies (Including evidence-based policies, financing of 

education, governance, quality assurance of public and 

private higher education sector, introduction of 

transparency tools and standards and guidelines) 



Category A:

Curriculum

development

projects

• Teacher training & education science

• Social & behavioural science

• Law

• Physical sciences 

• Agriculture, forestry & fishery

• Health

• Environmental protection

Regional Priorities – Eastern partnership 



Regional Priorities – Eastern partnership

Category B:

Improving

management & 

operation of HEIs

• Governance, strategic planning & management of HEIs (incl. 

HR & financial management)

• Internationalisation of HEIs

(incl. recognition mechanisms & mobility)

Quality Assurance processes and mechanisms

• Access to & democratisation of HE 

(incl. disadvantaged groups of people)

Category C:

Developing the HE 

sector within

society at large

• University-enterprise cooperation, entrepreneurship

& employability of graduates

• Knowledge triangle & innovation

• International cooperation at regional/cross-regional

level

• Definition, implementation & monitoring of reform

policies



KA2 – Бюджет

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html

Staff costs 

(max 40%)

4 Staff Categories (Manager, Researcher/ Teacher/Trainer, 

Technician, Administrator)

Travel costs
Students/staff from partners in countries involved in the project 

from their place of origin to the venue of the activity and return. 

Costs of stay Subsistence, accommodation, local and public transport, personal 

or optional health insurance.

Equipment 

(max 30%)
Purchased exclusively for the benefit of HEIs in the Partner

Countries (and institutions with new PhD programmes)

Sub-contracting 

(max 10%)
Exceptional for services related to competences that can't be found 

in the consortia



KA2 – Бюджет

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html

5 Budget
Categories

Staff       - UC

Travel     – UC

Cost of Stay – UC

Equipment – RC

Sub-contracting – RC

2 Allocation / 
Justification 

Methods

Real Costs

(RC)

Unit Costs

(UC)

Other types of costs (ex.: indirect 

costs etc.) are not considered for the 

calculation of the grant.

>>> Expected to be covered by co-

funding.



KA3 – Підтримка реформ у сфері вищої освіти і молодіжної політики

Вища освіта

Матеріали досліджень і міжнародні заходи Європейської Комісії у сфері вищої освіти.

Мережа Національних команд експертів з реформування вищої освіти та Еразмус+ офісів в країнах-партнерах.

Деталі: www.erasmusplus.org.ua

МОЛОДЬ

Діалог молоді (заявник – організація з країни-члена програми):

• зустрічі між молодими людьми та тими, хто приймають рішення у молодіжній сфері (представниками влади);

• заходи проходять тільки у країнах-членах програми;

• учасники з країн-партнерів можуть брати участь у транснаціональних

семінарах;

• тривалість проекту: 3 - 24 місяці;

• учасники: молоді люди (13 – 30 років) та представники влади (без вікових обмежень);

• мінімум 30 учасників.

Максимальний розмір гранту: 50 000 EUR.

Цільові групи: громадські організації, молодіжні лідери.

Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-policy-reforms_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform_en

Консультації в Україні

Інформаційний центр Еразмус+

Молодь

info.Ukraine@salto-youth.net,

+38 050 878 92 27;

Facebook:

https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/

http://www.erasmusplus.org.ua/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-policy-reforms_en
mailto:info.Ukraine@salto-youth.net,
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/


Жан Моне – викладання/дослідження/дебати/асоціації

Мета напряму: активізація євроінтеграційного дискурсу і поширення знань
про діяльність Європейського Союзу та європейську інтеграцію загалом.
Основні напрями проектів:

• викладання й дослідження ( “Модулі”, “Кафедри”, “Центри досконалості”);
• дебати між представниками науково-педагогічних кіл та обмін знаннями
(“Мережі” та “Проекти”);
• підтримка діяльності асоціацій.
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http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html

Види проектів Грант EUR
Мін. N°

країн

Тривалість 

проектів

Jean Monnet  Modules* 30.000 EUR

1 3 рокиJean Monnet Chairs* 50.000 EUR

Centres of Excellence* 100.000 EUR

Jean Monnet 

Networks**

300.000 EUR
3

3 роки

Jean Monnet Projects** 60.000 EUR 1
12, 18, 24 

місяці

Support to 

Associations**
50.000 EUR 1 3 роки

Особливість: проектну заявку можуть

подавати заклади вищої освіти і інші організації

(важливий досвід з популяризації європейських

студій), розташовані в будь-якій країні світу.

Конкурси: щорічно з жовтня по лютий.

Обов'язкове співфінансування для різних

видів: 25%*; 20%**.
Обов'язковий внутрішній кошторис для виконання

заходів проекту в рамках всього бюджету.

Проектні заявки подаються он-лайн до

Національного агентства з питань освіти,

аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) -

Брюссель: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/actions/jean-monnet_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en


Жан Моне – діяльність за напрямом

Особливість: Забезпечення участі 

нової генерації викладачів (за 

напрямом Жан Моне 20% грантів 

дістануть проектні пропозиції де 

залучено викладачів / науковців, які 

отримали ступінь PhD протягом 

останніх п'яти років).             

Відкритість і доступність ресурсів на 

порталі ЄС: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmu

s-plus/projects/

Диверсифікація / урізноманітнення досліджень 
(розширення, включення нових тематичних напрямів, 
наприклад, спорт, культура тощо).

Створення в університетах сучасного динамічного та інноваційного середовища, 
сприятливого для професійного розвитку, обміну досвідом, синергії з іншими проектами та 
організаціями.
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http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html

Classical JM Subjects Associated Studies

• EU Comparative Regionalism 

• EU Communication & 

Information

• EU Economic Studies

• EU Historical Studies

• EU Intercultural Dialogue 

• EU Interdisciplinary Studies

• International Relations and 

Diplomacy Studies

• EU Legal Studies

• Political and Administrative

Sociology 

Philosophy 

Religion 

Geography 

Literature 

Art

Sciences (veterinary, 

agronomy, health)

Environmental Studies

Globalisation Studies 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


СПОРТ (Collaborative Partnerships)
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http://erasmusplus.org.ua/erasmus/sport.html

Малі спільні партнерства з питань спорту

Для організації з України у сфері спорту 

Розмір гранту: 400 000 EUR.

Тривалість: 12, 18, 24, 30, 36 місяців

Деталі та відеозаписи інформаційних днів:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

• діяльності щодо підвищення інформованості 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 здоровʼя, 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

База проеків: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport


СПОРТ (Small Collaborative Partnerships)
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http://erasmusplus.org.ua/erasmus/sport.html

Малі спільні партнерства з питань спорту

Для організації з України у сфері спорту 

Розмір гранту: 60 000 EUR.

Тривалість: 12-24 місяці

Деталі та відеозаписи інформаційних днів:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

• Заохочення суспільного включення та рівних можливостей в спорті;

• Заходи з популяризаціїних традиційних видів спорту та ігор;

• Підтримка мобільності волонтерів, коучів, керівників та працівників
неприбуткових спортивних організацій;

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

• інше

База проеків: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport


See A Game – Partnership For Youth Entrepreneurship Education with Bila Tserkva Regional Civic Organization 

Association People, BGO People; 

Dialogue For Youth Participation And Youth Policy with NGO - Asotsiatsia Dlya Aktivnoy Molodi Stella; 

Bridges To Empower. Cross-Sectorial Initiative To Support The Young People In Their Quest For Entrepreneurship 

With Rehionalnyj Blahodijnyj Fond Rezonans.

SCHWALBE - organizations from Ukraine, Poland, Greece and Germany will organize a project which connects 

theatre, social media campaign and football (NGO Youth Of Yuvileine); 

Rlef Training And Education Portal With Ukrainian Public Organization Ukrainian Federation Of Rugby League.

СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ МОЛОДІЖНОГО ІННОВАЦІЙНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ПЛАТФОРМІ ФАБЛАБІВ

СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМЕНА ПО ПРАВАМ СТУДЕНТІВ

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТАХ 
УКРАЇНИ ТА СЕРБІЇ 

Студії європейських цінностей та ідентичності

Все про Європу: читайте, слухайте, вивчайте у Центрах
європейської інформації при  бібліотеках

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Критерії оцінювання проектних пропозицій:  

• Актуальність, значущість (відповідає потребам, конкурсним 

пріоритетам, застосовує/ розробляє новітні методики, інноваційність

ідеї та результатів, синергія тощо) – 30 % /25%

• Якість дизайну і впровадження проекту (чітка, зрозуміла програма 

заходів, методологія, реалістичність їх виконання, відповідність цілей 

проекту його заходам, ресурсам) – 30% / 25% 

• Якість проектної команди (досвід у заявленій сфері, міжнародній 

співпраці, виконанні проектів, публікації, досвід, тематика НДР інш.) –

20% / 30% /25%

• Можливий вплив, поширення і використання результатів (вплив на 

організаційному, місцевому, регіональному, національному, 

міжнародному рівнях, доречність запланованих заходів тощо) – 20%/25%

Детально описано в Керівництві до програми відповідних напрямі – конкретні 

запитання корисні для заповнення аплікаційної форми. 

https://soljoeblog.wordpress.com/2016/07/10/project-proposal/
https://soljoeblog.wordpress.com/2016/07/10/project-proposal/


Аплікаційні форми (PIC#)

Аплікаційну форму (e-Form) із усіма необхідними додатками і проектними

документами необхідно завантажити через Портал учасників (Participant Portal).

Крім заповнення електронної аплікаційної форми (eForm), необхідно заповнити

додатки (annexes to the eForm):

1) Опис проекту (Description of the project) включає, серед іншого, LFM, робочий план і робочі пакети.

2) Кошторис (Budget table).

3) Декларація доброчесності (Declaration on honour) для заявників.

4) Інші, наприклад: Мандат тощо. 

Пакет документів може відрізнятись за напрямами.

Готується проектна заявка спільно всіма партнерами

Подання проектної заявки он-лайн – через Participant portal!!!

Очікування та підготовка до роботи

Перемога – святкування/ початок роботи або доопрацювання!!!
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop
/en/organisations/register.html

https://soljoeblog.wordpress.com/2016/07/10/project-proposal/
https://soljoeblog.wordpress.com/2016/07/10/project-proposal/


Керівництво до Програми Еразмус+ (англ./укр.мовами)
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www.erasmusplus.org.ua

Ознайомитись з умовами та пріоритетами участі у програмі і відповідних конкурсів:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Зареєструватись на порталі учасників:

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Обговорити із керівництвом університету можливість участі у програмі Еразмус+ (отримати завдання
офіційно), зокрема у заходах Жана Моне; обговорити коло зобов'язань, які бере на себе університет та його
керівництво, бухгалтерія, приймаючи грант.

Дослідити, як можливості програми узгоджуються із потребами Вашого університету, кафедри; чи відповідають
запитам викладачів та студентів; проаналізувати, які суспільні запити існують у Вашому регіоні, місті.

 Визначитись з нагальними потребами ЗВО/ іншої організації; компонентом, напрямком та тематикою
майбутнього проекту Запрошуємо проконсультуватись з НЕО в Україні щодо ідеї та її синергії.

 Зібрати потенційних виконавців та учасників проекту, провести “брейнстормінг” щодо концепції проекту;
обрати робочу групу, розподілити обов'язки з підготовки проектної заявки, скласти графік роботи.

Підготувати короткий опис проектної ідеї: цілі, завдання, заходи, очікувані результати - LFM.

Створення консорціуму партнерів та узгодження змісту проекту: пошук партнерів (контакти працівників,
партнерів проектів, Еразмус+ координатори, заходи ЕАСЕА, НЕО, портали пошуку партнерів).

Підготовка або активна участь в підготовці проектної заявки та всіх необхідних документів (активне
обговорення деталей співпраці).

Погодження заявника-координатора (організації, яка подасть заявку) – розвиток потенціалу, Жан Моне.

https://soljoeblog.wordpress.com/2016/07/10/project-proposal/
https://soljoeblog.wordpress.com/2016/07/10/project-proposal/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html


Успішний проект

ДОВІРА, ІНІЦІАТИВНІСТЬ, СПІВПРАЦЯ, РІВНЕ ВІДПОВІДАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО, 
РОЗПОДІЛЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (А НЕ ПРОСТО ПІДПИС МАНДАТУ І ПОДАННЯ 
ОПИСУ ДО ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ)

СУСПІЛЬНА МІСІЯ – РОЗВИТОК І ЗМІНИ (STRATEGIES)

ІННОВАЦІЙНІ ПРОГРАМИ, СУЧАСНІ РЕСУРСИ І УСПІШНІ ПРАКТИКИ

“STATE OF PLAY” ПОПЕРЕДНЄ РОЗУМІННЯ СТАНУ СПРАВ ВДОМА!!! 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ

СИНЕРГІЯ З ІНШИМИ ПРОЕКТАМИ (ЄС ТА ІНШИХ ДОНОРІВ)

СПІЛЬНА РОБОТА З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ПАРТНЕРАМИ

ГОРИЗОНТАЛЬНА СПІВПРАЦЯ (NOT ONE MAN SHOW)

ПЛАНИ: СТІЙКІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ВПЛИВ НА ВСІХ РІВНЯХ                  SEE AND THINK OUT OF THE BOX!!!



Запобігання дублюванню

Завдання стратегій розвитку організацій та інших стратегічних 

документів: Угода про асоціацію між ЄС та Україною, закони, плани дій, 

секторальні стратегії тощо – SWOT аналіз стану інтернаціоналізації та 

визначення потреб додаткових ресурсів (експертизи, тренінгів, курсів, 

матеріалів, обладнання тощо) – дерево проблем

Що вже є у власному ЗВО, партнерів та інших ЗВО України

Обстеження потреб ринку праці у відповідних спеціалістах 

Пошук партнерів з відповідним досвідом (тобто є інноваційна освітня 

програма, новітні методології, лабораторії, література чи інші успішні практики т.п.)

Координація відділу міжнародних зв’язків щодо синергії (краще менше 

проектів, але комплексний підхід до змін)



Запобігання дублюванню

Проконсультуйтесь з Міністерством освіти і науки України, Міністерства 

молоді та спорту України, регіональних та місцевих органів влади про ідею 

проекту, чи не були вони вже фінансовані.

Вивчіть веб-сайт Європейської Комісії та ЄПВО, ЕДП, програми 

Горизонт2020, сайти Посольств та міжнародних організацій в Україні

Відкриті ресурси ЄС по темі проекту – не потребують додаткового 

фінансування.

База МЕРТ щодо проектів МТД: http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-

UA&id=443acf12-97ed-4ea5-af80-6b8380c865a6&tag=MizhnarodnaDopomogaUkraini

Open aid Ukraine: http://openaid.gov.ua/

База проектів за участі України в програмах ЄС Темпус, Еразмус Мундус, Жан 

Моне, Еразмус+: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html

Платформа результатів проектів ЄС: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=443acf12-97ed-4ea5-af80-6b8380c865a6&tag=MizhnarodnaDopomogaUkraini
http://openaid.gov.ua/
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Контакти на міжнародних та національних заходах (конференціях, семінарах, інфоднях тощо)

Підписані угоди про співпрацю, наміри, партнери попередніх проектів ЄС і т.п.

Вебпортали Study in (e.g.Europe, Germany, Slovakia, Finland etc. – база 

університетів Європи: http://ec.europa.eu/education/study-in-europe_en

Partnership search tool ЄС: http://eupartnersearch.com/Default.aspx

ECHE holders: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en

Сторінка пошуку партнерів на сайті НЕО в Україні: 

http://erasmusplus.org.ua/en/partners-search.html

Вебсайти 35 Національних Агентств Еразмус+ (34 країни): 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en

Вебсайти 25 Національних Еразмус+ офісів:

База проектів за участі України: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html

Платформа результатів проектів ЄС: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Портал учасників: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/search.html

Молодіжний портал: http://europa.eu/youth/eu_en
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http://eupartnersearch.com/Default.aspx
http://erasmusplus.org.ua/en/partners-search.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/search.html
http://europa.eu/youth/eu_en


Для всіх ключових напрямів діяльності
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1) Актуальність  - 4)

2) Якість команди і організація співпраці - 3)

3) Якість дизайну та впровадження, виконання – 1)

4) Вплив і стійкість – 2) 

Особливості: Угода про Асоціацію, Міжнародний договір, Закони України, 
стратегії розвитку, плани дій, грантові, партнерські, міжінституційні угоди...
Доброчесність виконання проекту і управління коштами гранту, неприбутковість

Цільове використання коштів гранту та економії тільки на цілі проекту (внутрішній кошторис)

Спільна відповідальність рівноправних партнерів

Відкритість, прозорість, рівний доступ/ рівні можливості, відкриті ресурси 

Зрозумілі правила, умови, процедури, механізми, внутрішні регуляції

Підписані документи (грантові, партнерські, міжінституційні, угоди на навчання/практику, 

мобільність тощо)

Горизонтальна співпраця відповідних підрозділів закладів вищої освіти – координація&синергія

Автоматичне визнання (Handbook on ICM)

Все визначено в деталях у Керівництві до програми Еразмус+ (англ/укр.м.):

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en



Що таке “успішний проект”?

Актуальність:

Кому і навіщо
потрібен цей
проект? Чи

відповідає проект
цілям розвитку? 

Методологія
впровадження:

Як срияти
запровадженню
змін у кращий

можливий
спосіб? 

Впровадження : 

Чи правильно
організовані
заходи для

досягнення мети
та виконання

завдань проекту?

Партнерство та
співпраця:

Чи продумано
орагнізована

співпраця? Чи
активні пратнери і
чи співпрацюють?

Вплив та сталість:

Що зміниться? Яким
буде вплив? Хто

отримає користь від
проекту? Чи

триватимуть зміни
після завершення? 

ПРОЕКТ



Визначення проблем(и), на вирішення
яких(ої) спрямовано проект

Дерево проблем:
• Проект спрямований на розв'язання 

проблеми, покращення ситуації
• Проблем багато: одна спричиняє другу, 

в наслідок третьої виникають четверта 
і п'ята і т.п. 

• Кілька проблем пов'язані між собою 
причинно-наслідковим зв’язком:

Люди не п'ють воду з крана, бо можна 
зашкодити здоров’ю. Вода низької якості. 
Проте ми не знаємо, наскільки вона погана 
чи добра, бо немає стандартів якості 
питної води.  А щодо питної води у 
пляшках, яку пропонують постачальники, її  
якість хтось перевіряв? Кому можна 
вірити? Я нікому не довіряю.  

• Як із континуума проблем обрати 
проблему для розв'язання ? 

Інструмент, який дозволяє:
• виокремити із континуума 

проблем окремі проблеми
• знайти основну (центральну) 

проблему, яку необхідно 
розв'язати

• виявити її причини 
• виявити її наслідки 
• встановити причинно-

наслідковий зв’язок між 
проблемами  

• представити основну 
(центральну) проблему, 
проблеми – причини і 
проблеми – наслідки у вигляді 
дерева проблем

Аналіз проблем:



Формулювання мети та
завдань проекту

SMART

SPECIFIC
Конкретні

MEASURAB
LE

Вимірювані

ACHIEVAB
LE 

Досяжні

RELEVANT

Актуальні, 
значимі

TIME-
BOUND 

Співвіднос
ні з певним 
терміном 

часу



Логіко-структурна матриця

• Найважливіший серед аналітичних інструментів   у 
процесі підготовки проектної пропозиції

• Таблиця, яка представляє весь проект у стислому вигляді 

• Допомагає  зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки та 
переконатися, що проект є логічним, тобто  послідовність 
заходів гарантує нам досягнення результату 

• Коли заповнювати матрицю: перед заповненням 
аплікаційної форми або паралельно 



Логіко-структурна матриця: 
послідовність заповнення

1

(Загальна) мета/ціль

(wider goal) (у

довгостроковій 

перспективі)

8

Індикатори

досягнення мети/цілі

9   

Джерела 

(отримання

інформації) 

2

Завдання

(objectives) проекту

10  

Індикатори 

виконання завдань

11  

Джерела

7

Припущення 

та ризики

3

Результати

(deliverables)

матеріальні

та  нематеріальні 

12 

Індикатори

отримання результатів

13   

Джерела

6  

Припущення 

та  ризики 

4

Заходи 

Ресурси:
витрати на 
персонал, обладнання; 
транспорт + добові; 
видавнича діяльність; 
інші витрати

5   

Припущення 

та ризики



Стейкхолдери та їх роль у проекті

• Ініціатори проекту;
• Керівництво ЗВО;
• Керівники окремих підрозділів;
• Викладачі, науковці;
• Адміністративний та інший персонал;
• Студенти;
• Профспілки, студентське самоврядування, неурядові організації; 
• Міністерство освіти і науки, його окремі працівники;
• Представники академічних установ, обласних та місцевих 

органів влади;
• Вітчизняні та міжнародні експерти;
• Роботодавці, підприємства;
• Представники ЗМІ;
• Інші



Формування Робочих пакетів
у проекті Еразмус+ СВНЕ 



Корисні ресурси

Публікація ЄС "Project Cycle Management Guidelines" допоможе
розібратись з логіко-структурною матрицею і не тільки Публікація

Он-лайн презентація щодо міжнародного виміру програми Еразмус+ -

за посиланням.

Он-лайн презентація як готувати успішну заявку:

https://webcast.ec.europa.eu/erasmus-capacity-building-in-the-field-of-

higher-education#

Відео про написання проектів (Національного Агентства Еразмус+ 

Румунії): про Problem tree; про Smarter Goals.
На допомогу усім, хто вчиться писати проектні заявки з’явився практичний

посібник “Логіко-структурний підхід у підготовці проектної заявки” – “Готуємо

логічну матрицю” (укладач – керівник аналітичної групи ГО “Європейський

діалог” Олександр Софій) Підручник

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf?fbclid=IwAR2Lx0yFTBmvmSiWF7mwRLETE1FvWGkT5TtmiRkSx9zbhm4GoauF7ZBQ96I
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-international-dimension-erasmus-plus_en
https://webcast.ec.europa.eu/erasmus-capacity-building-in-the-field-of-higher-education
https://www.youtube.com/watch?v=S53DCEd6Avc
https://www.youtube.com/watch?v=-zUrwv3_fv0
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://dialog.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/10/PidruchnYk.pdf&hl=uk&fbclid=IwAR2K4pfU7FNhDzcS8o892XjQxWGJaqvXIqVSX7o84ZiR_4RVKQCu8T47POE


Erasmus+

Залишились запитання, потрібна допомога, роз'яснення, тренінги, 
зустріч з керівництвом чи фінансово-економічним відділом тощо ДЯКУЄМО 

Looking forward to close collaboration and partnership!

Тільки для безкоштовного поширення та користування, при використанні обов'язкове посилання на джерело: 

 Проект ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні»  - www.erasmusplus.org.ua

Презентацію підготовлено на основі матеріалів ЕАСЕА та використано малюнки і фото з відкритих Інтернет ресурсів

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


KA203 – Співпраця задля розвитку інновацій 
та обміну успішними практиками

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en



КА2. Стратегічні партнерства: українські організації  – партнери

Покривають всі сектори – 14 профінансованих проектів з Україною

Тривалість проекту: 24 або 36 місяців; Максимальний розмір гранту: 450 000 EUR

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 проекту.

Децентралізована дія КА1: Проекті заявки подає аплікант з країни-члена програми
до свого Національного агентства Еразмус+.

E.g. International mobility - a chance and a problem. Proper preparation for studying at a foreign
university - Ternopil National Economic University. EU Grant for Project – 180 076 EUR.

Partnership for Learning and Teaching in University Mathematics - Borys Grinchenko Kyiv University. EU-
Grant for Project - 417065 EUR.

I've – I Have Experienced. Recognition And Validation Of Volunteering Through Peer Support And Open
Source Tools

Digital Literacy Education Frameworks for Social Sector

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en



КА2. Стратегічні партнерства: українські організації  – партнери

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en

В залежності від завдань та типу консорціуму поділяються на 2 групи:

•Стратегічні Партнерства для підтримки інновацій: очікується, що проекти

розроблятимуть інноваційні продукти та/чи долучатись до поширення та

використання вже існуючих або нових розробок та інноваційних ідей. Заявники

мають можливість робити запит на окремий бюджет на інтелектуальні продукти та

заходи для їх популяризації, що передаватимуть інноваційну спрямованість цього

напряму. Такі проекти відкриті для галузей освіти, підготовки та молоді.

•Стратегічні Партнерства для підтримки обміну кращими

практиками: першочерговим завданням є дозволити організаціям створювати і

посилювати мережі, підвищувати їх потенціал задля транснаціональної співпраці,

обміну ідеями, практиками і методами.

Обрані проекти зможуть розробляти реальні продукти, які будуть

популяризуватись відповідно до мети та завдань діяльності. Такі результати та

заходи співфінансуються через звичайні статті бюджету на управління та

запровадження проекту.



Що фінансується?

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en

заходи, спрямовані на зміцнення співпраці між організаціями з 

метою обміну успішними практиками;

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 задля

сприяння розвитку освіти, професійної підготовки та 

молодіжних ініціатив та їх інтеграції в діяльність місцевого і 

регіонального розвитку;



продовження

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en



Пріоритети: 

секторальні  (ВО)          горизонтальні

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en



Тривалість проекту: 24 або 36 місяців

Максимальний розмір гранту: 700 000 EUR (2 роки) - 1 000 000 EUR (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 проекту (value added).

Проектні заявки подаються до Національного агентства з питань освіти,
аудіовізуальних засобів і культури:

Детальніше: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-
innovation-and-exchange-good-practices/knowledge-alliances_en

EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu

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 у навчальний процес. 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/aliansy-znan.html

КА2. Альянси знань: українські організації - партнери



Альянси знань – транснаціональні, структуровані та 
орієнтовані на результат проекти, співпраця 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.

Альянси знань призначені для коротко- і довгострокового
впливу на широке коло зацікавлених сторін, що беруть
участь у проекті, на індивідуальному, організаційному та 
системному рівні.

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/aliansy-znan.html

КА2. Альянси знань: українські організації - партнери



ЯКІ ЗАХОДИ ПІДТРИМУЮТЬСЯ?

Приклади діяльності альянсів:
Активна підтримка інновацій у сфері вищої освіти, бізнесу в більш
широкому соціально-економічному середовищі:
-організація тривалих освітніх програм та заходи з та в межах компаній;
Розвиток підприємницького складу розуму і навичок:
-введення вивчення підприємництва в будь-якій дисципліні, щоб забезпечити
студентів, дослідників, науковий та науково-педагогічний персонал знаннями, 
навичками і мотивацією до участі у підприємницькій діяльності;
Стимулювання розповсюдження і обміну знаннями між закладами 
вищої освіти і підприємствами:
-дослідження сфер, повʼязаних із діяльністю на підприємствах, які внесені до 
програми, визнаються і кредитуються;
-обмін студентами, дослідниками, викладачами та працівниками компанії
протягом обмеженого періоду;
-залучення працівників компанії до викладання та наукових досліджень.

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/aliansy-znan.html



http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/aliansy-znan.html



Erasmus+

Залишились запитання, потрібна допомога, роз'яснення, тренінги, 
зустріч з керівництвом чи фінансово-економічним відділом тощо ДЯКУЄМО 

Looking forward to close collaboration and partnership!

Тільки для безкоштовного поширення та користування, при використанні обов'язкове посилання на джерело: 

 Проект ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні»  - www.erasmusplus.org.ua

Презентацію підготовлено на основі матеріалів ЕАСЕА та Національних Еразмус+ Агентств

та використано малюнки і фото з відкритих Інтернет ресурсів

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

