Програма Еразмус+
Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE)
Що таке Еразмус+?
Понад 30 років Європа фінансує Програму Еразмус+, яка відкрила можливість для вже понад чотирьох мільйонів
європейських студентів навчатися, проходити практику та здобувати досвід за кордоном.
Еразмус+ визнає важливість надання можливостей мобільності та фінансування обміну студентами, науковцями,
ідеями і успішними практиками між країнами-членами1 Програми Еразмус+ та країнами-партнерами2
з усього світу.
У межах нової Програми Еразмус+ 2021-2027 міжнародний вимір охоплюватиме сфери вищої освіти (ВО),
професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (VET – П(ПТ)ФПВО), молоді і спорту.

Що таке проєкт розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE)?
Проєкти Розвитку потенціалу вищої освіти – це багатосторонні партнерства організацій, що працюють у сфері
вищої освіти з країн-членів та країн-партнерів Програми. Проєкти спрямовані на підтримку актуальності, якості,
модернізації та доступності вищої освіти, яка має стати рушійною силою для стійкого соціального та економічного
розвитку.
Усі проєкти повинні наслідувати та дотримуватися керівних принципів напряму: інклюзивність, інноваційність,
вплив та стійкість.

На що спрямований проєкт CBHE?
В межах проєктів CBHE, планується проведення наступної діяльності, орієнтованої на її впровадження у країнахпартнерах Програми:
 розроблення, пілотування і вдосконалення освітніх програм в контексті відповідного інноваційного змісту та за
допомогою інноваційних методів викладання та навчання;
 підтримка співпраці закладів вищої освіти з підприємствами;
 підвищення кваліфікації та професіоналізація наукового і адміністративного персоналу;
 реформування систем і структур управління та менеджменту на національному, регіональному чи інституційному
рівнях;
 сприяння інтернаціоналізації закладів вищої освіти, а також розвитку їх потенціалу ефективно співпрацювати в
умовах досліджень та науково-технологічних інновацій;
 підтримка впровадження реформ Болонського процесу на інституційному, національному чи регіональному
рівнях;
 розроблення і впровадження нових підходів та інструментів для вироблення і моніторингу політики.
Три види проєктів:
1. ЗБІЛЬШЕННЯ ДОСТУПУ ДО СПІВПРАЦІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Ці невеликі проєкти орієнтовані на заклади вищої освіти. Цей тип проєкту є новим і спрямований на залучення до
Програми новачків, закладів з менш залучених країн/регіонів, а також включення різних цільових груп.
Бюджет проєкту від 200 000 євро до 400 000 євро на 2-3 роки діяльності відповідно.
2. ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1 Держави-члени ЄС та треті країни, асоційовані до Програми Еразмус+
2 Треті країни, не асоційовані до Програми Еразмус+

Ці проєкти також орієнтовані на заклади вищої освіти, але мають бути розроблені для більшого і ширшого впливу
інновацій, співпраці університетів і бізнесу та інституційного управління.
Бюджет проєкту від 400 000 євро до 800 000 євро на 2-3 роки діяльності відповідно.
3. СТРУКТУРНІ ПРОЄКТИ НА ПІДТРИМКУ РЕФОРМ
Ці проєкти зосереджені на макрорівні політичних реформ, необхідних для сприяння інтернаціоналізації. Окрім закладів
вищої освіти, необхідне залучення органів управління освітою та/або міністерств.
Бюджет проєкту від 800 000 євро до 1 000 000 євро на 3-4 роки діяльності відповідно.

Хто може подавати заявку та бути учасником проєкту CBHE? Яким чином?
Участь організації:
Участь у проєктах CBHE відкрита для низки стейкхолдерів у сфері вищої освіти:
Заклади вищої освіти (ЗВО)





ЗВО, асоціації чи об’єднання ЗВО, а також юридично визнані національні чи міжнародні об’єднання ректорів,
викладачів чи студентів;
органи, що відповідають за сферу вищої освіти (ради, агентства) та національні органи (міністерства,
департаменти вищої освіти) у країнах-партнерах для тих проєктів, що підтримують процеси реформування на
національному/регіональному рівнях;
агенти змін системи освіти (керівники ЗВО, відділи міжнародних зв’язків, декани, агентства забезпечення якості
тощо);
організації та/або асоціації, що здійснюють діяльність на ринку праці або у сферах освіти, професійної підготовки
чи молоді у країнах-партнерах.

Партнерства в межах проєктів
Усі проєкти повинні ґрунтуватися на партнерстві організацій із країн-членів та країн-партнерів Програми:




Не менше 4 організацій.
Мінімум 1 ЗВО з 2 країн-членів Програми та по 2 ЗВО з однієї або кількох країн-партнерів Програми.
Кількість організацій із країн-членів Програми не повинна перевищувати кількість організацій з країн-партнерів
Програми.

Хто може подати заявку?
ЗВО, асоціації чи об’єднання ЗВО, а також юридично визнані національні чи міжнародні об’єднання ректорів, викладачів
чи студентів, засновані в країні-члені або в одній із країн-партнерів, що можуть брати участь у таких проєктах 3.
Організація-заявник подає заявку від імені усього партнерства.
Як подати заявку?


Можливості фінансування на 2021-2027 роки та інформація про те, як подати заявку, оголошуються на порталі
Європейської Комісії «Funding & Tender Opportunities Portal»:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Що нового у Програмі Еразмус+ 2021-2027?


Нова структура проєктів – три категорії залежно від розміру гранту та можливостей.

Більше інформації
Детальніша інформація щодо критеріїв та правил фінансування: Erasmus+ Programme Guide.
_________________________
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Країни, що належать до таких регіонів: Західні Балкани, Східне партнерства, Південне Середземномор’я, Російська Федерація, Азія, Центральна Азія,
Близький Схід, Pacific, Sub-Saharan Africa, Латинська Америка, Кариби. Участь неможлива з країн регіонів Азії, Близького Сходу та Pacific з високим
рівнем доходу. Додаткову інформацію про ці регіони див. у Керівництві до Програми.

