Еразмус+ є Програмою міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту, що має
на меті підтримку освітнього, професійного та особистісного розвитку громадян ЄС і поза його межами задля внеску до стійкого зростання, якості
робочих місць і соціального згуртування, для розвитку інновацій та посилення європейської ідентичності і активного громадянства. Програма
підтримує можливості навчальної та академічної мобільності в освіті та для молоді, проєкти та партнерства і розвиток стратегій та співпраці.
Ключові пріоритети Програми у сферах освіти, професійної підготовки, молоді та спорту на 2021-2027 рр.: якість в освіті та підготовці,
інклюзія та гендерна рівність, зелені та цифрові трансформації, підготовка вчителів і наставників, вища освіта, геополітичний вимір.
Крім цього, продовжується підтримка викладання, навчання та проведення досліджень з питань європейської інтеграції, зокрема щодо майбутніх
викликів і можливостей ЄС в межах напряму Жан Моне.
Новий етап, в межах міжнародного виміру, розширює можливості співпраці у сфері освіти задля виконання завдань Європейського
простору освіти, Плану дій Цифрової освіти, Європейської програми компетентностей та інших стратегій ЄС.
Програма 2021-2027 рр. є більш «зеленою», цифровою та інклюзивною для всіх категорій населення без вікових обмежень і популяризує
активнішу участь молоді в демократичному житті суспільства. Можливості відкриті для різних типів організацій***. Особи можуть подаватись
індивідуально на конкурси грантів і долучатися до проєктів, які виграють різні організації. База проєктів ЄС тут. База участі України тут.
Нові конкурси оголошено 24 листопада 2021 р. Звертайтеся до команди Національного Еразмус+ офісу
та відкрийте можливості www.erasmusplus.org.ua!

1. Якість освіти і підготовки
Розвивати базові та загальні
компетентності
Більше можливостей для мобільності
та співпраці
Підтримувати набуття мовленнєвих
компетентностей впродовж життя
Розвивати європейську перспективу в
освіті

4. Вчителі та наставники
25 Еразмус академій вчителів
Європейські рекомендації щодо
національних рамок кар'єри
Європейська нагорода за
інноваційне викладання

2. Інклюзія та гендерна
рівність
Траєкторія успішного навчання
в школі
50 центрів професійної
досконалості (П(ПТ)О,ФВПО)
Європейський підхід до
мікрокваліфікацій
Гендерно орієнтоване навчання

5. Вища освіта
Європейський університет
Розвиток Європейського
ступеня
Юридичний статус альянсів
університетів
Мобільний додаток Еразмус+

Зелені та цифрові
трансформації
Освіта для Кліматичної коаліції
Екологізація («озеленення») освітньої
інфраструктури
Рекомендації Ради щодо навчання
задля екологічної стійкості
План дій Цифрової освіти

6. Геополітичний
вимір
Підхід «Team Europe»
Посилення співпраці із
стратегічними партнерами
Розширення міжнародного
виміру Програми Еразмус+

Різні типи організацій, що працюють у / для сфери освіти, молоді та спорту можуть брати участь у конкурсах проєктів Програми ЄС Еразмус+ залежно від правил напряму.
Деталі в Керівництві до Програми.
Інші можливості ЄС для молоді e.g. European Solidarity Corps, EU4Youth, EaP та інші ініціативи є відкритими для України – деталі European Youth Portal.

Erasmus+ is the European Union Programme that aims to support, through lifelong learning, the educational, professional and personal development
of people in education, training, youth and sport, in Europe and beyond, to contribute to sustainable growth, quality jobs and social cohesion, to drive
innovation and to strengthen European identity and active citizenship. It provides opportunities for learning mobility, projects and partnerships, policy
development and cooperation.
Key Programme priorities in education, training, youth and sport for 2021-2027 are the following: quality in education and training, inclusion
and gender equality, green and digital transition, teachers and trainers, higher education, geopolitical dimension. It also continues promoting excellence
in teaching and research in the field of European Union studies worldwide under Jean Monnet Action.
The new Programme in 2021-2027 within international dimension opportunities have wider focus on the field of education with open opportunities
for the educational institutions, supporting priorities and activities of the European Education Area, Digital Education Action Plan and the European
Skills Agenda and other EU Strategies. All details are described in the Erasmus+ Programme Guide. New calls are open on 24 November 2021.
The Programme is more green, digital and socially inclusive for people of all ages and backgrounds and promotes young people’s participation in
democratic life. It opens opportunities to different types of organisations***. Individuals are encouraged to apply to the projects opportunities provided by
organisations selected for funding. More information about the funded projects are at: EU Projects Results Platform; Ukraine’s projects database.
The National Erasmus+ Office – Ukraine team is ready to help you and your organisation to join Erasmus+ Community successfully!

EU opportunities for Youth e.g. European Solidarity Corps, EU4Youth, EaP and other initiatives, please visit European Youth Portal.
Different types of organisations working in/for the field of education, youth and sport are eligible to become partners or associated partners in all actions, if relevant.

Overarching Regional Priorities for Capacity Building in Higher Education Projects:
Region 2: Neighbourhood East (EaP Countries)
Green deal: Support the modernisation of economies, making them more competitive and
innovative, while ensuring the green transition towards climate neutrality. Research & innovation
initiatives are to focus upon climate change mitigation and adaptation, the greening of cities,
promotion and implementation of new sustainable value chains and green skills & jobs. Academic
cooperation should help provide answers to public demands on urban and rural development, energy
efficiency, health and natural resource and waste management.
Digital transformation: Foster an effective, inclusive and gender-sensitive digital transformation in education and science, in the first place by addressing the
digital skills gap. Priority areas in the digital strand include the development of connectivity solutions empowering citizens through the improvement of digital
skills and digital literacy, distance learning, and learning and teaching innovations, specifically in remote and rural areas and vulnerable communities. Priority
should also be given to fostering links between Education, Research and Business in the area of digitalisation. Calls related to Data infrastructure, Data
management and SME/business digitalisation are encouraged.
Migration and Mobility: Support education initiatives contributing to the development of a regional higher education area, particularly credit transfer systems
and qualification, degree and credential recognition. Provide for the integration of migrants and displaced persons by granting access to education, including
language education and scholarships.
Governance, peace, security and human development: Contribute to an area of democracy, prosperity, stability, security and increased cooperation between
resilient and inclusive societies sharing common values. Projects should notably focus on rule of law reforms, protection of human rights, the fight against
corruption and discrimination, media literacy, the role of an independent media and civil society and promotion of gender equality.
Sustainable growth and jobs: Investing in young people and better connecting education, research and innovation with private sector needs are crucial building
blocks in achieving economies that work for all. Areas of particular focus are teacher training, youth entrepreneurship, the offer and uptake of Science,
Technology, Engineering, Arts and Maths (STEAM) skills, and related gender inclusiveness. Linkages with the green transition towards climate neutrality
should be stressed. Particular attention should be given to vulnerable communities as well as remote areas, including rural areas.
Sub-regional priorities will be specified in the Application form and the project should address one priority only. There are no national priorities anymore,
however the project should comply with the national strategies and reforms priorities.
Ministry of Education and Science of Ukraine recommends the key priorities for national reforms with a
focus on quality enhancement and assurance, modernisation of pedagogical and medical education, training
of trainers, PhD and Doctoral education, digital and green transformation, inclusion and equality.
Compliance with the requirements applicable for Eastern Partnership countries: for Strands 1 and 2 priorities
will be given to HEIs from non-capital and/or rural and/or more remote regions.

