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Як успішно впроваджувати проєкти
Жан Моне

Перші кроки

Інституціалізація проєкту

Управління та проведення діяльності в межах проєкту

Правила візуалізації та поширення результатів

Управління коштами гранту

Звітність

Аудит



Старт 25 проєктів Жан Моне у 2019 р 

Модуль Жан Моне – 15
(Запоріжжя, Київ, Львів, Миколаїв, 
Одеса, Тернопіль, Харків, Чернігів)

Кафедра Жан Моне – 3
(Київ, Луцьк, Чернігів)

Проєкт Жан Моне – 1
(Маріуполь)

Підтримка асоціацій Жан Моне – 2
(Київ, Миколаїв)

Центр досконалості Жан Моне – 1
(Київ)

Підтримка мереж Жан Моне – 3
(Київ, Львів)

https://erasmusplus.org.ua/novyny/2543-22-proekty-peremozhtsi-konkursu-2019-r-prohramy-
yes-erazmus-zhan-mone-spryiatymut-rozvytku-ievropeiskykh-doslidzhen-v-ukraini.html

https://erasmusplus.org.ua/novyny/2543-22-proekty-peremozhtsi-konkursu-2019-r-prohramy-yes-erazmus-zhan-mone-spryiatymut-rozvytku-ievropeiskykh-doslidzhen-v-ukraini.html


Проєкти Жан Моне в Україні 
протягом 6 конкурсів (2014-2019 рр.)

Рік 
конкурсу

Модулі Кафедри Центри 
досконалос

ті

Проєкти Підтримка 
мереж

Підтримка 
асоціацій

Всього 
проєктів –
82 (із 791 
заявок )

2014 8 1 1 10

2015 6 1 2 9

2016 9 1 1 11

2017 8 3 1 1 13

2018 10 1 2 1 14

2019 15 3 1 1 3 2 25



Перші кроки у проєкті
Перевірити статус університету/ організації

Контактувати з відповідальною особою за напрям Жан Моне

від Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури щодо 
подальших кроків 

Укласти грантову угоду

Провести зустріч з керівництвом щодо реалізації проєкту

Створити робочу групу проєкту

Підготувати переклад Грантової угоди для фінансово-економічної служби та банку

Скласти внутрішній кошторис 

Підготувати та подати пакет на реєстрацію проєкту в Мінекономрозвитку України



Джерела інформації про 
впровадження проєкту

Аплікаційний пакет (е-форма + додатки)

Грантова Угода 

Керівництво до Програми ЄС Еразмус+  (Programme Guide)

Інтернет Ресурси Еразмус+

Підрозділ міжнародних зв’язків 

Колеги, які вже впроваджують проєкт Жан Моне у вашому чи інших ЗВО

Національний Еразмус+Офіс в Україні

Виконавча Агенція ЕАСЕА, напрям Жан Моне



Проєкт Жан Моне - бачення
Викладацька/дослідницька/інформативна діяльність про ЄС та 
Європейську Інтеграцію

Простір для академічної творчості (added value)

Професійна якість учасників проєкту

Імідж університету/ організації

Не є індивідуальним грантом – спрямований розвиток ЗВО і його внесок в 
популяризацію Європейських студій

Не є інструментом для вирішення всіх проблем 

Відповідальність перед суспільством та Європейською Комісією



Інституціалізація проєкту
Інформування академічної спільноти, колег і студентів про початок 
проєкту, його цілі, завдання, заходи, очікувані результати, 
можливості для студентів та інших цільових груп!

Розміщення логотипу Програми, інформації про проєкт на сайті ЗВО

Дотримання правил візуальної презентації та вимог до візуалізації

Відповідальність та підтримка керівництва

Горизонтальна співпраця (міжнародний офіс, викладачі, бухгалтерія, 
ІТ підтримка)



Інституціоналізація проєкту
Аплікаційна форма – план імплементації (de jure – de facto)

Зміни в проєкті - комунікація з ЕАСЕА

Створення робочої групи 

Пакет документів (наказ щодо створення робочої групи та 
реалізації проєкту, щорічний план виконання проєкту, план 
моніторингу (внутрішній) та звітності

План/стратегія забезпечення якості, візуалізації та стійкості 
результатів



Інституціалізація проєкту

Кошторис проєкту згідно плану в рамках бюджету 

Детальний план реалізації, з витратами на заходи

Ролі та відповідальності в команді проєкту

Відмінності між калькуляцією гранту та кошторисом на 
реалізацію проєкту



Реєстрація проєкту

Зразки необхідних документів на сайті Національного Еразмус+ офісу в 
Україні: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam/1606-
reiestratsiia-proektiv-zhana-mone-v-ministerstvi-ekonomichnoho-rozvytku-i-torhivli-
ukrainy.html

Підготовка пакету документів

Комунікація з МОН України для отримання листа підтримки

Комунікація з Національним Еразмус+ офісом в Україні 

Подання пакету документів до Національного Еразмус+ офісу в Україні 
для подальших процедур реєстрації проекту

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam/1606-reiestratsiia-proektiv-
zhana-mone-v-ministerstvi-ekonomichnoho-rozvytku-i-torhivli-ukrainy.html

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam/1606-reiestratsiia-proektiv-zhana-mone-v-ministerstvi-ekonomichnoho-rozvytku-i-torhivli-ukrainy.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam/1606-reiestratsiia-proektiv-zhana-mone-v-ministerstvi-ekonomichnoho-rozvytku-i-torhivli-ukrainy.html


Реєстрація проєкту

Лист-звернення від українського ЗВО/ організації який(яка) подає 
клопотання до Мінекономрозвитку України, із зазначеними 
додатками

Листи-звернення від інших українських реципієнтів-партнерів 
проєкту, якщо такі є в проєкті

Завірена копія грантової угоди мовою оригіналу

Завірений переклад копії грантової угоди. 

Завірений Додаток 1 до грантової угоди

Завірений переклад Додатку 1
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam/1606-reiestratsiia-proektiv-
zhana-mone-v-ministerstvi-ekonomichnoho-rozvytku-i-torhivli-ukrainy.html

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam/1606-reiestratsiia-proektiv-zhana-mone-v-ministerstvi-ekonomichnoho-rozvytku-i-torhivli-ukrainy.html


Реєстрація проєкту

Лист підтримки від Міністерства освіти і науки України (для отримання листа підтримки 
та погодження плану закупівель (де є план) попередньо направити офіційного листа-
звернення до Міністерства щодо підтримки проєкту та погодження плану закупівель

При закупівлі обладнання та послуг План закупівель товарів, робіт та послуг, що будуть 
придбані за кошти проєкту – мінімум 2 примірники в оригіналі (засвідчені 
грантоотримувачем проєкту та погоджені Міністерством, що надає лист підтримки 

Завірені копії партнерських угод (де є українські реципієнти як партнери проєкту), 
підписаних між українським партнером проєкту та координатором/грантоотримувачем
проєкту

Завірені переклади копій партнерських угод

Чернетка листа у форматі WORD англ. та укр. мовами, на основі якої готується Лист 
підтримки від донора чи представника донора (Представництво ЄС в Україні)

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam/1606-reiestratsiia-proektiv-
zhana-mone-v-ministerstvi-ekonomichnoho-rozvytku-i-torhivli-ukrainy.html

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam/1606-reiestratsiia-proektiv-zhana-mone-v-ministerstvi-ekonomichnoho-rozvytku-i-torhivli-ukrainy.html


Управління та діяльність
Комунікація в межах робочої групи, з різними підрозділами 
закладу/ організації 

Розробка/ модернізація навчального контенту; забезпечення якості

Організація викладання, дослідження, проведення заходів у межах 
проєкту

Співпраця з цільовими групами, із стейкхолдерами

Міжпроєктна співпраця та синергія; запрошення колег та участь у 
їхніх заходах

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam/1852-rekomendatsii-
vykonavtsiam.html

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/vykonavtsiam/1852-rekomendatsii-vykonavtsiam.html


Правила візуалізації та поширення 
результатів

Створення вебсайту/ вебсторінки на сайті ЗВО, сторінки в соціальних мережах

Розміщення логотипу та обов'язкової фрази:

Обов’язковий логотип: 

 

 

Обов’язкова фраза у всіх публікаціях та промоційних матеріалах: 

«This project has been funded with support from the European Commission. This publication 

[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for 

any use which may be made of the information contained therein». 



Правила візуалізації та поширення 
результатів

Інформування про проєкт (цільові групи, МОН України, стейкхолдери, 

колеги)

Флайєри, брошури, буклети

Медіа, Статті, Виступи на публічних заходах, моніторинг проєкту

(звітування про проєкт на засіданнях вченої ради, лекції з тематики 

проєкту студентам інших спеціальностей тощо) 

Запрошення на власні заходи представників різних цільових груп, участь 

запрошених спікерів та фахівців



Платформа результатів проєктів

Обов'язкове завантаження розроблених матеріалів проєктів на 
портал результатів проєктів ЄС – положення Грантової угоди 
(якість!!!): https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

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


Управління коштами
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор

_________________

«____»_________________ 20___ р.

КОШТОРИС ПРОЄКТУ

Розроблення та викладання модулю «Назва» за програмою Жана Моне 2019-2021 рр.

Кошторис відповідає бюджету та діяльності проєкту, затвердженого Європейською 
Комісією згідно Грантової Угоди – №.

Виконання бюджету є предметом фінансової звітності перед Європейською Комісією, 
внутрішнього та зовнішнього аудиту.

Переміщення коштів між статтями не повинно перевищувати 10% від запланованих коштів 
статті, для якої призначається передача коштів, якщо це коригування не вплине на 
виконання завдань проєкту.



Управління коштами (принцип 
фіксованої ставки)

Орієнтовні статті внутрішнього кошторису (на прикладі модулю):

Адміністрування проєкту

Підготовка методичних матеріалів

Викладання модулю

Проведення круглого столу/конференції

Залучення закордонного лектора (його легалізація)

Стажування у закордонному ЗВО

Підготовка публікацій у міжнародному виданні тощо



Управління коштами (принцип 
запланованих статей витрат)

Статті бюджету:

Персонал

Проїзд та проживання

Обладнання (максимум до 10%)

Субпідряд (максимум до 30%)

Витрати на викладання

Інші витрати

Непрямі витрати (максимум до 7% усіх прямих витрат)



Звітність (допоміжні джерела)
Erasmus+ Programme Guide –
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_en

Grant Agreement – грантова угода проєкту

Jean Monnet Project Handbook 2014 & 2015 –
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/jm-
handbook_2014_and_2015.doc.pdf

E-Reports 1.1.0 User Guide – https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/ereport_1.1.0_submission_user_guide_2_0_0.pdf

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/jm-handbook_2014_and_2015.doc.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ereport_1.1.0_submission_user_guide_2_0_0.pdf


Звітність

Звітність за змістом (технічний звіт):

- оцінювання впровадження проєкту відповідно до грантової угоди та робочого 
плану

- якісна оцінка результатів, поширення та впливу

- проміжний звіт (після 1 року проєкту) та фінальний звіт (проєкти тривалістю 3 
роки)

Витрати коштів (фінансовий звіт):

- перевірка правомірності заходів та витрат

- елементи, що використовуються при калькуляції гранту

- лише фінальний фінансовий звіт 



Звітність

Доступ до інструкцій та шаблонів звітності на сторінці 
бенефіціарів програми Еразмус+ (відкритий у періоди  
звітності): https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/beneficiaries-space_en

Для прикладу сторінка звітності в 2019 році: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-
space/jean-monnet-reports-due-in-2019_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/jean-monnet-reports-due-in-2019_en


Звітність

Електронна форма для звітності завантажується через портал Funding 
& tender opportunities portal: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home (зайти на портал, обрати проєкт
для звіту та тип звіту)

Разом із будь-яким звітом (проміжним чи фінальним) подається декларація 
доброчесності, шаблон якої буде доступним на сторінці звітності. 

Для прикладу: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/declaration_on_honour_technical_report.doc

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/declaration_on_honour_final_report.doc

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/declaration_on_honour_technical_report.doc
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/declaration_on_honour_final_report.doc


Звітність
У звіті є розділи де потрібно чи можна прикріплювати матеріали:

Також у тексті важливо додавати посилання на заходи, результати, 
інші факти, що підтверджують впровадження проекту 



Звітність (оцінка та зворотній зв’язок)
Перевірка формальних вимог:

Прийняття (визнання)

Повністю

Із запитом про додаткову інформацію          
(призупинення)

Відхилення

Запит про поправлений звіт (призупинення)

Оцінка та рішення щодо проплати (фінальні звіти)



Звітність – на національному рівні

Картки моніторингу (Відповідно до Порядку залучення, 
використання та моніторингу міжнародної технічної
допомоги(Постанова КМУ від від 15.02.2002 №153)

Періоди звітності (кожних пів-року) 

Картки моніторингу надсилаються в МОН України з копією до 
Національного Еразмус+ офісу в Україні
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-
spivpratsi/vykonavtsiam/1295-kartka-monitorynhu-proektiv-
tempus-vi-erazmus-rozvytok-potentsialu-vyshchoi-osvity-zhan-
mone.html

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF/paran18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF/paran18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF/paran18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF/paran18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF/paran18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF/paran18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF/paran18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF/paran18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF/paran18
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/vykonavtsiam/1295-kartka-monitorynhu-proektiv-tempus-vi-erazmus-rozvytok-potentsialu-vyshchoi-osvity-zhan-mone.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/vykonavtsiam/1295-kartka-monitorynhu-proektiv-tempus-vi-erazmus-rozvytok-potentsialu-vyshchoi-osvity-zhan-mone.html


Аудит
Супровідна (підтерджуюча) документація:

- всі підтверджуючі документи, що стосуються реалізації 
проєкту (квитанції, чеки, квитки, посадкові квитки, списки учасників 
з підписами, програми заходів з логотипом, накази та 
розпорядження, навчальні матеріали з логотипом та фразою тощо)

Оригінали документів.

Вся документація має зберігатися протягом 5 років від дати 
офіційного закриття проєкту



Довідкові матеріали
На веб-сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні:

Сторінка Жан Моне: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-
mone.html

Керівництво до програми Еразмус+/ Erasmus+ Programme 
Guide (переклад українською мовою): 
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/
ErasmusProgrammeGuide_2019-UA%20highlighted%202.pdf

База і новини проєктів Еразмус+, Темпус, Жан Моне: 
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/51-baza-i-novyny-proektiv/191-
baza-i-novyny-proektiv.html

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/ErasmusProgrammeGuide_2019-UA highlighted 2.pdf
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/51-baza-i-novyny-proektiv/191-baza-i-novyny-proektiv.html


Корисні посилання
Erasmus+ Programme Guide and other materials:

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

Funding & tender opportunities:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/how-to-participate

The celebration of the 30th anniversary of the Jean Monnet activities:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/jean-monnet-30-anniversary_en

https://www.facebook.com/groups/JeanMonnet30/?source_id=630809920303095

Erasmus+ projects results:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/jean-monnet-30-anniversary_en
https://www.facebook.com/groups/JeanMonnet30/?source_id=630809920303095
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Корисні посилання

Jean Monnet Cluster: Good practices:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-

site/files/jean_monnet_cluster_2016_1607_0.pdf

Mailbox Jean Monnet: EACEA-AJM@ec.europa.eu

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/jean_monnet_cluster_2016_1607_0.pdf
mailto:EACEA-AJM@ec.europa.eu


Приклади проектів Жан Моне
JEAN MONNET CHAIR IN EU PROCEDURAL LAW

Start: 01-09-2014 - End: 31-08-2017

Project Reference: 553095-EPP-1-2014-1-HR-EPPJMO-CHAIR

Website: http://jeanmonnet-eupl.pravos.hr/

Action Type: Jean Monnet Chair

EU Citizenship, EU awareness and Democracy, New innovative 
curricula/educational methods/development of training courses Research 
and innovation

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/553095-EPP-1-2014-1-HR-EPPJMO-CHAIR

http://jeanmonnet-eupl.pravos.hr/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/553095-EPP-1-2014-1-HR-EPPJMO-CHAIR


Приклади проектів Жан Моне
REGIONAL DISTRIBUTION OF POPULATION AND GDP IN EUROPE AS 
AN INDICATOR OF SOCIO-ECONOMIC INEQUALITIES (1870–2010)

Start: 01-09-2015 - End: 31-08-2017

Project Reference: 562390-EPP-1-2015-1-ES-EPPJMO-PROJECT

Website: http://europa.udl.cat/projects/population-gdp-monnet/

Action Type: Jean Monnet Projects

ICT - new technologies - digital competences Research and 
innovation Social dialogue

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/562390-EPP-1-2015-1-ES-EPPJMO-PROJECT

http://europa.udl.cat/projects/population-gdp-monnet/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/562390-EPP-1-2015-1-ES-EPPJMO-PROJECT


Приклади проектів Жан Моне
SERVICES OF GENERAL INTEREST IN THE EU: A CITIZENS’ 
PERSPECTIVE ON PUBLIC VERSUS PRIVATE PROVISION (EUSERS)

Start: 01-09-2014 - End: 31-10-2017

Project Reference: 553211-EPP-1-2014-1-IT-EPPJMO-NETWORK

Website: https://users.unimi.it/eusers/

Action Type: Jean Monnet Networks

Enterprise, industry and SMEs (incl. entrepreneurship); New innovative 
curricula/educational methods/development of training 
courses; Reaching the policy level/dialogue with decision makers

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/553211-EPP-1-2014-1-IT-EPPJMO-NETWORK

https://users.unimi.it/eusers/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/553211-EPP-1-2014-1-IT-EPPJMO-NETWORK


Приклади проектів Жан Моне
PROMOTING EUROPEAN STUDIES IN UKRAINE: THE EUROPEAN 
UNION CENTRE OF EXCELLENCE AT THE KYIV-MOHYLA ACADEMY

Start: 01/09/2011

Project Reference: 200352-LLP-1-2011-1-UA-AJM-PO

Website: https://jmce.ukma.edu.ua/

Action Type: Jean Monnet Centre of Excellence

Education and training, Lifelong learning

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-
details/#project/200352-LLP-1-2011-1-UA-AJM-PO

https://jmce.ukma.edu.ua/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/200352-LLP-1-2011-1-UA-AJM-PO


Неакадемічна спільнота Жан Моне: 
проекти з підтримки асоціацій в Україні

Українська Асоціація Європейських Студій: 
https://jmce.ukma.edu.ua/uk/uaes

Українська Бібліотечна Асоціація: https://ula.org.ua/255-programi-
proekti/3219-proekt-vse-pro-yevropu-chytai-slukhai-diznavaisia-v-
punktakh-ievropeiskoi-informatsii

Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської 
Інтеграції: http://aprei.com.ua/

Українська Асоціація Дослідників Освіти: 
https://www.uera.org.ua/

Інститут Регіональних досліджень ім. М.Долішнього НАН України:
http://ird.gov.ua/ird01/p10811

https://jmce.ukma.edu.ua/uk/uaes
https://ula.org.ua/255-programi-proekti/3219-proekt-vse-pro-yevropu-chytai-slukhai-diznavaisia-v-punktakh-ievropeiskoi-informatsii
http://aprei.com.ua/
https://www.uera.org.ua/
http://ird.gov.ua/ird01/p10811


Неакадемічна спільнота Жан Моне: 
проекти з підтримки асоціацій в Україні

Платформа європейських студій для сталого розвитку:

https://www.eurostudies.com.ua/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-
project-details/#project/611278-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-SUPPA

Регіональний центр європейських освітньо-наукових ініціатив:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-
project-details/#project/611556-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-SUPPA

https://www.eurostudies.com.ua/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/611278-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-SUPPA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/611556-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-SUPPA


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: 

 проєкт 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/

