Участь України в статусі країни-партнера програми Еразмус+ 2014-2020 рр.
та перспективи участі в програмі Еразмус 2021-2027 рр.
Україна є активним учасником програми міжнародної співпраці ЄС Еразмус+ з 2014 р., що підтримує
проекти у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та cпорту в статусі країни-партнера програми
на виконання положень Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: Розділ V. Глава 23. Освіта,
навчання та молодь. Статті 430-436; Глава 24. Культура. Статті 437-440. Глава 25. Співробітництво у
сфері спорту та фізичної культури. Статті 441-442. Глава 26. Співробітництво з питань громадянського
суспільства. Статті 443-445. Також Глава 9. Співробітництво у сфері науки та технологій. Статті 374377.
Українські організації у статусі країни-партнера програми Еразмус+ мають доступ до всіх відкритих
можливостей співпраці ЄС з усіма країнами світу програми Еразмус+, які мають відповідне
кодування Ключових напрямів діяльності (Key Actions – KA 1,2,3). Можливості відкриті відповідно
до Положення Європейської Комісії та Європейського Парламенту про відкриття Програми
Еразмус+ та впроваджуються основі щорічних планів Програми та Інструментів співпраці з країнамипартнерами ЄС, як ENI – Європейський інструмент партнерства та багаторічних програм для країн
Східного Партнерства (2014-2020 рр.). Країни-члени програми не мають доступу до можливостей
розбудови потенціалу вищої освіти та молоді, а є експертами які діляться успішними практиками
щодо провадження інновацій у сферах програми.
Довідково, у межах наступної програми ЄС Еразмус 2021-2027 рр. Україна в статусі країнипартнера програми матиме доступ до можливостей міжнародного виміру програми вже
відкритих в межах програми Еразмус+ 2014-2020 рр. у сфері освіти, молоді та спорту та
отримає доступ до напряму мобільності для обміну працівниками і учнями закладів професійнотехнічної освіти та збільшення фінансування і можливостей всіх напрямів у сфері молоді. Деталі
будуть доступні після завершення обговорень та ухвалення рішень Європейським Парламентом
у межах стратегій розвитку ЄС у сферах програми та співпраці з країнами світу.
У програмі Еразмус+ 2014-2020 рр. Україна має три рівня доступу до можливостей (детальніше
тут):
1. Повноправний партнер та грантоотримувач-координатор:
Розвиток потенціалу вищої освіти – відкритий не для всіх регіонів співпраці світу, тільки для
окремих регіонів країн-партнерів програми, наприклад для регіону країн Східного партнерства.
Код напряму – КА 211.
Профінансовано 30 проектів за участі 162 партнерів з України, серед яких 90 закладів вищої освіти;
громадські організації, державні та бізнес структури, спільно з партнерами з різних країн-членів і
партнерів програми Еразмус+ реалізують 24 спільних та 6 структурних проекти серед яких 10
національних і 20 багатонаціональних проекти за участі 27 країн-членів та 18 країн-партнерів
програми. Один проект з модернізації SТЕАМ освіти, в якому Прикарпатський національний
університет імені Стефаника є координатором-грантоотримувачем. Загальний бюджет
фінансування ЄС 30 проектів складає близько 20 млн.євро. База результатів проектів.
Українські заклади вищої освіти запроваджуючи положення інституційної стратегії розвитку
вивчають та обмінюються досвідом з університетами країн-членів програми та інших країнпартнерів програми, модернізують освітні програми, вдосконалюють управління освітою та ЗВО,
розбудовують співпрацю між вищою освітою та суспільством, створюють інноваційні лабораторії,
інноваційні центри трансферу технологій та інші, спрямовані на розвиток міжкультурного діалогу,
посилення контактів між людьми тощо. Виконавцям проектів.
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Проекти від 500 тис. до 1 млн. євро на 2-3 роки фінансують партнерам:
у статусі країн-членів та країн-партнерів програми – оплату роботи та відрядження для всіх
партнерів академічних і неакадемічних;
у статусі країн-партнерів, до яких належить Україна, для розбудови потенціалу тільки українські ЗВО
– обладнання, яке може включати навчальне та дослідницьке обладнання з метою навчання,
комп’ютери,
програмне
забезпечення,
тренажери,
перекладацьке
обладнання,
відеоконференцзв’язок тощо; курси іноземних мов для студентів та працівників ЗВО, переклад
матеріалів, публікації, закупівлю літератури, підписки до сучасних іноземних наукових видань тощо.
Партнерськими організаціями ЗВО таких проектів можуть бути: школи, ПТО, ЗВО, органи влади,
організації громадянського суспільства, бізнесу та інші, які можуть брати участь у навчальних
візитах, заходах проектів, проводити тренінги тощо, отримувати оплату за роботу та відряджень.
Додатково фінансується діяльність та заходи мережі Національних Еразмус+ офісів та команд
експертів з реформування вищої освіти в межах цього напряму в 25 країнах-партнерах програми.
Довідково, у статусі країни-члена програми українські ЗВО повинні будуть пройти конкурс
верифікації своєї спроможності та якості для підписання Хартії Еразмус у вищій освіті, стають
експертами, які діляться досвідом та вчать інші країни світу інноваційним успішним практикам
реформи вищої освіти, демонструють розвинену інноваційну інфраструктуру, втрачають
можливість розбудови потенціалу.
Розвиток потенціалу молоді – вікно тільки для країн регіону Східного партнерства та Західних
Балкан (відкрито з 2017 р.). Код напряму – КА 214.
Профінансовано 47 проектів за участі 35 українських організацій включаючи 18 як грантоотримувачі-координатори та 2 ЗВО. Загальна сума гранту 4 736 042 Євро. База результатів проектів.
Такі проекти спрямовані на вивчення досвіду країн-членів програми щодо розбудови
інтернаціоналізації молодіжних організацій, розвитку молодіжного підприємництва, обміну
молодіжними лідерами та працівниками організацій, розвиток компетентностей навчання
впродовж життя, міжкультурного діалогу, посилення контактів між молоддю, проведення форумів,
тренінгів, семінарів, круглих столів, підготовку стратегічних документів тощо.
Українські молодіжні організації, органи влади, громадські та приватні організації, ЗВО, школи та
інші різні типи організацій можуть бути заявниками та партнерами і мають можливість розвивати
інституційний потенціал з інтернаціоналізації у сфері молоді та неформальної/ інформальної освіти,
впровадження інноваційних молодіжних методів роботи, дистанційного навчання, навчання
впродовж життя, навчання у колег тощо, серед іншого, розбудови спроможності управління
коштами грантів, прозорості діяльності, відкритості та звітності задля розбудови громадянського
суспільства тощо.
Сума гранту залежить від типу заходів та залучених учасників та фінансується:
у статусі країни-члена та країни-партнера програми організації отримують оплату роботи, покриття
витрат на обміни молоддю, молодіжними підприємцями, участь у заходах таких проектів для
перебування як у країнах-членах програми так і країнах-партнерах програми.
у статусі країни-партнера програми українські організації розбудовуючи свій потенціал отримують
оплату роботи, обладнання, публікації, веб-ресурси, MOOCs, переклад, курси іноземних мов для
молоді, покриття витрат на обміни молоддю, молодіжними підприємцями та іншими учасниками,
участь у заходах таких проектів для перебування як у країнах-членах програми так і країнах-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Матеріали підготовлено в межах проекту ЄС «Мережа НЕО та HERE». This information reflects the views only of the author, and
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партнерах програми, тобто Україна може відправляти своїх учасників та приймати молодь з Європи
і країн Східного партнерства.
Довідково, у статусі країни-члена програми Україна втратить можливість розбудови
потенціалу організацій з інтернаціоналізації, а буде мати статус експерта та поширюватиме
свої успішні інноваційні практики діяльності молодіжних організацій та вчити інші країни світу
розбудовувати потенціал молоді.
Жан Моне (6 напрямів) – для всіх країн-світу у статусі країни-члена та партнера програми всі країни
рівні. Код напряму – Jean Monnet: Modules, Chairs, Centers of Excellence, Projects, Networks, Support
to Associations.
Профінансовано 57 проектів Жана Моне за участі України. Серед виконавців з України, 34 заклади
вищої освіти України, 1 дослідницький інститут НАН України і 8 громадські організації реалізують 41
модуль, 4 кафедри, 1 центр досконалості, 4 проекти, 2 мережі і 5 асоціації Жана Моне. Бюджет
фінансування ЄС складає 1 734 296 Євро. База результатів проектів.
Проекти для розроблення модулів, розвитку кафедр, створення центрів досконалості, проектів
популяризації Європейських студій, підтримка мереж та асоціацій. Бюджети проектів включають
оплату роботи, проведення заходів, дослідження, навчання, закупівлю обладнання (до 10%),
підписки до наукових видань, закупівлю літератури, покриття витрат на участь у заходах, навчальні
візити, візити іноземних експертів, публікації, переклад, проведення конференцій, семінарів,
тренінгів, дебатів, круглих столів, запроваджуючи положення інституційної стратегії розвитку,
спрямовані на розвиток міжкультурного діалогу, посилення контактів між людьми тощо.
Сума грантів від 30 000 до 300 000 євро, ЗВО та інші організації активні у проведені досліджень
Європейських студій з України управляють проектом та коштами гранту, забезпечують
співфінансування (10-25%).
Цільовою групою таких проектів можуть бути школи, ПТО, ЗВО, органи влади, організації
громадянського суспільства, бізнесу тощо.
Довідково, у статусі країни-члена програми українські ЗВО повинні будуть пройти конкурс
верифікації своєї спроможності та якості для підписання Хартії Еразмус у вищій освіті.
2. Як повноправний партнер:
Міжнародна академічна мобільність працівників та студентів ЗВО. Код напряму – КА 107.
33 Національні агентства Еразмус+ країн-членів Програми ЄС Еразмус+ підтримали 915 проектів на
організацію міжнародної академічної мобільності у співпраці з близько 180 українськими
закладами вищої освіти. Загальна сума коштів грантів на проекти мобільності з Україною сягає
33 834 410 євро. 7 259 українських студенти (бакалаврів, магістрів, аспірантів) їдуть на навчання, а
працівники будуть викладати та підвищувати кваліфікацію в Європі на основі Міжінституційних угод,
які організують європейські університети спільно з ЗВО України. Відповідно, 2 992 стипендіатів з
Європи відвідають Україну для навчання/ викладання. Таким чином, 10 251 студентів і працівників
закладів вищої освіти України і Європи візьмуть участь у взаємному міжуніверситетському обміні
задля розвитку міжнародної співпраці, посилення міжкультурного діалогу та контактів між людьми
тощо. По закінченню програми обміну студенти і працівники повертаються до своїх закладів в
Україну, де їх мобільність перезараховується та визнається. База ЗВО України та їх партнерів.
Українські ЗВО запроваджуючи положення інституційної стратегії розвитку мають можливість
відправляти та приймати учасників на основі підписання міжінституційних угод; повинні проводити
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популяризацію можливостей, відкрите оголошення конкурсів; проведення спільного відбору
учасників; прийняття рішення; повідомлення результатів; надання відповідних курсів для навчання;
підтримка та супровід учасників до/після мобільності; забезпечення механізмів визнання. Учасники
отримують грант (фіксовані суми) на покриття витрат на проживання, харчування - добові з
проживанням, проїзд, страхування, візу тощо – отримують від країни-члена Програми; на
організаційну підтримку для ЗВО України (350 євро на кожного учасника мобільності).
Довідково, у статусі країни-члена програми українські ЗВО повинні будуть пройти конкурс
верифікації своєї спроможності та якості для підписання Хартії Еразмус у вищій освіті.
Проекти Спільних магістерських програм Еразмус Мундус. Код напряму – КА 111.
8 Спільних магістерських програм запроваджується за участі 12 українських інституцій, серед яких 8
ЗВО, 1 дослідницька, 2 громадські і 1 приватна організації є асоційованими партнерами, 1 ЗВО
(Національний університет Києво-Могилянська академія) є повноправний партнер спільних
програм Еразмус Мундус. Для організацій: фінансування кращих магістерських програм за участі
кращих ЗВО та інших організацій світу.
У статусі країни-члена програми – ЗВО отримує грант на управління партнерством, організацію
навчання за програмою та потоками навчання студентами, у статусі країни-партнера програми ЗВО
та інші організації отримують кошти на адміністрування навчання та/або практику, керування
магістерськими роботами студентів, популяризацію програми тощо.
Довідково, у статусі країни-члена програми українські ЗВО повинні будуть пройти конкурс
верифікації своєї спроможності та якості для підписання Хартії Еразмус у вищій освіті.
205 стипендіатів, з яких 191 українських студенти отримали стипендії на навчання за спільними
магістерськими програмами Еразмус Мундус. Чотирнадцять студенти здобувають ступінь доктора
філософії за спільними докторськими програмами (з 2017 р є окремим напрямом програми ЄС
Горизонт2020). Індивідуальні особи, які мають першу вищу освіту в Україні, незалежно від ЗВО
отримують повне стипендіальне забезпечення для навчання, досліджень та практики.
Стипендіальне забезпечення для отримання вищої освіти – магістратура (оплата за навчання,
проїзні витрати, страхування, бібліотечне та лабораторне забезпечення, практика, мовні курси,
страхування, віза тощо).
Навчальна мобільність – молодіжні обміни. Код напряму – КА105 та КА125.
Проекти на обмін молоді, молодіжних працівників, волонтерів між країнами-членами та
партнерами програми.
Еразмус+ фінансує мобільність для підтримки молоді та молодіжних працівників через міжнародну
неформальну освіту – Європейська волонтерська служба та Європейські волонтерські проекти (з
2019 р. вже окремий напрям поза Еразмус+), обміни та політичні дебати. Україна бере участь у таких
конкурсах дуже активно і вже 9000 представників молоді та молодіжних працівників отримали
фінансування для обміну досвідом з колегами з Європи, 136 волонтерських та 10 проектів
мобільності молоді профінансовано. База результатів проектів.
Індивідуальні учасники отримують фінансування в межах можливостей проектів для отримання
неформальної/ інформальної освіти, набуття компетентностей впродовж життя, навчання та
волонтерства, міжкультурного діалогу, посилення контактів між молоддю, участі у семінарах,
тренінгах, конференціях, форумах, літніх/зимових школах, налагодження співпраці між молоддю,
стажування тощо. Оголошення про індивідуальні конкурси.
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У статусі країни-партнера програми індивідуальним особам фінансується покриття витрат на проїзд,
кошти на спеціальні витрати, перебування та кишенькові витрати. Організації з України можуть
приймати на стажування та волонтерство осіб з країн-членів програми на волонтерство* (в межах
діючих проектів).
Довідково, в межах програми Еразмус+ ще завершується виконання поточних Європейських
волонтерських проектів, які раніше мали назву Європейські волонтерські служби*.
Європейський корпус солідарності – є окремою програмою ЄС з 2019 р. поза програми Еразмус+.
У перехідних період конкурсу 2019 р. всі акредитовані організації в базі Європейських
волонтерських служб* програми Еразмус+ мали можливість взяти участь в конкурсі
Європейського корпусу солідарності, інші організації повинні були проходити таку акредитацію
вже в новій програмі. Передбачається що в межах проектів Еразмус+ розбудовується потенціал
молоді та організацій для синергії та участі в новій програмі Європейського корпусу солідарності,
EU4Youth та інших ініціатив ЄС.
Підтримка реформ у сфері молодіжної політики: діалог між молодими людьми та політиками.
Код напряму – КА 347.
Запроваджується 36 проектів за участі українських громадських організацій як партнерів де молодь
активно долучається до участі в дебатах, зустрічах з парламентарями ЄС тощо. Проекти покривають
кошти на участь у міжнародних заходах. База результатів проектів.
Підтримка реформ у сфері вищої освіти. Національна команда експертів з реформування вищої
освіти Програми Еразмус+ – популяризація всіх напрямів діяльності Програми та виступи на
інформаційно-комунікаційних заходах щодо інтеграції вищої освіти країни до Європейського
простору вищої освіти та реалізації Болонського процесу (конференції, семінари, тренінги), участь у
перекладі матеріалів ЄПВО, публікації; участь у розвитку законодавчої бази країни в контексті
гармонізації з ЄПВО та реалізації міжнародної співпраці у вищій освіті (згідно з Угодою про
Асоціацію Україна – ЄС), розбудова потенціалу ЗВО задля впровадження законів України про освіту
і вищу освіту.
Інша діяльність напряму підтримки реформ фінансуються через тендери на проведення заходів,
мереж, вебресурсів тощо. В тому числі міжнародні заходи проходять і в Україні та в інших країнах
за участі українських учасників. Фінансуються організація та проведення заходів, участь делегацій
країн, дослідження, публікації, створення веб-ресурсів тощо.
E-Twinning – можливості в сфері середньої освіти – як країна-партнер. Код напряму – e-Twinning
Plus.
Відкриті ресурси, співпраця та обміни працівниками та учнями закладів середньої освіти,
підтримка діяльності мережі е-Твіннінг: ресурсна підтримка співпраці вчителів шкіл та обміну
успішними практиками, мобільність учителів і школярів, розбудова міжнародної співпраці. Станом
на березень 2019 р. учасниками eTwinning Plus від України є 936 шкіл та 1874 вчителів. Українські
ітвіннери взяли участь у 3532 проектах. Вебсайт підтримки програми в Україні.
Довідково, у статусі країни-члена програми, Україна матиме статус експерта з поширення
успішних практик щодо проведення уроків, навчання, інфраструктури та відкритих ресурсів
успішного досвіду.
3. Як партнер за умови високого інноваційного потенціалу та обґрунтування доданої вартості для
реалізації завдань проектів.
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Стратегічні партнерства у сфері освіти та молоді задля розвитку інновацій та обміну успішними
практиками (6 типів проектів). Код напряму: міждисциплінарні партнерства – КА200; у середній
освіті – КА201; вищій освіті КА203; професійно-технічній – КА202; освіті дорослих – КА204; молоді
– КА205.
Профінансовано чотири проекти Стратегічного партнерства у сфері вищої освіти за участю України;
один проект – у сфері шкільної освіти за участі громадської організації з України; чотири – у сфері
освіти дорослих реалізуються у партнерстві з українськими громадськими організаціями; п’ять
проектів зі Стратегічного партнерства молоді підтримано за участі партнерів з України. База
результатів проектів.
У статусі країни-партнера програми організації з України задля розвитку інновацій та обміну
успішними практиками отримують доступ до інноваційних ресурсів та стає партнером
багатонаціональних партнерств з високим інноваційним потенціалом. Фінансується оплата
відряджень та робота експерта, проведення заходів.
Довідково, у статусі країни-члена програми українські ЗВО та ПТО повинні будуть пройти
конкурс верифікації своєї спроможності та якості для підписання відповідних Хартій Еразмус у
вищій освіті та ПТО.
Альянси знань у сфері вищої освіти. Код напряму – КА 206.
У статусі країни-партнера програми організації з України задля розвитку інновацій та обміну
успішними практиками отримують доступ до інноваційних ресурсів та стає партнером
багатонаціональних партнерств з високим інноваційним потенціалом. Фінансується оплата
відряджень та робота експерта, проведення заходів. Ще таких проектів за участі України не
реалізується.
Довідково, у статусі країни-члена програми українські ЗВО повинні будуть пройти конкурс
верифікації своєї спроможності та якості для підписання Хартії Еразмус у вищій освіті.
Спорт. Код напряму – Small Collaborative Partnerships and Collaborative Partnerships
Два проекти спільних партнерств профінансовано за участі двох організацій з України: SCHWALBE organizations from Ukraine, Poland, Greece and Germany organized 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. База результатів проектів.
У статусі країни-партнера програми українські організації сфери спорту беруть участь у заходах
проектів де покривається проїзд і перебування, організація та проведення міжнародних заходів.
Напрями до яких Україна у статусі країни-партнера ще немає доступу, але планується відкриття з
2021 р. додатково до вищевказаних можливостей:
Навчальна мобільність працівників та учнів ПТО. Код напряму – КА102
Довідково, у статусі країни-члена програми українські ПТО повинні будуть пройти конкурс
верифікації своєї спроможності та якості для підписання Хартії Еразмус ПТО.
Напрями до яких Україна у статусі країни-партнера ще немає доступу:
Навчальна мобільність працівників та учнів закладів середньої освіти. Код напряму – КА101.
Навчальна мобільність працівників та слухачів освіти дорослих. Код напряму – КА207.
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Навчальна мобільність працівників та студентів вищої освіти між державами-членами ЄС. Код
напряму – КА103.
Обмін партнерствами закладів середньої освіти. Код напряму – KA229.
Альянси галузевих компетентностей. Код напряму – KA 207.
Мережа європейських університетів. Код напряму – European Universities.
Спорт – напрям Неприбуткових європейських спортивних заходів. Код напряму – Non-for-profit
European Sports events.
Довідково, у статусі країни-члена програми, Україна повинна буде сплачувати щорічно внесок до
програми (попередньо більше 120-150 млн.євро щорічно), фінансувати 50% діяльності та оплати
висококваліфікованих працівників Національного агентства Еразмус. Близько 100 працівників для
управління, координації діяльності програми, проведення конкурсів та фінансування
децентралізованих напрямів програми, перераховувати кошти у всі країни світу, які будуть
координаторами та партнерами проектів за участі України тощо.
Національне агентство відповідає за всі напрями діяльності Програми та надає фінансування на
ці напрями, включаючи надання фінансування для децентралізованих напрямів діяльності
(мобільність у всіх секторах, стратегічні партнерства у всіх секторах, підтримка реформ у всіх
секторах (правила, інструкції, експертиза, залучення експертів для оцінювання проектів, їх
оплата, прийняття аплікаційних заявок, їх попередній відбір, встановлення відповідного
програмного забезпечення для подання аплікаційних форм, процес відбору, підготовка відгуків та
листів, підготовка документів та підписання договорів з виконавцями, поточна підтримка та
моніторинг впровадження проектів; відбір проектних заявок, експертів, прийняття рішення
щодо надання грантів, проведення оплати організаціям виконавцям), проведення тренінгів та
промоційних заходів щодо участі в програмі тощо. Підготовка і переговори щодо умов участі
країни як країни-члена Програми та створення Національного агентства займають 3-6 років,
попередньо проводиться відповідне дослідження спроможності країни та якості відповідних
галузей програми в країні, наявність необхідної законодавчої бази міжнародної співпраці та
впровадження проектів, інституційна інноваційність відповідних організацій для переходу у
статус країни-члена програми (Feasibility Study). Необхідна умова – розбудований високий
потенціал вищої освіти та досліджень, інших секторів освіти, молоді й спорту і відповідна
законодавча база щодо реалізації Програми Еразмус в глобальному контексті.
Контакти для консультацій щодо відкритих можливостей програми Еразмус+ в Україні:
Національний Еразмус+ офіс в Україні (проект ЄС) – всі послуги безкоштовні запрошуємо
звертатись за консультаціями
Інші організації та ресурси:
Генеральні директорати Європейської Комісії – портал Програми Еразмус+
Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури
Національні агентства Erasmus+ країн-членів програми
Представництва ЄС в країнах-партнерах програми
Представництво ЄС в Україні
Національні Erasmus+ офіси країн-партнерів програми
Керівництво до програми: Erasmus+ Programme GUIDE
Міністерство освіти і науки України
Міністерство молоді та спорту України
Інформаційний центр Еразмус+ молодь в Україні
Ресурсний центр SALTO-Youth
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Матеріали підготовлено в межах проекту ЄС «Мережа НЕО та HERE». This information 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

Youth Ambassadors
е-Twinning Support Office
EuroDesk
Мережа EU InfoCenters та відділів міжнародних зв’язків ЗВО
Інші відкриті корисні ресурси для організацій з України:
Delegation of the European Union to Ukraine – https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en
Ministry of Education and Science of Ukraine – https://mon.gov.ua/eng
Ukrainian State Center for International Education (HEIs database) – http://studyinukraine.gov.ua/
ENIC-NARIC Network (National Information Center for Academic Mobility) – http://enic.in.ua/index.php/en/
Law of Ukraine "On Higher Education" (2014), English version –
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/HERE_doc/HE%20LAW_en%201.docx
Law of Ukraine "On Education" (2017), English version:
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/HERE_doc/HE%20LAW_en%201.docx
National Erasmus+ Office – Ukraine (EU-funded project) – http://erasmusplus.org.ua/
Database of Erasmus+ projects with Ukrainian organisations – https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-bazaproektiv.html
Ukrainian Partner Search – http://erasmusplus.org.ua/en/partners-search.html
Erasmus+ under E-Twinning – http://www.etwinning.com.ua/
New Ukrainian School - https://mon.gov.ua/eng/tag/nova-ukrainska-shkola
The School Education Gateway (SEG) - http://schooleducationgateway.eu/
ERASMUS+ Youth. Information Centre in Ukraine – https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/
SALTO-Youth Centre - https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
YOUTH WIKI NATIONAL CORRESPONDENTS NETWORK - https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
The Eurodesk Network - https://eurodesk.eu/
Erasmus+ Virtual Exchange - https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
European Qualifications Framework (EQF) National Coordination Points (NCP) - http://ec.europa.eu/ploteus
Network of EQAVET National Reference Points - http://www.eqavet.eu/
EPALE - http://ec.europa.eu/epale
EURYDICE Network - https://eacea.ec.europa.eu/homepage
EuroGuidance Network - http://euroguidance.eu/
EUROPASS NATIONAL CENTRES - http://europass.cedefop.europa.eu/en/about/national-europass-centres
HORIZON2020 Ukraine - http://h2020.com.ua/en/
Довідково, вищезазначена інформація підготовлена на основі ресурсів вебсайтів програми Еразмус+,
Керівництва до Програми ЄС Еразмус+, Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та
культури та інших відповідних джерел, посилання на які містяться в статті. Автор – Світлана Шитікова,
інформацію буде уточнено після офіційного відкриття програми Еразмус 2021-2027 рр. та отримання
додаткової інформації.
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