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Важливо для розуміння Програми Еразмус+ 
для закладів VET

• Керівництво до Програми Еразмус+ (Erasmus+ Programme Guide) -
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/programme-guide_en

• Країна-член Програми Еразмус+ (Erasmus+ Programme Country)

• Країна-партнер Програми Еразмус+ (Erasmus+ Partner Country)

• Європейські стандарти якості у сфері VET (European Quality 
Assurance in Vocational Education and Training) -
https://www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance


Можливості Програми ЄС ЕРАЗМУС+ для закладів у сфері  
професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти для учнів та працівників (П(ПТО) та ФПВО) України: 2021-2027 

Мобільність для  
П(ПТ)О та ФПВО 

Партнерста співпраці 
(Розбудова потенціалу) 

Центри досконалості 
П(ПТ)О та ФПВО 

Альянси задля інновацій 
 

Мобільність для ВО 
 

Навчальна  мобільність 
– «молодіжні обміни» 

Розвиток потенціалу у 
сфері Молодь 

На що спрямовано? На що спрямовано? На що спрямовано? На що спрямовано? На що спрямовано? На що спрямовано? На що спрямовано? 
Мобільність персоналу для 
job shadowing, викладання 
або стажування; 
академічна мобільність для 
студентів 
(короткотермінова та 
довготермінова 
(ErasmusPro);  
запрошення експертів  

Освітні програми, які:  
- Адаптовані до вимог ринку 

праці 
- Гнучкі  
- Інноваційні  

Інституційна 
досконалість відповідно 
до соціально-
економічних потреб   
3 кластери: викладання 
та навчання, співпраця та 
партнерство, управління 
та фінансування 

Нові освітні програми, 
спрямовані на підтримку 
інноваційного розвитку та 
підприємництва (трикутник 
знань) 

Мобільність персоналу 
для викладання або 
стажування; 
Академічна мобільність 
для студентів; 
Запрошення експертів 

Неформальна та 
інформальна освіта 
молодих людей 
задля набуття 
базових професійних 
компетентностей  

Міжнародна співпраця 
у сфері Молодь та 
неформальна освіта 
молодих людей  
 

Яка організація може бути 
аплікантом? 

Яка організація може бути 
аплікантом? 

Яка організація може 
бути аплікантом? 

Яка організація може бути 
аплікантом? 

Яка організація може 
бути аплікантом? 

Яка організація може 
бути аплікантом? 

Яка організація може 
бути аплікантом? 

Організації, які працюють у 
сфері П(ПТ)О, з країни-
члена Програми Еразмус+ 
(для певних типів проектів 
– підписант Хартії Еразмус+ 
з П(ПТ)О) 
 

Будь-яка організація з країни-
члена Програми Еразмус+, що 
відповідає вимогам даного 
напряму Програми у сфері 
П(ПТ)О 

Будь-яка організація з 
країни-члена Програми 
Еразмус+, що відповідає 
вимогам даного 
напряму Програми у 
сфері П(ПТ)О 

Будь-яка організація з країни-
члена Програми Еразмус+, 
що відповідає вимогам 
даного напряму Програми у 
сфері П(ПТ)О 

ЗВО з країни-члена 
Програми Еразмус+, 
що є підписантом 
Хартії Еразмус+ з 
вищої освіти 

Будь-яка організація  
з країни-члена 
Програми Еразмус+, 
що відповідає 
вимогам даного 
напряму Програми 

Будь-яка організація 
з країни-члена 
Програми Еразмус+, що 
відповідає вимогам 
даного напряму 
Програми 

Яке партнерство? Яке партнерство? Яке партнерство? Яке партнерство? Яке партнерство? Яке партнерство? Яке партнерство? 
Принаймні 2 організації, які 
працюють у сфері П(ПТ)О 
(обов’язково 1 – із країни-
члена Програми Еразмус+) 

Мінумум 3 організації з 3 
різних країн-членів Програми 
Еразмус+ 

Мінумум 8 організацій з 
4 різних країн-членів 
Програми Еразмус+ 
(обов’язково з 2 
держав-членів ЄС) 

Освіта-бізнес:  мін. 8 
організацій з 4 різних країн-
членів (вкл.3 роботодавці) 
Секторальна співпраця: мін. 
12 організацій з 8 різних країн-
членів (вкл.5 роботодавців, 5 
П(ПТ)О заклади) 

Мінімум 1 освітній 
заклад із країни-члена 
та 1 освітній заклад із 
країни-партнера 
Програми Еразмус+  

Мінімум 1 країна-
член та 1 країна-
партнер Програми 
Еразмус+  

Мін. 2 організації із 2 
різних країн-членів 
Програми Еразмус+ та  
2 організації із мін. 1 
країни-партнера  

Тривалість проєкту  Тривалість проєкту Тривалість проєкту Тривалість проєкту Тривалість проєкту Тривалість проєкту Тривалість проєкту 
Залежно від типу проєкту:  
6-18 міс. або 
15 міс. (після 12 міс. 
можливе продов. до 24 міс.) 

12-36 міс. (можливе 
продовження до 36 міс.) 

4 роки 2 або 3 роки (Освіта-бізнес); 
4 роки (Секторальна 
співпраця)  
 

26 міс. 3-24 міс.  1, 2 або 3 роки 

Куди подавати проєкт? Куди подавати проєкт? Куди подавати проєкт? Куди подавати проєкт? Куди подавати проєкт? Куди подавати проєкт? Куди подавати проєкт? 
Національні агентства 
Еразмус+  

Національні агентства Еразмус+; 
Європейське виконавче агентство 
з освіти та культури (EACEA) 
 

Європейське виконавче 
агентство з освіти та 
культури (EACEA) 

Європейське виконавче 
агентство з освіти та культури 
(EACEA) 

Національні агентства 
Еразмус+  

Національні агентства 
Еразмус+  

Європейське виконавче 
агентство з освіти та 
культури (EACEA) 

Термін подання  Термін подання Термін подання Термін подання Термін подання Термін подання Термін подання 
Раунд 1: 11 травня 12:00:00  
Раунд 2 (можливо):  
5 жовтня 12:00:00 
 
 
 
 

До Національних агентств 
Еразмус+:  
Раунд 1:  20 травня 12:00:00  
Раунд 2 (можливо):  
3 листопада 12:00:00.  
До ЕАСЕА: до 20 травня 
17:00:00 

7 вересня 17:00:00  
 

7 вересня 17:00:00 
 
 
 
 

 
 

11 травня 12:00:00 11 травня 12:00:00 
5 жовтня 12:00:00 

1 липня 17:00:00 
 
 
 
 
 

 

 



Корисні ресурси

https://ec.europa.eu/pr
ogrammes/erasmus-
plus/resources/program

me-guide_en

https://erasmusplus.org.ua/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://erasmusplus.org.ua/


РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ 
МОЛОДІ 
для закладів професійної
(професійно-технічної) освіти та 
фахової передвищої освіти - VET
Вебінар «Детально про конкурси Еразмус+»
21 травня 2021 р.



Розвиток потенціалу молоді для закладів VET

Тип проєкту: Розвиток потенціалу молоді (CAPACITY BUILDING IN THE 
FIELD OF YOUTH)

Яка дія: централізована (Європейське виконавче агентство з питань
освіти та культури – ЕАСЕА) 

Проєкт спрямований на: підтримку міжнародної співпраці, діалогу у 
формуванні політики у сфері молоді, неформального навчання задля 
стійкого соціально-економічного розвитку та розвитку молодіжних 
організацій та молоді загалом.



Даний напрям ставить на меті:

• підвищити потенціал та спроможність організацій, що працюють з молоддю

поза формальним навчанням;

• сприяти популяризації неформального навчання в країнах-партнерах з метою

підвищення рівня компетентностей, забезпечуючи при цьому активну участь

молоді в суспільстві;

• підтримувати розвиток молодіжної роботи в країнах-партнерах, покращуючи

її якість та визнання;

• сприяти реалізації Молодіжної стратегії ЄС (2019-2027);

• сприяти співпраці у різних регіонах світу через спільні молодіжні ініціативи;

• посилити взаємодію та синергію з формальною системою освіти та ринком

праці.

Розвиток потенціалу молоді для закладів VET



Хто може бути координатором / аплікантом*?
• Громадська організація, асоціація тощо (у тому числі European Youth NGOs та Національна

Молодіжна Рада), що працюють у молодіжній сфері;
• Орган державної влади на місцевому, регіональному чи національному рівні.

*Організація-аплікант повинна бути офіційно зареєстрована та розташована в країні-члені
Програми Еразмус+. Організація з країни-партнера Програми не може бути аплікантом.

Які організації можуть брати участь у проєкті?
Будь-яка громадська чи приватна організація, що працює з молоддю або для молоді у країнах-
членах та країнах-партнерах Програми:

• Громадська організація;
• Державні чи приватні, малі, середні або великі підприємства (у тому числі, соціальні

підприємства);
• Заклад освіти та науково-дослідний інститут;
• Фонд та асоціація;
• Інші

Розвиток потенціалу молоді для закладів VET



Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства: 

• Мін. 2 організації з 2-ох різних країн-членів та 2 організації,

як мінімум, з 1-єї країни-партнера Програми (наприклад,

мін. 4 організації з мін. 3 країн).

• Кількість організацій з країн-членів Програми не повинна

перевищувати кількість організацій з країн-партнерів.

Розвиток потенціалу молоді для закладів VET



Пріоритети/сектори/сфери

Проєктні пропозиції повинні бути зосереджені на одній або декількох з 
наступних тематичних областей:

• участь та діалог з особами, що приймають політичні рішення;

• долучення молоді з різних груп населення;

• демократія, верховенство права та цінності;

• розширення можливостей / залучення / працевлаштування молодих людей;

• мир та постконфліктне примирення;

• навколишнє середовище та клімат;

• боротьба з дискримінацією та гендерна рівність;

• цифрові та підприємницькі навички.

Розвиток потенціалу молоді для закладів VET



Заходи проєкту

Проєктна діяльність повинна бути зосереджена на нарощуванні та зміцненні потенціалу
молодіжних організацій та молоді переважно в країнах-партнерах Програми Еразмус+:

• розробка інструментів та методів соціально-професійного розвитку молодіжних працівників та 
тренерів;

• розвиток методів неформального навчання, особливо тих, що сприяють набуттю чи 
вдосконаленню компетентностей;

• розробка нових форм практичних навчальних схем та моделювання кейсів у реальному житті 
суспільства;

• розробка нових форм роботи з молоддю, зокрема, стратегічне використання відкритого і гнучкого 
навчання, віртуальної співпраці, відкритих освітніх ресурсів разом з підвищенням потенціалу 
використання інформаційно-комунікаційних технологій;

• проведення заходів/семінарів/практикумів/обмін успішним досвідом для співпраці та створення 
мереж;

• організація заходів з мобільності молоді та / або молодіжних працівників з метою апробації 
інструментів та методів, розроблених партнерством в межах проєкту.

Розвиток потенціалу молоді для закладів VET



• Тривалість проєкту: 1/2/3 роки.

• Куди подавати проєктну заявку? Проєктна заявка подається аплікантом від 
імені всіх учасників проєкту електронно до Європейського виконавчого 
агентства з питань освіти та культури (EACEA).

• Коли подавати? 1 липня 2021 р. до 17:00 (Brussels time). 

• УВАГА! Відповідно до оновленої версії Керівництва до Програми Еразмус+ (від
12 травня 2021 р.) у Конкурсі 1 липня САМЕ 2021 р. країни Східного
партнерства участь не беруть. ЧЕКАЄМО НАСТУПНИХ КОНКУРСІВ. 

• Які правила щодо обсягу фінансування? Грант ЄС на реалізацію проєкту від
100 000 євро до 300 000 євро.

Розвиток потенціалу молоді для закладів VET



Бажаємо успіхів та
запрошуємо звертатись до команди 
Національного Еразмус+ офісу в 
Україні за допомогою та 
консультаціями!

Website: ERASMUSPLUS.ORG.UA
E-mail: office@erasmusplus.org.ua
Facebook: NEOinUkraine
Skype: erasmusplus_ua
Тел.: +38 044 286 66 68, +38 044 332 26 45

ERASMUSPLUS.ORG.UA
mailto:office@erasmusplus.org.ua
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/

