
Пошук партнерів та 

забезпечення 

синергії

Національний 
Еразмус+ офіс в Україні 

готовий консультувати 
під час підготовки 
проектної заявки



 643 (1008) проекти з Міжнародної кредитної мобільності

надали 33 Національних агентства Еразмус+ країн-членів

Програми для 7235 мобільностей за обміном (5217 в Європу зі

140 закладів і 1964 в Україну) на 24 384 000 Євро

 Близько 130 Спільних магістерських програм зі

стипендіями 160 студентам (136JMDs&14PhDs)

 24 (355) проектів співпраці з розвитку потенціалу у сфері

вищої освіти (60 партнерів) та 94 проектів Темпус (2009-2017)

 41 (410) проектів з європейських студій Жана Моне плюс 27 

проектів вже завершено

Where there is a will there is a way

and an opportunity!

Результати конкурсів 2014-2017 рр. для України



IDEAL PROJECT 

• Довіра, ініціативність, співпраця, рівне відповідальне 

партнерство, розподілена відповідальність (а не просто підпис 

мандату і подання опису до проектної заявки)

• Суспільна місія – розвиток і зміни (strategies)

• Інноваційні програми, сучасні ресурси і кращі практики

• “State of play” попереднє розуміння стану справ вдома!!! 

• Системний підхід до модернізації

• Синергія з іншими проектами (ЄС та інших донорів)

• Спільна робота з європейськими партнерами

• Горизонтальна співпраця (not one man show)

• Плани: стійкість та використання результатів

• Вплив на всіх рівнях                  See and think out of the box!!!



• 1. Двосторонні договори про співпрацю, спільна 
участь у конференціях, членство у мережах тощо.

• 2. Партнери попередніх проектів (Темпус, Н2020).

• 3. Бази проектів ЄС і НЕО (контакти).

• 4. Інструменти пошуку партнерства (Еразмус+ і 
сайт НЕО).

• 5. Промоційні матеріали під час міжнародних 
заходів (виставки, семінари, конференції).

• 6. Якщо реалізуєте проект важливо використати 
можливість візитів та налагодити контакти і з 
іншими підрозділами партнерів.

Партнери



Інституційна горизонтальна співпраця і спільна відповідальність є 
передумовою успіху проекту під час подання так і реалізації:

На рівні ВНЗ:

➢ Керівництво (ректор, деканат та ін.)

➢ Фінансовий відділ, юридичний відділ, ІТ – координація  

міжнародний відділ.

➢ Працівники і студенти

На рівні Міністерства освіти і науки України

➢ Структурні проекти та поширення через веб-сайт

Це забезпечить:

➢ Експертну підтримку щодо адміністрування та фінансового 
управління, а також OWNERSHIP

➢ Поширення на національному рівні та стійкість результатів

Забезпечення внутрішньої координації





Example: multi-country project different regions

2 partner countries 2 programme countries 

Ukrai
ne

S
pa
in

Kazakh 
University

Abai 
University

Bamberg 
University

Kryvyi
Rig Uni.

Melitopol 
Uni.Ternopil 

Uni.

Mykolayiv
Uni.

University
of Cadis



✓ Внутрішній SWOT аналіз стану розвитку 
(інтернаціоналізації).

✓ Виявлення стану наявного потенціалу закладу і 
наявних проектів вже реалізованих та підтриманих.

✓ Аналіз стану освітніх програм та виявлення тих 
програм/ дисциплін/курсів, які потрібно 
модернізувати, або ідеї щодо інноваційних нових.

✓ Аналіз потреб ринку праці, залучення 
роботодавців.

✓ LFM: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-

aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf

Керівництво до програми (укр.мовою) – AWARD CRITERIA!!!

Документи конкурсу (пріоритети тощо)

Початок підготовки проектної заявки
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Erasmus+

1. Relevance (WHY?): 
Common Weaknesses

Insufficient quality of NEEDS ANALYSIS

Missing description of baseline situation and/or available & 
needed competences of target groups

Missing up-to-date sources/references  (research evidence, state 
policy, institutional development strategy etc.)

Concrete facts needed: bring proofs & examples, justify needs and 
challenges  FOR EACH COUNTRY(/target group) and adapt during 
implementation to changing circumstance

Check if similar project(s) are already financed, if yes, explain/underline 
what new elements/added value your project brings

No link with project
objectives & priorities

At Programme level

At National/regional level

At Institutional level

Multicountry & CROSS 
REGIONAL projects

Needs do not always match across the 
regions,   (i.e) priorities need to be 

common for each country throughout 
the regions



Аналіз ключових документів
 Угода про Асоціацію Україна-ЄС

 Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту»

 Плани Уряду та Галузеві документи

 Стратегія інтернаціоналізації закладу (i.e. частина Стратегії

розвитку).

 Положення про участь в міжнародних проектах, про

організацію мобільності, розвиток персоналу (процедури,

механізми, шаблони).
 Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти (2016),

Довідник користувача ЄКТС (2015 р.), Стандарти і рекомендації щодо

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (2015 р.),

Затверджений перелік галузей - ISCED (2015), Національна рамка кваліфікацій

(2011 р.), Тощо (Tuning etc.).

Усі матеріали, переклади та публікації за посиланням на сайті НЕО&HERE:
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-

here/materiali-here.html

Актуальність:

http://erasmusplus.org.ua/


Запровадження інструментів Болонського процесу щодо забезпечення
якості: ЄКТС (Європейська кредитна трансферно-накопичувальна
система), компетентністний підхід і результати навчання (competence-
based approach and learning outcomes), рамки кваліфікацій, визнання
диплому (додаток до диплому – DS), студентоцентрований підхід,
трициклова система, та обов’язково залучати потенційних роботодавців
задля забезпечення практичної складової програми та студентів

Створення/ розбудова системи внутрішнього забезпечення якості

Підготовка навчально-методичного комплексу (навчальний план, робоча
програма навчальної дисципліни, включаючи методи оцінювання
результатів навчання за видами робіт, тощо), методичні рекомендації (до
дисципліни, організації самостійної роботи студента, виконання творчих
робіт тощо), лабораторні роботи, тестові завдання, навчальні посібники
/конспекти лекцій тощо)

Обладнання і література є інструментами задля забезпечення
досягнення завдань проекту

Якщо плануєте створювати нові підрозділи, переконайтесь що це буде
окремий, а не просто нові комп'ютери у вже існуючих лабораторіях

Системний підхід:
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Erasmus+

2. Project Design & Implementation (HOW?): 
Common Weaknesses

FEASIBILITY

Risky business: too ambitious projects
not feasible

TIMELINES: Plan in mind that you have 
only 3 or 2 years to implement a 
successful project

Pay attention to the logical sequence of 
activities (ex. timing for trainings and 
external quality evaluation)

Logical framework matrix 
(LFM)

INDICATORS a& 
MEASUREMENT: Poor quality
indicators & the method of 
measurement (Quantification of 
deliverables, size of audiences & 
deadlines)

RISKS: Lacking detailed 
description of risks and 
appropriate mitigation measures

Quality Assurance 

1.INTERNAL: internal peer review of quality of deliverables. 

2. EXTERNAL: Lack for external evaluation of quality of content

(Often confused with internal monitoring of project procedures and milestones )
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Erasmus+

3. Quality of team and 
cooperation: Common 

Weaknesses
Unbalanced & non-justified 
distribution of tasks

Lacking information of contribution of 

each partner and the rationale 
behind task distribution

for instance, work package lead 
given only to Programme country 
staff 

Non-Complementarity of 
skills and competences

• lacking description on how the 

experience and role of each 
partner is essential for the 
project activities

Budget

STAFF costs:

• Excessive Management 
costs

• Lacking technical staff

Non-academic 
partners

• Insufficiently 
represented (labour 
market, NGOs etc.)

• Associated Partners

• Only on paper (No added
value explained)
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Erasmus+

4. Impact & Sustainability: 
Common Weaknesses

Lack of intentional 
sustainability strategy

Measures/activities to enhance 

sustainability have to be planned 

from the start and described already 

in application phase

Further development, maintenance, 

and use of results and outcomes 

should be devised and agreed upon 

before the end of the project

Lack of involvement of 
stakeholders -
institutional & political 
support

• Early involvement of the relevant 
authorities and target groups 
(including professional 
organisations and students) 
contributes to project sustainability

Limited scope of sustainability 
related activities

• Opportunities outside the purely
academic sphere should be 
considered (e.g. funding sources, 
internships etc.)

• Official recognition / 
validation/accreditation of project 
results should be sought timely

Dissemination and 
valorisation: 

Incremental element of multiplication 
effect of project results

Application Phase: Planning of 
Cascade Training of staff and 

stakeholders indicating sufficient 
numbers

Application phase: Indicate the content 
of the training and the number of 

trainees



 Оплата виконавців (Staff Cost)
 Відрядження – проїзд, віза, страхування;

проживання, харчування, місцевий транспорт,
інші витрати (Travel Cost & Cost of Stay)

 Обладнання – (Equipment)
 Суб-контракт – аудит, переклад, курси

іноземних мов, публікація НМК, розробка веб-
сайту тощо (Sub-contracting – other
organizations)

Статі бюджету









Looking forward to 

fruitful collaboration and partnership!

ДЯКУЄМО ☺

Follow us at Facebook: 

National Erasmus+ Office in Ukraine&HERE team

Together we can make difference!

Help your ideas fly ☺


