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Можливості Еразмус+ 2021-2027 для 
закладів П(ПТ)О України

Важливо для розуміння Програми Еразмус+

➢ 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)

➢ Стандарти якості Еразмус+ мобільності (Erasmus quality 
standards) - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-
vetadults-schools_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vetadults-schools_en


Можливості Програми ЄС ЕРАЗМУС+ для закладів ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ України: 2021-2027 

Мобільність для П(ПТ)О 
 
 

Партнерста заради співпраці 
(Розбудова потенціалу П(ПТ)О) 

Центри досконалості 
П(ПТ)О 

 

Альянси для 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  
 

П(ПТ) 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 П(ПТ)О) 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 
 
 
 
 
 



Можливості Еразмус+ 2021-2027 
для закладів П(ПТ)О України

Корисні ресурси

https://ec.europa.eu/programmes
/erasmus-

plus/resources/programme-
guide_en 

https://erasmusplus.org.ua/


