
 
 

 
 

 

ЕРАЗМУС+ – це Програма Європейського Союзу на період 2014–2020 рр., що підтримує 

мобільність, проекти співпраці, партнерства і заходи у сфері освіти, професійної підготовки, 
молоді та спорту. Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів Програми 
Erasmus+. Країнами-членами Програми виступають держави-члени ЄС, члени Європейського 
економічного союзу (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія) та країни-кандидати на вступ до ЄС (Північна 
Македонія, Сербія, Туреччина). Бюджет програми на 2014–2020 рр. складає 14,7 млрд. євро.  
Архітектура Програми складається з таких ключових напрямів: КА1: Мобільність; КА2: Проекти 
співпраці задля розвитку інновацій та обміну успішними практиками; КА3: Підтримка реформ; Жан 
Моне; Спорт.  

У рамках напряму КА2: Проекти співпраці у сфері вищої освіти для розбудови співпраці між 
закладами вищої освіти країн-членів та країн-партнерів Програми відкрита грантова підтримка 
можливостей з Розвитку потенціалу вищої освіти (ex-Tempus).

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
(Capacity Building in Higher Education - CBHE) 

ЩО ЦЕ? Це проекти міжнародної співпраці на основі багатосторонніх 
партнерств переважно між закладами вищої освіти (ЗВО) з країн-членів 
Програми та відповідних країн-партнерів Програми. Вони можуть 
включати і неакадемічних партнерів заради зміцнення звʼязків між 
вищою освітою, суспільством і бізнесом та посилення системного впливу на розвиток суспільства. 
Це проекти співпраці партнерів на основі обміну досвідом і успішними практиками різних країн 
світу з метою підтримки реформ задля підвищення якості вищої освіти, зближення і 
зрозумілості систем вищої освіти в усьому світі. 

ТИП УЧАСТІ УКРАЇНИ: як заявник-грантоотримувач або/та як партнер. Заклади вищої освіти з 
України є головними реципієнтами-виконавцями та рівноправними партнерами і можуть як 
ініціювати проект та подавати заявки спільно з іншими країнами, так і бути партнерами проектів, 
які розробляють інші країни. Усі організації повинні бути зареєстровані на порталі Funding & 
tender opportunities (Портал учасників програм ЄС) та мати PIC номер організації.  

Проекти можуть бути реалізовані як: 

 національні – проекти співпраці закладів країн-членів та однієї країни-партнера Програми; 

 регіональні – проекти в рамках регіону Східного Партнерства, з участю закладів з країн-
членів Програми і з не менше двох країн з одного регіону; 

 багатонаціональні – проекти за участю закладів з країн-членів Програми та з двох і більше 
регіонів, щонайменше по одній країні з кожного регіону. 

НАЦІОНАЛЬНІ та РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ І БЮДЖЕТ конкурсів визначаються для виконання 
спільних (результати на рівні інституцій) та структурних (результати на рівні країн/регіонів) 
проектів: 

 розроблення освітніх програм шляхом підготовки інноваційних курсів і методів викладання 
та навчання (тільки для спільних проектів – Joint Projects); 

 модернізація врядування, управління й функціонування системи вищої освіти та ЗВО; 

ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЕРАЗМУС+: 
РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (КА2) 



  

This material 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. 
Матеріали підготовлено Проектом ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні та Національна команда експертів з реформування вищої освіти».  
Для безкоштовного розповсюдження. 

 посилення звʼязків між вищою освітою та широким економічним і соціальним 
середовищем. 

ЩО ФІНАНСУЄТЬСЯ? (задля запровадження національних та інституційних стратегічних 
документів) 

 модернізація існуючих та/або створення новітніх освітніх програм (спільних програм) 
відповідно до потреб і вимог ринку праці на основі обміну досвідом між колегами; 

 розроблення стратегій, моделей, рекомендацій тощо; 

 підготовка / перепідготовка / підвищення кваліфікації працівників, навчальні візити, у т.ч. 
для студентів (до 3-ох міс.); 

 удосконалення методів викладання та навчання, розроблення навчально-методичного 
забезпечення (вкл. колегіальне оцінювання – peer review); 

 отримання сучасних ресурсів (література, підписка на сучасні видання та бібліотеки тощо); 

 створення / модернізація та оснащення сучасним обладнанням міжнародних офісів, 
інноваційних лабораторій / центрів технологій, симулятори, програмне забезпечення тощо; 

 горизонтальна співпраця, синергія з іншими проектами, участь та інформування студентів. 

ВИМОГИ ДО ПАРТНЕРСТВА: для багатонаціональних проектів – мінімум 2 партнерські заклади 
вищої освіти з 2-х різних країн-членів Програми з Європи плюс мінімум по стільки ж закладів 
вищої освіти з 2-х різних країн-партнерів Програми; для національних проектів – мінімум 2 
партнерські заклади вищої освіти з 2-х різних країн-членів Програми з Європи плюс мінімум 3 
заклади вищої освіти з України. 

ОРГАНІЗАЦІЇ-ПАРТНЕРИ: Програма відкрита для участі різних типів організацій, залучених до 
розвитку вищої освіти, включаючи органи влади, державні та приватні організації, дослідницькі 
установи, заклади загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, громадські 
організації тощо. 

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТУ: 24 або 36 місяців. 

РОЗМІР ГРАНТУ: від 500 000 до 1 000 000 євро.  

Співфінансування обов'язкове для інших витрат, що не покриваються грантом.  

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ ВКЛЮЧАЄ: фінансування оплати роботи працівників-членів команди проекту, 
відрядження на заходи проекту, обладнання, субпідряд (аудит, веб-сайт, публікації навчально-
методичного комплексу, переклад, курси з іноземної мови, ІТ курси, промоційну продукцію 
тощо). 

КОНКУРС: щорічно в жовтні з кінцевим терміном подання заявок у лютому; результати 
публікуються в серпні. ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ? Організація-заявник подає заповнену е-форму разом з 
додатками (Application e-Form with Annexes) від імені партнерства он-лайн через портал 
Виконавчого агентства (ЕАСЕА, Брюссель) – https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-

innovation-and-exchange-good-practices_en  

ЗАПРОШУЄМО підписатися на новини Національного Еразмус+ офісу в Україні (Проект ЄС) на 
сайті www.erasmusplus.org.ua та у мережі Фейсбук https://www.facebook.com/NEOinUkraine/   

 

Представництво Європейського Союзу в Україні http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/   
Сайт Програми Еразмус+ (Брюссель, Бельгія) http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm    
Національний Еразмус+ офіс в Україні www.erasmusplus.org.ua   
Фейсбук (Facebook)  https://www.facebook.com/NEOinUkraine/   
Керівництво до Програми Еразмус+ (Programme Guide) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en 
Матеріали українською мовою 
 
Матеріали англійською мовою  

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus/19-
rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2019_en 
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