СВІТОВА МЕРЕЖА “ЖАН МОНЕ” (1989-2017)

У 87 країнах
понад 1000 університетів включили
курси / модулі Жан Моне до
навчальних програм

реалізовано понад 4958 проектів
щорічно навчається 265,000 студентів

Сприяння
викладанню та
дослідженню з
європейської
інтеграції

Підтримка
діяльності закладів
вищої освіти чи
асоціацій

‘Оснащення’
студентів, молодих
фахівців знаннями
предметів
Європейського
Союзу

Сприяння науковоекспертним дебатам
та обміном між
академічним світом
та політиками

Сприяння
інноваціям,
викладанню та
дослідженню

Підвищення
працевлаштування,
перспективи
кар'єри

Збільшення знань
та участь у
діяльності
Європейського
Союзу

Підвищення
можливостей для
викладачів,
підтримка молодих
науковців

Підвищена
здатність до
викладання та
дослідження

Сприяння
розвитку молодих
науковців,
викладачів

Диверсифікація
студій ЄС у
всьому світі

Науковоекспертні дебати
з академічним
світом (мережі,
проекти)

Викладання та
дослідження
(модулі,
кафедри, центри
досконалості)

Підтримка
асоціацій

Напрям Jean Monnet – огляд проектів
Max. community grants (of total budget): 75% - 80%
*Flat rate financing system

Type of Activity

Amount EUR

Jean Monnet Modules*

30.000 EUR

Jean Monnet Chairs*

50.000 EUR

Centres of Excellence

100.000 EUR

Jean Monnet Networks
Jean Monnet Projects*
Support to Associations

300.000 EUR

Min. N° of
countries

Duration

1

3 years

3

3 years

60.000 EUR

1

12, 18, 24
months

50.000 EUR

1

3 years

Erasmus+

Проектні гранти:
викладання та дослідження в
області європейських студій
Цілі, що будуть підтримані:

Освітня програма, присвячена ЄС та євроінтеграційній
тематиці, обсягом не менше 40 годин
(максимальна сума гранту – € 30,000) – 3 роки
Викладацька ставка із спеціалізацією на європейських
КАФЕДРИ
студіях обсягом не менше 90 годин (максимальна
сума гранту – € 50,000) – 3 роки
Осередки накопичення знань з тематики ЄС та
ЦЕНТРИ ДОСКОНАЛОСТІ євроінтеграційних компетентностей (максимальна
сума гранту – € 100,000) – 3 роки
МОДУЛІ

Основні види діяльності за напрямом:
▪
▪
▪

Викладання курсів в галузі європейської інтеграції, включених до офіційних
навчальних планів і програм
Наукові розвідки, моніторинг і керівництво дослідницькими проектами з
євроінтеграційної тематики
Організація та координація людських та інформаційних ресурсів у сфері європейських
студій

Euro-Asia Summer School ‘EU - East Asia
Bilateral and Multilateral Cooperation in
Global Governance’
Duration: 2014–2017
Participants: students, academics, policy
makers from Europe, Japan, South Korea
University: KATHOLIEKE UNIVERSITEIT
LEUVEN, Belgium
Website:
https://ghum.kuleuven.be/ggs/projects/euro_a
sia_summerschool

EU Multilingualism, Intercultural Dialogue and
Language Education
Duration: 2015–2018
Participants: students, linguists, translators,
researchers, civil society representatives
University: Universidad de Castilla – La Manche,
Spain
Website: http://blog.uclm.es/multilinguism/

European Integration Journalism
Duration: 2016 – 2019
Participants: Students from the School of Journalism and Mass
Communications at different levels, students from Faculty of
Economic and Political Sciences, wider audience of journalists

University: ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS,
Greece
Website: http://jeanmonnetchair.jour.auth.gr/

Debating the European Union in Cologne and Paris
(EUCOPAS')

Duration: 2015-2018
Participants: students from different disciplines, researchers,
civil servants, organised civil society and general public at
large
University: UNIVERSITAET ZU KOELN, Germany
Website: http://www.eucopas.uni-koeln.de/

Проектні гранти:
ДЕБАТИ ТА АКАДЕМІЧНІ
ОБМІНИ

Цілі, що будуть підтримані

МЕРЕЖІ
ПРОЕКТИ

:

Посилення співпраці та поширення результатів
високоякісних досліджень (максимальна сума
гранту – € 300,000)
Опрацьовування різноманітних методологій,
активізація дискусій та рефлексії (максимальна
сума гранту – € 60,000) – 12-24 міс.

Основні види діяльності за напрямом:
▪
Сприяння обміну знаннями й накопиченим досвідом з метою
взаємозбагачення та поширення кращих практик;
▪
Посилення співпраці та створення платформ з обміну знань щодо
найактуальніших питань ЄС та європейської інтеграції за участі
ЗВО, науково-дослідних інститутів, урядових та європейських
структур, дослідників, експертів, громадських активістів;
▪
Розроблення академічного змісту для окремих цільових груп;
▪
Спільне створення змісту та спільне викладання

Enhanced EU content in primary school curricula
Slovenian primary schools integrate EU topics in school
curricula
Duration: 2014-2015
Participants: university students of
primary school education, school teachers,
pupils, local communities
University: UNIVERZA V LJUBLJANI, Slovenia
Website: http://www.mednarodniodnosi.si/cmo/enhanced_EU_content/index.php

ODYSSEUS-MONNET NETWORK ON IMMIGRATION AND
ASYLUM

Duration: 2015-2018
Participants: young academics, researchers, stakeholders
active in field from 18 countries (BE, PT, CY, HU, CH, IS, LT,
AT, UK, NL, FI, ES, IT, DE, FR, NO, SI, CZ,)
University: UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, Belgium
Website: http://odysseus-network.eu/current-debates/

Проектні гранти:
підтримка асоціацій
Цілі, що будуть підтримані:
АСОЦІАЦІЇ

Участь і внесок у дослідження євроінтеграційних
процесів (максимальна сума гранту – € 50,000)
-3 роки

Основні види діяльності за напрямом:
▪
▪
▪
▪

Організація та здійснення статутної діяльності асоціацій, що
займаються євроінтеграційними студіями;
Відкритий діалог з громадськістю, активізація експертнофахового дискурсу;
Популяризація ідей Об'єднаної Європи, сприяння активному
громадянству через поширення інформації про Європейський
Союз серед широкої громадськості;
Створення та підтримка веб-сайту, платформи асоціації;
поширення інформації про ЄС через ІКТ – інструменти,
розроблення та підтримка відкритих освітніх ресурсів

Communicating the EU in Ireland
Duration: 2015 – 2018
Participants: multi-disciplinary association of scholars and
practitioners, representatives of Irish universities and civil
society, north and south in Ireland.

Association: The Irish Association for Contemporary European
Studies, Cork, Ireland
Website: http://www.iaces.ie/

Планування нової пропозиції
• Щорічні конкурси, оголошені ЄС (опубліковані в
жовтні)
• Допускаються до конкурсу ЗВО або організації (активні
в предметній сфері ЄС) у будь-якій країні світу
• Вимагається лише одна установа-заявник. У випадку з
мережами установа-координатор подає заявку.
• Пропозиції
оцінюються
експертами
на
основі
актуальності, якості дизайну проекту, якості команди,
впливу та поширення
• Подаватися безпосередньо до Виконавчого агентства з
питань освіти аудіовізуальних засобів і культури
(EACEA)
• Кінцевий термін подання, зазвичай, у лютому

Як підготувати якісний проект
• Інформація
(ІнфоДні, сайт НЕО, сайти проектів, консультації з
координаторами поточних проектів, консультації в
НЕО)
• Ознайомлення з Керівництвом до програми
• Визначитися з типом проекту (модуль, кафедра)
• Оцінка своїх ресурсів (чи займаєтесь ви
Євроінтеграційними процесами, які курси
викладаєте, чи є відповідні кафедри тощо)
• Виявлення зацікавленості до проекту у
керівництва (ГОРИЗОНТАЛЬНА СПІВПРАЦЯ)

З чого починати:
• Отримання РІС (перевірити на порталі)
• Реєстрація (потім валідація) на Participant
Portal
• Підготовка проектної заявки
• Робоча група або самостійно
• Чим раніше почати, тим краще
• Ознайомитись з детальним описом критерій
оцінювання проектної заявки (Керівництво
до програми)

Результати відбору за напрямом Жан Моне
2017 року (всього і для України)
• Отримано заявок 1177
• Обрані проекти 228
198 проектів напряму Жан Моне, 11 мільйонів €
30 проектів інструменту партнерства, 3 мільйони €
Процент прийняття ~ 20%
Конку
рси

2014
2015
2016
2017

Викладання та
дослідження
подано/обрано

Модуль

Кафедр
а

Центр
досконал
ості

21/8
81/6
100/9
na/8

1/1
15/0
7/0
na/3

0/0
0/0
2/0
na/0

Науково-експертні
дебати та обміни
подано/обрано

Проект
5/1
10/0
13/1
na/0

Мережа
0/0
0/0
0/0
na/0

Разом
Підтримка організацій та
профінансов
асоціацій
ано
подано/обрано
Підтримка
інституцій
надавалась
до 2015
0/0
1/0
0/0
na/0

Підтримка
асоціацій
0/ 0
3/2
2/1
na/1

41

10
8
11
12
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Досвід участі українських ВНЗ у
проектах Жана Моне
(2001-2013+2014-2016-2017)
Модулі – 26+31 (до 2014 р+після 2014 р)
Кафедри / викладацькі ставки – 8+4
Центри досконалості (до 2014 р.) – 2
Підтримка інформаційної та дослідницької
діяльності (до 2014 р.) – 3
▪ Науково-експертні дебати з академічним світом
(з 2015 р.) – 2
▪ Підтримка асоціацій (з 2015 р.) – 4
▪
▪
▪
▪

Повний список проектів Жан Моне в Україні :
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/bazaproektiv.html

Наступний конкурс на 2018 р.
•

Оголошення конкурсу на 2018 р. – EAC/A05/2017 25.10.2017

•

Заявка через eForm та 3 додатки: (Опис проекту, Бюджет та
Декларація доброчесності)

•

Participant Portal / Participant Identification Code (PIC)

•

Кінцевий термін подання: 22 лютого 2018 р. о 12:00 за
часом Брюсселю

•

Бюджет: близько € 12 млн. + € 3,5 млн. для певних
країн-партнерів
Дата початку проекту: 01/09/2018

•
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Часові рамки
Оголошення конкурсу

25 жовтня 2017 р.

Кінцевий термін
подання заявки

22 лютого 2018 р.
(опівдні 12:00 за
часом Брюсселю)

Період оцінювання
заявок

5 місяців

Повідомлення для
аплікантів

Липень 2018

Стартова дата проекту

1 вересня 2018 р.

Процес подання заявки
Інструкції щодо заповнення аплікаційного пакета та
керівництво користувача eForm публікуються на веб-сайті :

1) Заповнити е-форму
Частина A. Організація-заявник
(і партнери – лише для мереж)
 Більшість деталей автоматично
завантажується з порталу
учасників
 Хартія (ECHE) має бути
перевірена (хартія для країнчленів Програми)
Частина B. Основна інформація
про проект: резюме, пріоритети та
теми, що розглядаються,
тривалість, бюджет

Частина C. Конкретна
інформація: дисципліна, кількість
годин викладання, студенти тощо.

2) Заповнити та прикріпити додаток I

Додаток I
Description of the
project

Частина D. Характеристика та актуальність: •
Обгрунтування пропозиції, актуальність цілям
діяльності, актуальність цільовим групам
Частина E. Організації-команди, що беруть участь:
Цілі та діяльність організації, навички та знання
основних працівників (публікації, викладання)
Частина F. Дизайн та впровадження проекту:
Робоча програма, методологія, графік роботи
Частина G. Вплив, поширення та використання
Частина H. Curriculum Vitae та повний список
публікацій

3) Заповнити та прикріпити додаток II

Додаток II
Таблиця бюджету

3 форми в залежності від типу проектів:
Модулі та кафедри- фінансування за
принципом фіксованої ставки:
Indicate number of teaching hours planned
Top-up percentage added for complementary activities
Total budget and EU grant calculated automatically

Проекти - фінансування за принципом
фіксованої ставки :
Indicate number of events, participants and speakers
Top-up percentage added for complementary activities
Total budget and EU grant calculated automatically

Центри досконалості, асоціації, мережі бюджетне фінансування (відповідно до
запланованих статей):
Indicate all expenses planned by costs categories
(staff, travel and subsistence, subcontracting, equipment, other costs,
indirect costs)

4) Complete and attach annex III

Annex III
Declaration of Honour

➢ To be signed by the legal representative
➢ To include the exact title of the project
➢ To indicate the exact amount of the grant
requested

Підготовка
проектної заявки:
рекомендації

Підготовка проектної заявки
▪ Дослідити, як можливості програми узгоджуються із
потребами
Вашого
університету,
кафедри;
чи
відповідають
запитам
викладачів
та
студентів;
проаналізувати, які суспільні запити щодо європейської
інтеграції існують у Вашому регіоні, місті.
▪ Обговорити із керівництвом університету можливість
участі у програмі Еразмус+, зокрема у заходах Жана
Моне; обговорити коло зобов'язань, які бере на себе
університет
та
його
керівництво,
бухгалтерія,
приймаючи грант Жана Моне.
▪ Зібрати потенційних виконавців та учасників проекту
Жана Моне, провести “брейнстормінг” щодо концепції
проекту; обрати робочу групу, розподілити обов'язки з
підготовки проектної заявки, скласти графік роботи.

Підготовка проектної
заявки
▪ Конкурс проектних пропозицій відбувається один раз
на рік. Підготовка проектної заявки може тривати від
одного місяця до одного року. Чим раніше Ви почнете,
тим більше шансів підготуватися добре.
▪ Не обмежуйтесь викладачами своєї кафедри, свого
факультету. Залучайте, якщо потрібно експертів з
інших ЗВО, вітчизняних чи закордонних.
▪ Експертами можуть бути виконавці проектів Жан Моне,
просто викладачі європейських студій (публікації!).
▪ Один ЗВО може одночасно готувати та подавати на
конкурс кілька проектних пропозицій.

Зміст проекту

Класичні дисципліни
• EU and Comparative Regionalism Studies
• EU Communication and Information Studies
• EU Economic Studies
• EU Historical Studies
• EU Intercultural Dialogue Studies
• EU International Relation and Diplomacy Studies
• EU Legal Studies
• EU Political and Administrative Studies
• EU Interdisciplinary Studies
46 предметних сфер / тематичних
напрямів (topics):
Сільське господарство, креативність і
культура, соціальний діалог, етика,
міжрелігійний діалог, гендерна рівність,
інклюзія та рівні можливості, інновації та
дослідження, транспорт і
мобільність, навчання
підприємництву тощо

Тематика проектів – переможців
2017 р.
• Мусульманські меншини і міграційна криза в Європі (Польща)
• Ядерна медицина відповідно до Стандартів ЄС (Сербія)
• Викладання європейської інтеграції: уроки для африканського
регіоналізму (Південна Африка)
• Діалог ASEAN-EU: навчаючись один в одного (Малайзія)
• Від державного будівництва до європейської інтеграції: роль
залізничної мережі у соціальній та територіальній інтеграції Європи
(1850 – 2017 рр.) (Іспанія)
• Права мігрантів, кордони ЄС та внутрішня безпека: цінності ЄС та
глобальні виклики (Іспанія)
• Креативні індустрії та цифрова економіка як драйвери інтеграції та
інновацій в ЄС (Австралія)
• Цифрові технології, трансформації та навички: роботи та їх
сприйняття в ЄС (політики та інвестиції ЄС для просування
цифрових технологій) (Австралія)

3
5

Підготовка проектної заявки

• Соціологія: Ідентичність дитини та громадянство
(порівняльне дослідження)
• Релігія: Міжрелігійний діалог в Європі як стратегія проти
радикалізації
• Географія: Управління природними
ресурсами (Європейська перспектива)
• Література: Приз ЄС для літератури: хто переможці
• Мистецтво: Цифрове мистецтво в ЄС
• Науки, екологічні дослідження: європейська практика
використання відновлюваної енергії
• Глобальні студії: ЄС та Китай: партнери чи суперники в
Африці

Підготовка проектної заявки
Детальний опис проекту
▪ Опис проекту:
1) Modules, Chairs, Centres of Excellence
2) Support to Associations
3) Networks, Projects
Але усі вони мають однакову структуру:
D. Characteristics and relevance
Е. Participating organizations
F. Design and implementation
G. Impact, dissemination and exploitation
H. Curriculum Vitae and full list of publications

Підготовка проектної
заявки
D. Characteristics and relevance
▪ Актуальність для Вашого університету (Why does your
organization wish to undertake this Action)
▪ Відповідність цілям напряму Жан Моне
▪ Актуальність, значущість для цільових груп проекту
(студентів, журналістів, державних службовців тощо)
Е. Participating organizations
▪ Учасники: знання, вміння, досвід у сфері європейської
інтеграції; “Конкурс резюме”
F. Design and implementation
▪ 4 можливих види діяльності: 1) Викладання 2) Матеріали
3) Дослідження 4) Заходи
▪ Methodology: як досягатимуться цілі
проекту

Підготовка проектної
заявки
F. Design and implementation
▪ Methodology: як досягатимуться цілі проекту
– поєднання формального та неформального навчання;
– залучення вітчизняних та європейських експертів;
– залучення фахівців – практиків, громадянського
суспільства;
– розроблення ділових, рольових ігор;
– розроблення новітніх навчальних матеріалів
– інше

Підготовка проектної
заявки
G. Impact, dissemination and exploitation
Impact:
▪ Вплив на цільову групу
▪ Вплив на інституційному, місцевому, регіональному , національному,
міжнародному рівнях

Dissemination and exploitation
▪ Поширення результатів; відкриті освітні ресурси
▪ Використання результатів після реалізації проекту

Quality control and monitoring
▪ контроль якості зовнішніми або внутрішніми експертами; оцінювання
результатів студентами, через соціальні мережі, апробація на
конференціях; внутрішній моніторинг; щоквартальні, річні звіти

H. Curriculum Vitae and full list of publications
“Конкурс резюме”

Додаток 2: Budget table
(кошторис, бюджетна таблиця)

3 бюджетні таблиці залежно від типу проекту:
(1) Modules and Chairs – ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРИНЦПОМ “ФІКСОВАНА
СТАВКА”
( Flat-rate financing system)
▪ Зазначити кількість запланованих годин викладання
▪ Додати суму, призначену для фінансування додаткових заходів за
проектом: 40% для модулів, 10% для кафедр (викладацьких ставок)
▪ Загальний кошторис проекту та розмір гранту ЄС обраховуватиметься
автоматично
(2) Projects – ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРИНЦПОМ “ФІКСОВАНА СТАВКА”
▪ Зазначити кількість заходів, учасників та доповідачів
▪ Додати суму (€ 25,000), призначену для фінансування додаткових заходів за
проектом
▪ Загальний кошторис проекту та розмір гранту ЄС обраховуватиметься
автоматично
ДЛЯ ІНШИХ ТИПІВ ПРОЕКТІВ (Centres of Excellence, Associations,Networks)
БЮДЖЕТ ОБРАХОВУВАТИМЕТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПЛАНОВАНИХ
СТАТЕЙ ВИТРАТ:
▪ оплата персоналу (staff), транспортні витрати (travel), добові ( subsistence),
договори субпідряду (subcontracting), обладнання (equipment), інші витрати
(other costs), непрямі витрати (indirect costs)

База
проектів
Жана
Моне
з
1990
р.
База проектів Жана Моне з 1990 р. і по
по теперішній
час:
теперішній час:
https://eacea.ec.europa.eu/JeanMonnetDirectory/#/search-screen

Рекомендації
з підготовки проектних заявок Жан
Моне, розроблені за результатами
попередніх конкурсів
Актуальність, значущість проектної пропозиції
• покажіть, як ваш проект стосується європейських студій;
• поясніть, яку додану вартість має проект для Вашого
університету (як він сприятиме інституційному розвитку,
яких позитивних змін Ви очікуєте, який вплив він матиме
на студентів, викладачів, адміністрацію ЗВО);
• дотримуйтесь послідовності між заходами, методологією
та очікуваними результатами
• застосовуйте інноваційні підходи і методики, сучасні
технології для досягнення цілей проекту

Рекомендації з підготовки
проектних заявок Жан Моне
Якість проектної команди
•

•
•

•
•

доведіть компетентність в області європейських студій та тій галузі
знань, якої стосується проект;
якщо у Вашому закладі немає фахівців, досвіду участі у заходах,
пов’язаних із європейською інтеграцією, спробуйте запросити
експерта ззовні;
не забувайте про eligibility criteria – мінімальні технічні вимоги,
наприклад Професор Жан Моне повинен постійно працювати в
університеті, що подає проектну заявку, та викладати мінімум 90
годин на рік дисциплін, поважаних із європейськими студіями;
поясніть роль кожного члена команди, для мереж Жан Моне опишіть роль кожного з партнерів;
обов’язково включіть CV та список публікацій кожного з членів
команди, залучених до проекту, у додаток “Detailed description of
the project”.

Рекомендації з підготовки
проектних заявок Жан Моне
Вплив та поширення результатів
•
•
•
•
•

чітко опишіть концепцію та методологію
запропонуйте стратегію дисемінації (поширення інформації про
проект)
визначте цільову аудиторію (цільові групи) та опишіть їх потреби
пам’ятайте про те, що великою мірою заходи програми
Еразмус+ адресовані громадянському суспільству
заплануйте заходи з оцінювання результатів проектної діяльності.

А також пам’ятайте:
•
•
•

експерти можуть оцінити тільки ту інформацію, яка представлена у
проектній заявці; не очікуйте від них знань специфіки предмета або
історії питання;
щоб Ваша заявка відповідала мінімальним технічним вимогам
використовуйте відповідні аплікаційні форми та
додатки (Description of the project, Budget Form, Detailed budget
tables and Declaration of Honour).

Кращі практики:
викладання та дослідження
Example - Jean Monnet Module European Union, the Eastern Partnership & Russia in a New
Geopolitical Context
Warsaw School of Economics, Poland, Prof. Katarzyna PISARSKA
Objectives

Activities

Target group

Establishing grounds for EU
foreign policy teaching and
research

Introduction of 2 new EU
foreign policy courses
enhanced by study-visits

Students, academics,
practitioners

Equipping students with
knowledge of EU subjects

Organizing 3 panel
discussions

Students, wide public

Fostering dialogue between
the academic world and
policy-makers

Organizing an international
round-table

foreign policy experts and
policy–makers

Кращі практики
Example - Jean Monnet Chair in EU Tax Governance and Fiscal Transparency
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, Prof. Fernando Serrano Antón
Objectives

Activities

Target group

Promote a high quality teaching and research
worldwide in the field of European Tax Law,
Tax Governance and Fiscal Transparency

Introduction of 20 different teaching
activities
new EU Tax Law optional subject into
curriculum programme of Law studies at
UCM

Academics, jurists, practitioners, policymakers, students

Disseminate the European Tax Law and the
Tax Governance and Transparency between
tax officials and Judges

Five seminars per year on Tax Governance
and Fiscal Transparency in cooperation with
the IFA Spanish Brach

Tw officials, Judges

Foster the tax dialogue amongst
policymakers, Judiciary and Academia
creating synergies to impulse the knowledge
of European Tax Law matters

Three workshops on European tax
governance and fiscal transparency as a
mean for improving tax compliance through
fighting tax fraud and tax evasion

Policy-makers, judiciary, academics, tax
officials,

Equip students and young professionals with
knowledge on European Tax Law and Tax
Governance to respond the lack of experts in
Spain with such skills and then to improve
the performance of lawyers, economists and
academics.

Three participations per year in master level
courses on European Tax Law, in particular,
Master on Taxation, Master on International
Taxation and Master for access to Law
Practice;

Students, professionals, lawyers, economists
and academics

Кращі практики:
науково-експертні дебати
Example - Jean Monnet Network
European Identity, Culture, Exchanges and Mulitlingualism
Sofia University "Sveti Kliment Ohridski", Bulgaria + 7 Partners from China, BE, UK,
LU, PL, IE, SK, Assoc. Prof Maria STOICHEVA
Objectives
European identity formation
three dimensions of more focused
research (patterns of European identity
and citizenship among students ),
identities in urban contexts (the
European multilingual city) and the issue
of emerging new European young
researchers’ identities (exchanges and
doctoral studies – an international study
of processes and outcomes in the EU)

Activities
3 summer schools, 13 events
(seminars, workshops, conferences and
final conference)

Target group
young researchers(doctorate students,
potential doctorate students)

Core task of the network to build
knowledge and become reference point
for researchers in these EU-related
themes

10 major deliverables (books, collection
of papers, conference proceedings,
thematic issues of national journals,
working papers)

young researchers who have obtained a
PhD degree in the past 5 years),
doctorate students from other scientific
fields,

Кращі практики:
науково-експертні дебати
Example - Jean Monnet Project - Europe at school and in civil society
organisations
RYCKEVELDE, Belgium, Prof Inés Verplancke
Objectives

Activities

Target group

Provide (future) teachers with the
critical knowledge, didactic skills,
attitudes and tools to acquire the
competence to teach about Europe in
the classroom in a high quality way

Workshops for students in second
chance education and their teachers

Teachers in teacher training, students
and teachers in second chance
education (SCE).

Equip civil society organisations, their
staff, members and volunteers to
develop the competence to participate
at EU level, to be involved in European
networks and to get a clear view on the
impact of the EU on their subject and
organisation

Train-the-trainer course for staff in
teacher training workshops ‘Europa in
de klas’ for students in teacher
training

Civil society organisations, students,
wide public

Reach more than 25,000 pupils

Кращі практики:
підтримка асоціацій
Example – European Studies Association in Taiwan, ECSA
EUROPEAN STUDIES ASSOCIATION IN TAIWAN, Prof Hungdah SU
Objectives

Activities

1. To promote EU Studies in
Taiwanese universities;
2. To promote and encourage
exchanges between academia in
Taiwan and the EU, and further
strengthen bilateral understanding
and recognition;
3. To promote exchanges between
Taiwanese and worldwide
communities in EU studies
4. To promote the awareness of the
EU and its policies among the general
public.
5. To enhance public understanding
on the EU in Taiwan

1.Annual Member Assembly of
ECSA-Taiwan.
2. Creation of a new website (ECSATaiwan).
3. Essays /e-newsletter: monthly enewsletter related to EU
integration/affairs
4. Forums
5. International conference on EU
studies in Taiwan
6. Publications
7. Workshops/ Presentation of
Theses
Speeches on EU affairs from related
fields

Target group

Professors, fellows, students,
postgraduates, doctoral candidates
of universities and social and
political elites, large public



Сторінка: Jean Monnet Activities –

https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/actions/jean-monnet_en




Erasmus+ Programme Guide –

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus2/files/files/resources
/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
Інструкції щодо подання заявок:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/jean-monnet-activities2018_en

На веб-сайті Національного Еразмус+
офісу в Україні:


Керівництво до програми
Еразмус+/ Erasmus+ Programme
Guide (українською мовою) –

http://erasmusplus.org.ua/images/phocado
wnload/documentation/ProgrammeGuide_U
A_2018V2.pdf


База і новини проектів Еразмус+,
Темпус, Жан Моне –

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/51baza-i-novyny-proektiv/191-baza-i-novynyproektiv.html

Інструменти інформації та
поширення
• Jean Monnet Community online platform
http://jeanmonnet.ning.com/
800 members
Discussion forum on different topics involving Jean Monnet professors
• Jean Monnet Directory
https://eacea.ec.europa.eu/JeanMonnetDirectory/#/search-screen/
Up-dated research tool providing data on all Jean Monnet projects
• Erasmus+ Dissemination Platform
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
Information of projects, results and success stories

Корисні посилання
• Erasmus+ Programme Guide and other materials:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
• Jean Monnet Activities:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
• Funding - Jean Monnet Activities within Erasmus+:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
•

E-tutorials: Introduction to the international dimension of Erasmus+
How to prepare a competitive proposal :
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-international-dimension-erasmus-plus_en
• Frequently Asked Questions (FAQ):
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/faqs_2017_0.pdf
• Jean Monnet selection results:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en
•

Mailbox Jean Monnet: EACEA-AJM@ec.europa.eu

ДЯКУЄМО ☺
Follow us at Facebook:
National Erasmus+ Office in Ukraine&HERE team

Help your ideas fly ☺

Together we can make difference!

Looking forward to
fruitful collaboration and partnership!

