
Програма 
Європейського Союзу 
Erasmus+ 

Відкривайте можливості для себе 
та своєї організації
2021-2027 рр.



Що таке Еразмус+?
• Програма Європейського Союзу: освіта, професійна підготовка, молодь та спорт

• Проєкти, стипендії, гранти, обміни, співпраця, міжнародні події, мережі, ресурси

• Європейський та міжнародний виміри

• Інклюзивність та доступність для всіх: різні групи населення, зелені та цифрові
трансформації тощо

• Новий етап 2021-2027: 

наскрізні пріоритети у фокусі

постійний розвиток – еволюція та синергія 

(відкриватимуться нові конкурси)

 більше міжнародного виміру співпраці ЄС з іншими країнами світу

 більше мобільності, фізичної, віртуальної та змішаної

 більший бюджет – 28.756 М €





Компетентості 
для навчання 
впродовж життя

file:///C:/Users/Svetlana/Downloads/NC0219150ENN.en.pdf


Реально чи ні? Хто вже в Еразмус+ з України?

International Mobility in Higher Education (KA1)

• 17 006 mobilities of students and staff**: 11 532 to

Europe (5899 students, 5633 staff) and 5 474 (1555

students, 3919 staff) to UA

• 227 UA HEIs, 3 VET Institutions and 58 other

organisations are involved into 1 889 projects.

Erasmus Mundus Joint Degrees – Master and PhD

(KA1)

• 317 scholarships: 303 Masters and 14 PhD; 19 

projects 23 partners.

Capacity building for Higher Education (KA2)*

• 48 projects, 271 instances, including 115 HEIs, 12

research institutions, 4 coordinators, about 43 mln. 

euro.

• Більше:  https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-

i-baza-proektiv.html

Платформа результатів проєктів:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/


Сфери і ключові напрями
Fields and Key Actions – КА 1,2,3

КА1: 
Mobility/ 

навчальна 
мобільність

KA2: 
Cooperation 

partnerships/

Проєкти 
співпраці

КА3: 
Support to 
reforms/ 

Підтримка 
реформ

Jean 
Monnet 
Action/ 

Жан Моне

Вища 
освіта

ОСВІТА: шкільна освіта, 

професійна 
(професійно-технічна) та 

фахова передвища освіта, 
вища освіта, 

освіта дорослих

ПРОФЕСІЙНА 
ПІДГОТОВКА

МОЛОДЬ СПОРТ



КРАЇНИ-ЧЛЕНИ КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ

Держави-члени ЄС (27):

Австрія, Бельгія,  Болгарія, Греція, Данія, 

Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, 

Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, 

Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, 

Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, 

Франція, Хорватія, Чехія, Швеція

Треті країни 

асоційовані до Програми (6):

Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, 

Північна Македонія, Сербія, Туреччина

Треті країни світу (150)

не асоційовані до Програми 

Регіон 2: Східне Партнерство (6)

Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, 

Молдова, 

територія України, що визнана 

міжнародним правом

Які країни-учасниці Програми?

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/
how-to-participate/partner-search



Хто може брати участь*?

*ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАПРЯМУ 
ТА ТИПУ ПРОЄКТІВ

Організації
• заклади освіти
• науково-дослідні установи
• академічні, професійні, студентські, 

молодіжні та інші об’єднання
• молодіжні організації, неформальні 

об'єднання молоді
• органи державної влади
• державні та приватні підприємства 

та інші організації

Індивідуальні особи 
• учні закладів VET
• студенти: (молодші) бакалаври, 
магістри; аспіранти, випускники

• працівники закладів освіти
• дослідники 
• молодь
• молодіжні лідери і працівники 
• волонтери
• та інші

Організації подають проєкти на конкурси – створюють можливості!
Індивідуальні особи подають на конкурси за створеними можливостями!

Платформа результатів проєктів:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/


Яка діяльність проєктів?

• розвиток персоналу, особистісний, 
професійний тощо

• дослідження, обстеження, огляд інш.
• проведення заходів (зустрічі, семінари, 

тренінги, конференції, майстер класи, 
форуми молоді інш.)

• тренінги для тренерів
• експертиза
• іноземні викладачі, студенти
• навчальні візити до закладів освіти, 

молодіжних та інших організацій
• управління проєктом (зміст, кошти інш)

• контакти між людьми 
•підвищення рівня володіння іноземної 
мовою, цифрова грамотність та інш.

•обмін досвідом, вивчення успішних 
практик 

• розроблення НМЗ: нові освітні 
програми, курси, сучасні й інноваційні 
методи

•навчання і викладання, сучасна 
література

•створення інноваційний структур 
• закупівля сучасного обладнання
• та інш.

формальна, неформальна та інформальна освіта
Команда однієї організації з однієї країни або партнерства з декількох країн*

*ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАПРЯМУ 
ТА ТИПУ ПРОЄКТІВ





КА1: Навчальна мобільність

Міжнародна академічна (кредитна) мобільність

Навчальна мобільність молоді

• програми обмінів для студентів та працівників університетів

Спільні магістерські програми Еразмус Мундус (КА2)

• повний курс навчання для студентів (IV курсу) та випускників

• Мобільність молодих людей — Молодіжні обміни

 Проєкти мобільності для молодіжних працівників
 Проєкти залученості молоді – активне громадянство 



 На навчання на період від 3 до 12 міс.
(24-для студентів медичних спеціальностей)

 на практику (2-12 міс.)
 для українських (молодших) бакалаврів,

магістрів, аспірантів, докторантів;

 На стажування / викладання / підвищення
кваліфікації (на період від 5 днів до 2 міс.)
для викладачів та працівників закладів вищої
освіти.

Короткострокові програми обміну: 

Міжнародна академічна (кредитна) мобільність

Тривають конкурси індивідуальних грантів в межах 
фінансування проєктів 2019, 2020 р. – до 2022 р. 

 Нові конкурси 

для організацій –

листопад 2021 р.

 Інші періоди 

тривалості 

мобільності

 Нові конкурси 

на індивідуальні 

гранти нової 

програми –

з вересня 2022 р.

(відео)

https://www.youtube.com/watch?v=a7frYTzhjVA&t=2s&ab_channel=ErasmusPlusUkraine


 Студенти програм обміну отримують грант, що
покриває витрати на проїзд, страхування, візу, а також
кошти на перебування в розмірі 800/850/900 євро на
місяць.

 Викладачі та працівники під час програм стажування
/ викладання / підвищення кваліфікації
отримують грант, який покриває витрати на
проживання, проїзд, страхування, візу, а також добові
у розмірі 140/160/180 євро.

 Фізична, віртуальна, змішана мобільність - COVID-19
 Додаткові кошти для супроводу людей з інвалідністю,

на візку та інших

Розмір гранту до 2022 р: 

 Інший 

розмір 

гранту 

з 2022 р.

 Змішана 

мобільність 

з 2022 р.



Як взяти участь?

Крок 1. Звернутись до міжнародного відділу Вашого університету – знайдіть
контакти та зв'яжіться онлайн/ домовтесь про зустріч тощо.

Крок 2. Уточнити наявність проєктів з обмінів Еразмус+ для Вашої
спеціальності, приймаючий університет, умови конкурсу, терміни подачі, пакет
документів, розмір гранту тощо.

Крок 3. В рамках внутрішнього конкурсу подати підготовлений повний пакет
документів на участь.

Крок 4. У разі перемоги, звернутись до відділу щодо підписання угод,
уточнення переліку дисциплін, календаря навчання та підготовки мобільності.

Крок 5. Готувати пакет документів на отримання візи.

Крок 6. Готуватись до обміну!

Комунікуйте!!!



Конкурс на участь у мобільності
• Погодження із європейським університетом умов проведення конкурсу
• Відбір українським університетом та остаточне рішення про номінацію кандидатів 

європейським університетом-партнером
• Відбір та остаточне рішення про номінацію кандидатів європейським університетом 

або спільно

• Оголошення про конкурс (веб-сайт, фб, оголошення, зустрічі із викладачами, 
координаторами на факультетах тощо)

• Умови участі та критерії відбору (Положення про мобільність, оприлюднення)
• Особлива увага особам із особливими потребами
• Проведення відкритого конкурсу (Положення про мобільність, протокол проведення 

конкурсу)
• Оприлюднення результатів відбору (Положення про мобільність, розміщення на Інтернет 

ресурсах тощо)
• Надання результатів конкурсу європейським університетом (ел.повідомлення, протокол 

проведення)

Оголошення конкурсу та (якщо) відбір здійснюється українським університетом:

Запитуйте, уточнюйте!!!



Кроки після успішного проходження конкурсу 
на мобільність:

• Підписання Угоди на навчання або Угоди на навчання та практику 
– для студентів 

• Підписання Угоди на викладання або стажування – для викладачів

• Отримання листа запрошення (мета, тривалість, сума гранту)
• Підготовка документів на отримання візи (лист-підтримки НЕО тощо)
• Придбання квитків, страховки
• Пошук житла, депозит (координатор приймаючого ЗВО,

ESN – Erasmus Students Network, та інш.)
• Подорож до приймаючого університету
• Навчання та студентське життя
• Повернення до відправляючого університету та визнання результатів

Комунікуйте!!!

http://esnkyiv.org/


Визнання
• Результати та періоди навчання
• Кредити ЄКТС – ЕСТS
• Порівнюються результати навчання

(Learning outcomes), а не назви дисциплін!!!
• Зобов'язання обов'язкового визнання:
• Хартія Еразмус у вищій освіті, положення у міжінституційній угоді
• Хартія студентів Еразмус+: підтримка, збереження стипендії, визнання
• Спільно з IRO – комунікуйте та узгоджуйте з викладачами, деканатом

та інш.
Важливо:
Зберігати документи про витрати: проживання, переміщення тощо
Взяти довідку про сплату податків закладом країни перебування



БАЗА ПРОЄКТІВ УКРАЇНИ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ ЗА 2014-2020
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
- Вебсайт Вашого ЗВО/ Facebook page/ відділ міжнародної співпраці

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html


Спільні магістерські програми (відео)
Еразмус Мундус /Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD)

Що це?
 Спільні магістерські програми Еразмус Мундус – це унікальні 

програми з отримання повної вищої освіти на рівні магістра, що
розроблені партнерством університетів.

• Навчання буде відбуватись в декількох різних університетах, що
розробили і організували відповідну обрану спільну програму.

• Магістерські програми передбачають отримання стипендії повного 
забезпечення (навчання, кошти на перебування, підручники, 
бібліотека, транспорті витрати, страхування тощо).

https://www.youtube.com/watch?v=lFrz0vjnTsQ&ab_channel=ErasmusPlusUkraine


• Стипендія передбачає кошти на облаштування 1000-1500 
євро (одноразова виплата), кошти на перебування в 
розмірі 1000 євро на міс., транспортні витрати в залежності 
від відстані до країн навчання.

• Тривалість навчання складає 1/1,5/2 роки.

• За умови успішного навчання студенти отримують спільний, 
подвійний або багатосторонній диплом про вищу освіту рівня 
магістра.

• Подання документів відбувається он-лайн напряму на 
обрану спільну програму (макc. на 3 одночасно) через 
відповідні веб-сайти, кожен з яких має координуючий 
університет і контактну особу, які діють від імені 
всього партнерства.



Хто може брати участь?

• Не важливо скільки Вам років

• Не важливо коли Ви закінчили навчання

• Потрібно мати диплом бакалавра, 
спеціаліста або навчатися на IV курсі

• Обов'язково володіти іноземною 
мовою (міжнародний сертифікат)

Студент IV курсу навчання
Випускник без вікових обмежень



Як взяти участь?

• Сайт Національного Еразмус+ офісу в Україні

• Розділ КА1: Академічна мобільність

• Категорія «Гранти для студентів, випускників, 
викладачів та інших працівників»

• Стаття «Спільні магістерські програми Еразмус
Мундус»

 Конкурси відриваються щороку з жовтня місяця і 
тривають до лютого*

*Кожна програма Еразмус Мундус мають свій 
кінцевий термін подання заявок.

http://erasmusplus.org.ua/
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/granti-dlya-studentiv-vipusknikiv-vikladachiv-ta-inshikh-pratsivnikiv.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/granti-dlya-studentiv-vipusknikiv-vikladachiv-ta-inshikh-pratsivnikiv/90-spilni-mahisterski-prohramy-erazmus.html


 Перегляньте каталог Еразмус Мундус
Програми (Erasmus Mundus Joint Master 
Catalogue) та оберіть бажану програму для 
навчання.

 Відкрийте окремий сайт кожної обраної 
програми, натиснувши на її абревіатуру, та 
перегляньте всю інформацію, що стосується 
участі у конкурсі стипендій Еразмус Мундус.

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en


Каталог програм Еразмус Мундус

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en


• Перегляньте сайт
кожної програми, 
ознайомтесь з 
університетами-
партнерами та 
описом.



• Знайдіть розділ «How to Apply» та ознайомтесь 
з пакетом документів та термінами подачі*.

• У разі необхідності уточніть детальну 
інформацію щодо подання аплікаційних 
документів, яка відсутня на сайті обраної 
програми. Для цього зв'яжіться з 
координатором програми 
(розділ Контакти на сайті кожної окремої 
програми) та проконсультуйтесь.

*Звертайте увагу саме на інформацію для 
стипендіатів Еразмус Мундус.

Вивчіть досвід та порадьтесь з 
Асоціацією випускників Еразмус 
Мундус (ЕМА) - https://www.em-a.eu/

https://www.em-a.eu/


• На сайті обраної програм (и), завантажте бланк заявки 
(application form) та підготуйте повний пакет документів.

• Кожна Еразмус Мундус програма має свою аплікаційну форму та 
необхідний пакет документів.

• Зверніть увагу на формати та вимоги до оформлення документів 
до їх подачі*.

*Деякі програми вимагають офіційний переклад документів та їх нотаріальне 
завірення.



 Сертифікат щодо рівня 
іноземної мови (IELTS, 
TOEFL тощо)

 Копія переліку всіх 
навчальних курсів, які 
прослухали в українському 
університеті з оцінками

 Копія закордонного
паспорту

Фото

Мотиваційний лист

 Резюме (Europass)

 Рекомендаційні листи 
(мін. 2)

Диплом та додаток до 
диплому

 Виписка із залікової 
книжки, якщо студент IV
курсу

*Кожна програма передбачає свої 
вимоги до оформлення документів



• Після перемоги,  у квітні-червень кандидат 
отримає електронного листа про перемогу в 
конкурсі, або про проходження наступного кроку
відбору (скайп). 

• Після Вашого підтвердження щодо участі у 
навчанні на Еразмус Мундус програмі, Вам 
обов'язково мають надіслати офіційний лист про 
зарахування на програму.



• Після остаточного рішення та листа 
про зарахування, Вам необхідно звернутись
до посольства країни щодо підготовки і 
подачі пакету документів для отримання
візи на навчання*. 

• Лист-підтримки від НЕО (контактуйте)

*Всі деталі щодо пакету документів, термінів видачі 
візи необхідно уточнювати безпосередньо у 
посольстві або візовому центрі.



У липні кожного року Представництво Європейського Союзу в Україні 
спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні та Асоціацією 
випускників Еразмус Мундус (ЕМА) проводять Pre-Departure 
Orientation Meeting.

Під час заходу переможці Еразмус Мундус мають змогу:

Звертаємо увагу!

• познайомитись один з одним
• зустрітись з представниками посольств для індивідуальних 

консультації щодо пакетів документів для отримання візи
• поспілкуватись з випускниками Еразмус Мундус програм щодо 

їх власного досвіду навчання



Молодь: Партнери / інд.учасники:

Заклади та організації, що працюють у сфері освіти, молоді та спорту

• Проєкти/Молодіжні обміни

• Проєкти/Обміни молодіжними працівниками

• Залученість молоді до демократичного життя

• Віртуальні обміни

• Приймаюча сторона для мобільності студентів та працівників вищої 

освіти, якщо актуально

• Приймаюча сторона для мобільності учнів та працівників закладів 

VET, якщо актуально

• Розвиток потенціалу вищої освіти, VET якщо актуально

• Партнерств співпраці* - to bring value added

• Перспективні партнерства: освіта і молодь*- to bring value added

Проєкти Жан Моне – цільова аудиторія

https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/

https://www.salto-youth.net/rc/eeca/

EU для сфери Молоді: https://europa.eu/youth/home_en

https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/
https://europa.eu/youth/home_en


Конкурси у сфері молоді

Навчальна мобільність у сфері молоді (КА1):

Конкурси проєктів для партнерств організацій

• Куди подавати: Національні Еразмус+ агентства країн-членів Програми

Конкурси для індивідуальних осіб

• Куди подавати: оголошення проєктів, фінансування на які отримали 

партнерства організацій

Неформальна та інформальної освіта для молоді та молодіжних працівників.

Розвиток ключових компетентностей навчання впродовж життя задля

 особистісного та соціально-освітнього розвитку 

 активної участі в житті суспільства

 збільшення шансів кращого працевлаштування



Проєкти мобільності для молоді
 Мобільність молодих людей — Молодіжні обміни

 Проєкти мобільності для молодіжних працівників

 Проєкти залученості молоді до Європейського демократичного життя

Молодіжні обміни

Короткострокові зустрічі груп молоді з різних країн

Задля чого?

 міжкультурний діалог та відчуттю “європейськості”

 ключові компетентності впродовж життя та відношення

 Європейські цінності, руйнування упереджень і стереотипів

 обізнаність щодо соціально важливих питань

 залученість до активного громадянства

https://www.facebook.com/

EPlus.Ukraine/

https://www.salto-

youth.net/rc/eeca/

https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/


Молодіжні обміни
Важливі аспекти у молодіжному обміні

 Освітній процес

 Включення та різноманітність

 Захист та безпека учасників

 Екологічна стійкість

 Цифровий перехід

 Стандарти якості Еразмус у сфері 

молоді: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmu

s-plus/resources/documents/erasmus-

quality-standards-mobility-projects-

youth_en

Що це?

 короткострокова зустріч груп молоді

 спільне проведення підготовленої 

програми за конкретною темою

 Програма включає: майстер-класи, 

вправи, дебати, рольові 

ігри,змагання, заходи на свіжому 

повітрі тощо

 в партнерстві: 2+ країни

 тривалість: 5 – 21 день

 вікові обмеження учасників: 13 – 30 р.

 кількість учасників: 16 – 60 учасників

 участь молодих людей з вразливих 

категорій населення

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en


Проєкти залученості молоді

Діяльність поза формальною освітою та навчанням, яка заохочує та 

сприяє участі молодих людей у демократичному житті Європи на 

місцевому, регіональному, національному та європейському рівнях

Задля чого?

 надати молодим людям можливість залучатись та вчитися брати 

активну участь у громадянському суспільстві

 підвищити обізнаність молодих людей про загальноєвропейські 

цінності та основні права, внести свій внесок у процес Європейської 

інтеграції

 розвивати цифрові компетентності та медіаграмотність молодих людей

об’єднати молодь та осіб, які приймають рішення на місцевому, 

регіональному, національному та транснаціональному рівнях

 Кількість партнерів: 

2+ країни 

 Тривалість: 3—24 м

 Вікові обмеження: 

13—30 років



Проєкти залученості молоді
Приклади діяльності проєктів

 офлайн або онлайн воркшопи, зустрічі, семінари чи інші заходи / процеси 

на місцевому, регіональному, національному чи транснаціональному рівні 

консультації з молодими людьми з визначенням тем / питань, що мають 

для них особливе значення 

 просвітницькі кампанії, щодо участі молодих людей у демократичному 

житті суспільства

фасилітація доступу молодих людей до відкритих, безпечних та доступних 

віртуальних та / або фізичних просторів, що забезпечують ефективні 

можливості для участі у демократичному житті

 моделювання функціонування демократичних інститутів та ролей осіб, що 

приймають рішення в таких інституціях



European Youth Portal 

База даних організацій, що є акредитовані

(включає 53 організації в Україні) 

http://europa.eu/youth/evs_database

Залишились питання?

Інформаційний центр Еразмус+ молодь та 

Європейський корпус солідарності: 

www.facebook.com/EPlus.Ukraine

Національний Еразмус+ офіс в Україні: 

www.erasmusplus.org.ua

Контактуйте швидше: 
наші команди  
і можливості 

чекаємо саме на Вас!

EU для сфери Молоді: https://europa.eu/youth/home_en

http://europa.eu/youth/evs_database
http://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
http://www.erasmusplus.org.ua/


Важливо!

• Керівництво до Програми Еразмус+ (Erasmus+ Programme Guide)

• Платформа результатів проєктів: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/#search/project/

• База проєктів в Україні: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-

proektiv.html

• Напрям молоді: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod.html

• Information Center for Erasmus+ Youth and ESCs

• Визнання періодів та результатів навчання - Youthpass: https://www.salto-

youth.net/rc/training-and-cooperation/youthpass/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod.html
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/youthpass/


Корисні ресурси

• SALTO-Youth Centre - https://www.salto-youth.net/rc/eeca/

• Eurodesk Network - https://eurodesk.eu/; https://eurodesk.org.ua/

• YOUTH WIKI NATIONAL CORRESPONDENTS NETWORK -
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

• EUROPASS NATIONAL CENTRES -
http://europass.cedefop.europa.eu/en/about/national-europass-centres

• Erasmus+ Virtual Exchange - https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

• EuroGuidance Network - http://euroguidance.eu/

• ESN – Erasmus Students Network

https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://eurodesk.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
http://europass.cedefop.europa.eu/en/about/national-europass-centres
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
http://euroguidance.eu/
http://esnkyiv.org/


Корисні ресурси

• Сайт НЕО в Україні

• Erasmus+ Programme Guide

• Платформа результатів проєктів: 

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

plus/projects/#search/project/

• База проєктів за участі України

• Information Center for Erasmus+ Youth and ESCs

• Напрям молоді: 

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod.html

• Information Center for Erasmus+ Youth and ESCs

• Визнання періодів та результатів навчання - Youthpass: 

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-

cooperation/youthpass/

• 2021 Erasmus+ Call for proposals 

оголошення про конкурси

https://erasmusplus.org.ua/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/
https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html?download=96:proekty-erazmus-napriam-zhana-mone-2014-2020rr
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/molod.html
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/youthpass/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027


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., Viber/WhatsApp/Telegram: +38 099 332 26 45
Тел./факс:+38 044 286 66 68
NEO – YouTube Channel Презентацію підготовлено в тому числі на основі матеріалів і у співпраці 

з Анною Ковбасюк, координаторкою Інформаційного центру

Erasmus+ Молодь та Європейський корпус солідарності в Україні

Контактуйте швидше: наші команди 
і можливості чекаємо саме на Вас!

ERASMUSPLUS.ORG.UA
ERASMUSPLUS.ORG.UA
mailto:office@erasmusplus.org.ua
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/
https://www.youtube.com/channel/UCOpGJTnVVc9sZawYbaJjZ9Q/videos
https://www.facebook.com/ErasmusOesterreich
https://www.facebook.com/ErasmusOesterreich

