
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Програма Erasmus+ 
Можливості у сфері молоді 

Країни Східного партнерства 
 
До цілей програми Erasmus+ у сфері молоді належать: 
 
 вдосконалення рівня ключових компетентностей молоді, включаючи осіб із меншою 

кількістю можливостей; 
 сприяння участі в демократичному житті в Європі та на ринку праці, активному 

громадянству, міжкультурному діалогові, соціальній інтеграції та солідарності; 
 стимулювання якісних покращень у роботі з молоддю; 
 доповнення реформ на місцевому, регіональному та національному рівні, підтримка 

розвитку реформ у сфері молоді, яка ґрунтується на знаннях і доказах, а також 
визнання неофіційної та неформальної освіти. 

 
МОЛОДІЖНЕ ВІКНО СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Молодіжне вікно Східного партнерства – це частина ширшої ініціативи EU4Youth, яка надає 
підтримку країнам Східного партнерства у заохоченні активної участі молоді в суспільстві й 
економіці. 
 
Молодіжне вікно Східного партнерства пропонує можливості фінансування проектів у рамках 
програми Erasmus+, до яких залучені організації та учасники з Вірменії, Азербайджану, 
Білорусі, Грузії, Молдови й України. Ці проекти фінансуються в рамках Ключового 
напряму діяльності 2: Розвиток потенціалу у сфері молоді програми Erasmus+: 
 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-
exchange-good-practices/capacity_en 
 
ЯКІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДТРИМУЮТЬСЯ? 
 
Проекти з розвитку потенціалу у сфері молоді мають широкомасштабні цілі, до яких входить 
удосконалення керівництва, управління, інноваційної здатності та інтернаціоналізації 
молодіжних організацій у країнах-партнерах Програми, а також сприяння новим формам 
навчання та новим підходам до роботи з молоддю. 
 
До видів діяльності, які підтримують проекти з розвитку потенціалу, належать діалог із 
питань реформ, співпраця, створення мережі корисних зв'язків і контактів, проведення 
конференцій, семінарів, зустрічей, великих молодіжних заходів, інформаційно-
просвітницьких кампаній, розвиток методів, інструментів і матеріалів для роботи з молоддю, а 
також програм роботи з молоддю, навчальних програм та інструментів ведення документації, 
створення нових форм роботи з молоддю, проведення підготовки та надання підтримки, а 
також заходи з мобільності (Програми обміну для молоді, Європейська волонтерська служба 
та Мобільність молодих працівників між країнами-членами Програми та країнами-партнерами 
Програми, що відповідають вимогам). 
  



 
 
 
 
Молодіжне вікно Східного партнерства поєднує в собі розвиток потенціалу та заходи з 
мобільності завдяки одному з двох видів проектів: 
 

 Стипендії громадянського суспільства для молоді (залучення «молодих лідерів» 
до розробки стратегій і проектів, пов'язаних із цією темою) 
Всеохоплюючі та інтерактивні проекти посилюватимуть здатність молодіжних 
організацій та спеціалістів із роботи з молоддю вибудовувати конструктивну співпрацю 
з рядом партнерів, включаючи державні органи й організації громадянського 
суспільства. Обрані молоді лідери – «стипендіати» – з організацій-заявників 
удосконалять свої навички та компетентності щодо запровадження реформ завдяки 
заходам із мобільності та роботі в приймаючих організаціях у Європі. Діяльність має 
включати в себе транснаціональні заходи з мобільності, присвячені неформальній 
освіті, наприклад, схемам менторства та спостереженню за роботою спеціалістів. В 
рамках реалізації проектів молоді лідери також зможуть запровадити невеликі проекти 
із залучення молоді до політики (policy) після повернення до своєї організації. 

 
 Партнерство для підприємництва, що зосереджено на підприємницькій освіті та 

соціальному підприємництві. 
Проекти сприятимуть молодіжному підприємництву, освіті та соціальному 
підприємництву серед молоді завдяки транснаціональним проектам із неформальної 
освіти, що ґрунтуються на багатосторонніх партнерствах. Пріоритет віддаватиметься 
проектам, що пропонують практичні рішення для соціальних проблем, наявних у 
спільнотах походження, та використовують економічний потенціал регіону, в тому 
числі шляхом залучення приватного сектора. Цей вид проектів також може включати в 
себе заходи з мобільності. 
 

Європейська Комісія виділяє близько 60 % наявних фінансів на «Стипендії громадянського 
суспільства для молоді» та 40% - на «Партнерство для підприємництва». 
 
ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ? 
 
Організація-заявник повинна бути заснована у країні Східного партнерства та відповідати 
одному з таких критеріїв: 
 
 бути неприбутковою організацією, асоціацією, неурядовою організацією (включаючи 

європейські молодіжні неурядові організації); 
 бути Національною молодіжною радою; 
 бути державним органом місцевого, регіонального або національного рівня; 
 бути приватною компанією, включаючи соціальне підприємство. 
 
Організація-партнер може бути будь-якою державною або приватною організацією, 
заснованою в країні-члені Програми або країні-партнері зі Східного партнерства  
(Регіон 2). 
 
ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ? 
 
Програма «Молодіжне вікно Східного партнерства» координується централізовано, тобто е-
заявки слід подавати до Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і 
культури Європейської Комісії: 
 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2017_en 
 
Заявникам слід подати грантові заявки проектів, що розпочинаються між 1 липня та 31 
грудня, до _ березня*, 12:00 (опівдні за часом Брюсселю) – *щороку уточнюється. 
  



 
 
 
 

ІНШІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МОЛОДІ В РАМКАХ ПРОГРАМИ ERASMUS+ 
 
Додатково до спеціалізованої програми «Молодіжне вікно Східного партнерства», молодь, 
спеціалісти з роботи з молоддю та особи, що займаються реформами, а також молодіжні 
організації з країн Східного партнерства, зберігають право на участь у заходах програми 
Erasmus+, що впроваджуються децентралізовано (тобто через національні агентства, 
розташовані в країнах-членах програми). 
 
Організації з країн Східного партнерства можуть виступати партнерами у таких проектах, 
проте не можуть самі подавати заявки. 
 
ПРОЕКТИ З МОБІЛЬНОСТІ 
 

 Індивідуальна навчальна мобільність (Ключовий напрям діяльності 1) включає в себе 
«проекти з мобільності для молоді та спеціалістів із роботи з молоддю» та складається 
з: 

 
- «Програм обміну для молоді»,  в рамках яких групи молоді з різних країн 
співпрацюють із актуальних тем, при цьому відкриваючи для себе нові культури, звички 
та способи життя; 

 
- «Європейської волонтерської служби», що дозволяє молоді, як індивідуально, так 
і в групах, брати на себе особисті зобов'язання у формі волонтерської служби на повний 
день у іншій країні, зокрема, у сферах культури, соціальної допомоги, цивільного захисту 
або довкілля; 

 
- «Мобільність спеціалістів із роботи з молоддю», що сприяє професійному 
розвиткові спеціалістів із роботи з молоддю завдяки семінарам, тренінгам, 
спостереженню за роботою спеціалістів та іншим можливостям, наданим мобільністю. 

 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-
action-1/mobility-project-for-young-people-and-youth-workers_en 
 
Національні агентства Erasmus+ мають право використовувати до 25 % бюджету, виділеного 
за Ключовим напрямом діяльності 1, на проекти за участі країн-партнерів, сусідів ЄС, 
включаючи країни Східного партнерства. 
 
ПРОЕКТИ СТРУКТУРОВАНОГО ДІАЛОГУ 
 

 Підтримка реформ (Ключовий напрям діяльності 3) передбачає підтримку «зустрічей 
молоді з особами, що приймають рішення у сфері молоді», сприяння активній участі в 
демократичному житті та зосередження на пріоритетах, установлених проектами 
структурованого діалогу між молоддю та особами, що приймають рішення. Заходи 
мають бути організовані у країнах-учасниках програми. 

 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/support-for-
policy-reform/structured-dialogue_en 
 
 
Подальша інформація про можливості у сфері молоді доступна у Керівництві до Програми 
Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en, а також на веб-сайті 
Ресурсного центру САЛЬТО-МОЛОДЬ для країн Східної Європи та Кавказу: https://www.salto-
youth.net/rc/eeca/. 


