
  

ПРОГРАМА ЄС ЕРАЗМУС+: МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ МОЛОДІ, МОЛОДІЖНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

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 та Спорт. 

Можливості у сфері молоді: 
 КА1: МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІ ТА МОЛОДІЖНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 
 КА2: ПРОЕКТИ СПІВПРАЦІ між організаціями у сфері 

інновацій та обміну успішними практиками 

 КА3: ПІДТРИМКА РЕФОРМ (Проекти молодіжних 
діалогів): зустрічі між молодими людьми та тими, хто приймають рішення у 
сфері молодіжної політики. 

До цілей програми Еразмус+ 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, 
активній громадянській позиції, міжкультурному діалогові, соціальній 
інтеграції та солідарності; 

 стимулювання якісних покращень у роботі з молоддю; 

 підтримка реформ на місцевому, регіональному та національному рівні у 
сфері молоді 

 розвиток безперервної освіти (LLL) 

 розвиток формальна, неформальна та інформальна освіти  

 

КА1: МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІ ТА МОЛОДІЖНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

МОЛОДІЖНІ ОБМІНИ 
ЩО ЦЕ? Заходи (тренінги, семінари, конференції тощо) за участі двох або більше 
груп молодих людей з різних країн з метою: підвищити рівень ключових 
компетентностей молоді, залучивши до демократичного життя в Європі, до ринку 
праці, активного громадянства, міжкультурного діалогу; посилити соціальну 
інтеграцію та солідарність молоді. Молодіжні обміни базуються на 
транснаціональній співпраці між двома або більше організацій-учасників з різних 
країн у межах та за межами Європейського Союзу. 

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ: молодь віком від 13-ти до 30-ти років.  

ТРИВАЛІСТЬ МОБІЛЬНОСТІ: від 5 до 21 дня.  

РОЗМІР ГРАНТУ: учасники мобільності отримують грант, який покриває витрати 
на проживання, проїзд, страхування, візу, а також кошти на перебування (в 
залежності від бюджету проекту). 

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ? Для участі необхідно на сайті European Youth Portal самостійно 
ознайомитись з переліком проектів з молодіжних обмінів. Важливо зв’язатись 
безпосередньо з контактними особами організацій, що реалізують ці проекти, 
уточнити умови та деталі обмінів, терміни перебування, розмір гранту, та подати 
необхідний пакет документів на конкурс. 

МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ЩО ЦЕ?  Заходи (тренінги, семінари, конференції, стажування тощо), що 
підтримують професійний розвиток працівників молодіжних організацій з 
метою підвищити якість молодіжної роботи через посилення співпраці між 
молодіжними організаціями та іншими партнерами з Європи. 

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ: молодіжні працівники без вікових обмежень. 

ТРИВАЛІСТЬ МОБІЛЬНОСТІ: від 2-ох днів 2-ох місяців.  

https://europa.eu/youth/EU_en


  

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. 

РОЗМІР ГРАНТУ: учасники мобільності отримують грант, який покриває витрати 
на проживання, проїзд, страхування, візу, а також кошти на перебування (в 
залежності від бюджету проекту). 

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ? Організація з Європи спільно з організацією з України повинні 
виграти грант на реалізацію проектів з мобільності молодіжних працівників. 
Зацікавленим учасникам необхідно звернутись до своєї організації та уточнити: 
наявність таких проектів Еразмус+, приймаючу організацію Європи, умови 
конкурсів, терміни подачі документів тощо.  

КА2: ПРОЕКТИ СПІВПРАЦІ (Стратегічні партнерства) 

СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ МОЛОДІ - як партнер 
o впровадження інноваційних практик та реалізація спільних ініціатив із 

розвитку співробітництва, навчання та обміну досвідом на європейському 
рівні 

o мінімум 2 організації з двох різних країн-членів програми 
o участь країн-партнерів має бути детально обгрунтована та становити 

"додану вартість" для проекту 
o тривалість проекту: 6 – 36 місяців 
o розмір гранту: до 150 000 євро 

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ МОЛОДІ (Молодіжне вікно Східного 
партнерства) - як аплікант / партнер: 

o типи проектів: 

 стажування в сфері громадянського суспільства для молоді 

 партнерство для підприємництва 
o мінімум 3 партнери: організації тільки з країн-членів програми (мінімум 1 партнер) 

та країн Східного партнерства (мінімум 1 партнер) 
o аплікант –  з країни Східного Партнерства 
o тривалість проекту: 9 - 24 місяці 
o розмір гранту: до 150 000 євро 

КА3: ПІДТРИМКА РЕФОРМ (Проекти МОЛОДІЖНИХ ДІАЛОГІВ): зустрічі між 
молодими людьми та тими, хто приймають рішення у молодіжній сфері 
(представниками влади) 

o заходи проходять тільки у країнах-членах Програми 
o учасники з країн-партнерів можуть брати участь у міжнародних заходах 
o тривалість проекту: 3 - 24 місяці 

o учасники: молоді люди (13 – 30 років) та представники влади (без вікових 
обмежень) 

o мінімум 30 учасників 

ДОДАТКОВО: нова можливість ЄС - EUROPEAN SOLIDARITY CORPS 
ЩО ЦЕ? Волонтерська допомога в проектах країн Європи, що націлені на 
запобігання або відновлення після стихійних лих, надання допомоги в притулках 
або вирішення різних соціальних питань у громадах. 

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ? Молодь віком від 18 до 30 років.  

ТРИВАЛІСТЬ МОБІЛЬНОСТІ: від 2-ох тижнів до 12-ти місяців.  

РОЗМІР ГРАНТУ: учасники волонтерського проекту отримують грант, який покриває 
витрати на проживання, проїзд, страхування, візу, а також кошти на перебування 
(в залежності від бюджету проекту). 

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ? Для участі у волонтерських проектах необхідно зареєструватись 
в єдиній базі потенційних учасників (реєстрація можлива з 17-ти років за умови, що 
діяльність розпочинається з 18-ти років) - https://europa.eu/youth/solidarity_en.  
Після реєстрації, кожен учасник буде отримувати на електронну адресу постійні 
оновлення про волонтерські проекти, а також прямі запрошення від організацій, які 
зацікавлені у кандидатах з відповідним колом інтересів. 

 

ЗАПРОШУЄМО підписатись на новини на сайті Національного Еразмус+ офісу в 
Україні (Проект ЄС) 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 Erasmus+ (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+  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/programme-guide_en 
Матеріали українською мовою (розділ Молодь ) http://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod/ka1-mobilnist-molodi.html 
ERASMUS+ Youth. Інформаційний центр в Україні https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/   
Ресурсний центр САЛЬТО-МОЛОДЬ 
Erasmus+ Virtual Exchange 

https://www.salto-youth.net/rc/eeca/   
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual  
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