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Україна в Еразмус+: 2014-2019 рр.
KA1: ICM 13 051 грантів на мобільність за обміном: для студентів і працівників 9 056 з України та 3 995 з Європи

KA1: Спільна магістерська програма Еразмус Мундус - 246 стипендіатів: 232 стипендія на магістратуру,
14 стипендій на PhD; 8 Спільних магістерських програм Еразмус Мундус за участі 12 партнерів
KA1: Youth Mobility - 11 000 молодих людей та молодіжних працівників; 152 волонтерських проєктів
та 2 448 проєктів з мобільності молоді за участі українських громадських організацій як партнерів
KA2: CBHE

• 38 проєктів
• 200
партнерів
• 27 mln euro

KA2: CBY

KA2: SP in HE

KA2: SP in Youth

• 59 проєктів
• 18 -координатор
• 6 mln euro
• 3 ЗВО

• 4 проєкти з
питань
інформаційної
безпеки,
підприємництва,
STEM освіти тощо

• 9 проєктів за
участі
громадських
організацій та 2
ЗВО як партнерів

KA2: SP in Adult
Education
• 6 проєкти за
участі
громадських
організацій та 1
ЗВО

KA3: Підтримка реформ: діалог молоді: 44 проєктів за участі
українських громадських організацій як партнерів; 3 проєкти ВО
82 проєкти
СПОРТ: Спільні партнерства:
5 проєкти за участі українських громадських організацій як партнерів. Jean Monnet

Erasmus+ Шкільна освіта E-Twinning: 1101 школа, 2124 вчителя,
3909 проєктів.

• 56 Модуль
• 2 Центри
• 7 Кафедр
• 5 проєктів
• 7 на
підтримку
асоціацій
• 5 Мереж

KA2: SP in School
Education
• 1 проєкт за участі
України як
партнера
• 222 904 euro

+ Open resources and
professional networks

Програма ЄС Еразмус+: 2014-2020 рр.

Програма міжнародної співпраці Європейського Союзу
ОСВІТА, ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, МОЛОДЬ І СПОРТ
Фінансування 14.7 млрд. євро
Фінансування обмінів, проєктів, партнерств, європейських студії,
платформ та мереж, проведення міжнародних заходів
досліджень…
 Європейський та міжнародний виміри: співпраця між державамичленами ЄС; ЄС з іншими країнами світу
 NEW!!! Програма ЄС «ЕРАЗМУС» на 2021-2027 рр.
з фінансуванням понад 30 млрд. євро та нові можливості





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

КРАЇНИ-ЧЛЕНИ (КЧП)

КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ (КПП)

Держави-члени ЄС:

Інші країни світу
(понад 150)

Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія,
Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва,
Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина,
Польща, Португалія, Румунія, Словаччина,
Словенія, Сполучене Королівство, Угорщина,
Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція

Інші країни:

Регіони співпраці

Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Північна
Македонія, Сербія, Туреччина

УКРАЇНА – Східне Партнерство,
(+ Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія,
Молдова)

Хто може взяти участь?
Організації подають проєкти на конкурси – створюють можливості!
Індивідуальні особи подають на конкурси за створеними можливостями!

Організації
заклади освіти
науково-дослідні установи
академічні, професійні, студентські,
молодіжні та інші об’єднання
молодіжні організації
органи державної влади
державні та приватні підприємства
та інші

Індивідуальні особи
 студенти: (молодші)
бакалаври, магістри;
аспіранти, випускники
 працівники закладів освіти
 дослідники
 молоді фахівці
 молодіжні лідери і
працівники
 волонтери
 та інші

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities_en

Умови участі
Стратегії ЄС, інструменти та пріоритети міжнародної політики,
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС, закони України,
національні / галузеві / інституційні стратегії розвитку та інші
 дотримання положень Керівництва до
Програми Е+ та умов конкурсів за
напрямами і галузями програми
дотримання положень міжінституційних,
грантових та партнерських Угод
 співпраця та спільна відповідальність
рівноправних партнерів за якість
досягнутих результатів
 доброчесність виконання проєкту і
управління коштами, неприбутковість
 цільове використання коштів гранту та
економії тільки на цілі проєкту

 дотримання положень Хартій Еразмус у
вищій освіті та для студентства
 відкритість, прозорість, рівний доступ/ рівні
можливості, відкриті ресурси
 визначені зрозумілі правила, умови,
процедури, механізми, внутрішні регуляції
 автоматичне визнання
 академічна доброчесність
 горизонтальна співпраця відповідних
підрозділів організацій – координація&синергія
 постійний супровід учасників мобільності
 тощо

Деталі: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources
/programme-guide_en

Координація програми

Генеральні директорати Європейської Комісії – стратегія,
інструменти співпраці, пріоритети, робочі програми тощо
Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних
засобів і культури – управління та фінансування
Національні агентства Erasmus+ країн-членів програми –
координація, управління та фінансування
Представництва ЄС
Національні Erasmus+ офіси: промоція та підтримка
Керівництво до програми: Erasmus+ Programme GUIDE
англійською мовою та переклад українською.

Проєкт ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні
та Національна команда експертів з реформування вищої освіти»
 промоційні та тренінгові заходи: національні та міжнародні
 консультації,
моніторинг,
експертиза,
допомога
пошуку
партнерів, підготовки проєктів та їх впровадження
 ресурси: корисні матеріали, публікації, методичні рекомендації,
переклади, відеозаписи семінарів, база/ опис/ новини/ результати/
контакти проєктів, листи підтримки на візи тощо
 Безкоштовно проте якісно!!!
Розбудова потенціалу для впровадження реформ!

До кого ще звертатись в Україні?
 Національний Еразмус+ офіс в Україні та команда експертів
 Представництво ЄС в Україні та мережа центрів, студентів та випускників
 Міністерство освіти і науки України
 Еразмус координатори та офіси міжнародного співробітництва ЗВО
 Представники European Students Network – ESN
 Міністерство культури, молоді та спорту України
 EuroDesk
Інформаційний центр Еразмус+ молодь та Європейський корпус
солідарності в Україні (м. Суми)
 Ресурсний центр SALTO-Youth (Польща)
 Youth Ambassadors
 е-Twinning Support Office

Співпраця організацій:
рівноправних партнерів!!!

Програма ЄС Еразмус+: 2014-2020 рр.

 Різні типи організацій з країн світу – інклюзивність!

 Відповідність стратегіям розвитку
 Якість, інноваційність результатів, їх вплив та стійкість
 Відкритість і доступність результатів – відкрита ліцензія
 Розміщення матеріалів на порталі результатів проєктів ЄС:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

 Управління проектом – автономія і відповідальність

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

З чого починати? Стратегія

Керівництво до Програми Еразмус+ (англ./укр.мовами)
Ознайомитись з умовами та пріоритетами участі у програмі і відповідних
конкурсів – Керівництво до програми Еразмус+ та укр.мовою тут.
Зареєструвати організацію на порталі ЄС:
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Обговорити із керівництвом важливість участі та пріоритети, узгодити
підтримку виконання зобов'язань приймаючи грант.
Зробити SWOT аналіз інституційної спроможності з інтернаціоналізації.
Визначитись з нагальними потребами організації; компонентом, напрямком та
тематикою майбутнього проєкту.
Підготувати опис стану ситуації, які суспільні запити існують у регіоні, місті,
країні, галузі, нагальні потреби ринку праці, пріоритети розвитку молоді тощо.
Перевірити які проєкти вже профінансовано для синергії.

З чого починати? Команда

Підготовка
Зібрати потенційних виконавців та учасників проєкту, провести
“брейнстормінг” щодо концепції проєкту; обрати робочу групу, розподілити
обов'язки з підготовки проєктної заявки, скласти графік роботи.
Підготувати короткий опис проєктної ідеї: цілі, завдання, заходи, очікувані
результати – логіко-структурна матриця (LFM).
Створення консорціуму партнерів та узгодження змісту проєкту: пошук
партнерів
(контакти
працівників,
партнерів
проєктів,
Еразмус+
координатори, заходи ЕАСЕА, НЕО, портали пошуку партнерів).
Написання або активна участь в підготовці проєктної заявки та всіх
необхідних документів (активне обговорення деталей співпраці).

Погодження заявника-координатора (організації, яка подасть заявку) –
розвиток потенціалу, Жан Моне – Україна; інші – як партнер.
Користуватись відкритими ресурсами з написання проєктів, MOOCs etc.

Запрошуємо проконсультуватись з НЕО в Україні щодо ідеї та її синергії.

Аплікаційна форма – єдиний формат
Аплікаційна форм (e-Form) з додатками – через Портал учасників.

Командна робота

Заповнити електронну форму (eForm) та додатки (annexes to the eForm):

1) Опис проєкту (Description of the project) включає, серед іншого, LFM,
робочий план і робочі пакети.
2) Кошторис (Budget table).

3) Декларація доброчесності (Declaration on honour) для заявників.
4) Інші, наприклад: Мандат тощо.
Пакет документів може відрізнятись за напрямами.
Подання проєктної заявки он-лайн!!!
Очікування та підготовка до роботи

Перемога – святкування/ початок або доопрацювання!!!
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/help/how-to_en

Критерії оцінювання допоможуть заповнити
проєктну заявку якісніше

Критерії оцінювання – однакові (наприклад СВНЕ):
I. Актуальність, значущість (відповідає потребам, конкурсним
пріоритетам, застосовує/ розробляє новітні методики,
інноваційність ідеї та результатів, синергія тощо) – 30 % (Part D)
II. Дизайн і якість впровадження (чітка програма заходів,
реалістичність їх виконання, методологія, відповідність цілей
проєкту його заходам, ресурсам) – 30% (Part E включає LFM, WP, 5
WPs)
III. Якість проєктної команди (досвід у заявленій сфері, міжнародній
співпраці, виконанні проєктів, публікації інш.) – 20% (Part F)
IV. Можливий вплив, поширення і використання результатів (вплив на
організаційному, місцевому, регіональному, національному,
міжнародному рівнях, доречність запланованих заходів тощо) –
20% (Part G) - Impact and Dissemination Tool Kit video тут.
Part H – інші гранти ЄС; Part I - Checklist
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Ключові напрями Програми (Кey Actions – KA)

КА1:
Мобільність
Learning
Mobility

КА2: проєкти
співпраці
Cooperation
projects

Жан Моне
Jean Monnet

КА3: Підтримка
реформ
Support to reforms

Спорт
Sport

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

Українські організації - партнери

Організація проєктів з мобільності – МОЛОДЬ (КА105)
1. Молодіжні обміни.
 зустрічі двох або більше груп молодих людей з різних країн;
 тривалість обміну: 5–21 день; вік учасників: 13-30 років;
 кількість учасників: 16-60, мінімум 4 учасники з кожної групи + 1 лідер групи
Заявки подають організації з країн-членів програми до своїх Національних
агентств, де і розміщено всі умови конкурсів, українські організації - партнери.
Індивідуальні особи подають заявки на конкурси до організацій, що
реалізують проєкти в країнах-членах програми.
Консультації: Інформаційний центр Еразмус+ Молодь та ЄКС
info.Ukraine@salto-youth.net, +38 050 878 92 27;
Facebook: https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
Детальна інформація: https://www.salto-youth.net/about/yiayouthpolicy/
Безкоштовні масові відкриті он-лайн курси з написання проєктів (MOOC):
https://www.youtube.com/channel/UCBA7l7XjM4C6kWqxAg8Ml8w
Європейський молодіжний портал: http://europa.eu/youth/eu_en

Українські організації - партнери

2. Мобільність молодіжних працівників.
 заходи, що підтримують професійний розвиток працівників, які працюють з
молоддю;
 основні типи заходів: семінари, тренінгові курси, заходи з налагодження
співпраці, навчальні візити; стажування або спостереження у молодіжній
організації за кордоном;
 тривалість заходу: 2 дні – 2 місяці; без вікових обмежень;
 кількість учасників: до 50 (включно з тренерами та фасилітаторами)
Організації з країн-членів програми подають заявки до своїх Національних
агентств Еразмус+, де і розміщено всі умови конкурсів.
Індивідуальні особи подають заявки на конкурси до організацій, що
реалізують проєкти в країнах-членах програми.
Консультації: Інформаційний центр Еразмус+ Молодь та ЄКС
info.Ukraine@salto-youth.net, +38 050 878 92 27;
Facebook: https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
Безкоштовні масові відкриті он-лайн курси з написання проєктів (MOOC):
https://www.youtube.com/channel/UCBA7l7XjM4C6kWqxAg8Ml8w
молодіжний портал: http://europa.eu/youth/eu_en

Українські організації - партнери

Інші можливості ЄС для МОЛОДІ
Волонтерські проєкти – European Solidary Corps – окрема програма ЄС для молоді
• волонтерська допомога в іншій країні;
• тривалість: 2 тижні – 12 місяців;
• тривалість групових проєктів (мінімум 10 учасників) та проєктів для учасників з меншими
можливостями: 2 тижні – 2 місяці;
• вік учасників: 18-30 років, з 17 років можна подавати заявки; • кількість учасників: 1-40;
• організації мають отримати акредитацію, щоб приймати або відправляти волонтерів
Грант покриває: трансфер, віза, страхування, кошти на перебування (добові на харчування),
проживання.
Організації з країн-членів програми подають заявки до своїх Національних агентств Еразмус+,
де і розміщено всі умови конкурсів, українські організації - партнери.
Детальна інформація: https://europa.eu/youth/solidarity_en
База організацій, що є акредитовані EVS (включає 37 організацій
в Україні): http://europa.eu/youth/evs_database
EU4Youth – ініціатива ЄС для молоді

Консультації в Україні:
Інформаційний центр Еразмус+ Молодь
info.Ukraine@salto-youth.net,
+38 050 878 92 27;
Facebook:
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/

Детальніше:
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en/28476/EU4Youth%20programme

Індивідуальні можливості для мобільності молоді
Intercultural Learning Through Arts with Institute of Political Information
Fusion for inclusion with Civic Organization «Development and Initiative»
Connecting Hearts.mp4 with Zaporizhia Regional Charitable Foundation «Gender Z»

Inside Out with Youth of the Democratic Alliance
Let's go to dance!!! with Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. J. Slowackiego
w Krzemiencu

ART4HRE - Education ABOUT/THROUGH/FOR Human Rights with Chernivtsi cell of
all ukrainian organisation «PORA!»
Become More Outdoor with Mykolaivska Miska Molodizhna Hromadska
Organizatsiya «Iskra»
Cultural diversity for Social inclusion with Hromadska orhanizatsia «Yevropeiskyi
Rytm dlia Ukrainy»
Зайдіть в базу проєктів ЄС:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Українські ЗВО – партнери

Міжнародна академічної мобільність
КА107: Організувати для працівників та студентів
Ініціювання: координатори Е+, IRO, викладачі, студенти
Історія співпраці, мета, завдання, цільова група, очікувані результати,
вплив
 Мобільність студентів: грант – навчання/практика (traineeship vs job)
Практика в організації партнері ЗВО з країни-члена програми
 Мобільність працівників: грант – викладання, підвищення
кваліфікації, стажування
 Лист-запрошення: грант ЄС (на добові, проживання, проїзд)
Хартія Еразмус+ у сфері вищої освіти – визнання результатів мобільності,
збереження стипендії та заробітної плати – обов'язкове !!!
Децентралізований напрям: Національне агентство Еразмус+ країн-членів.
ЗВО з такої країни отримує грант, координує і фінансує учасників.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en

Українські ЗВО – партнери

Міжнародна академічної мобільність
Заявник виграв проєкт, поділився радістю, обговорили умови, кількість
та вартість грантів, підписали Угоду і оголошення про конкурс!
Обмін між ЗВО КЧП та українськими ЗВО і не тільки!!!
З України : працівники всіх типів організацій на викладання у ЗВО
З України: працівники ЗВО на викладання, підвищення кваліфікації,
стажування (job shadowing); студенти на навчання та практику.
В Україну: ЗВО приймає студентів та працівників.
В Україна: будь-яка організація приймає студента на практику!!!
В Україну ЗВО: переміщені, на кордоні ООС – віртуальна
мобільність!!!

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en

Українські ЗВО та інші організації – партнери

Підготовка проєктів:
Спільні магістерські програми Еразмус Мундус (JMDs)
Організація партнерств для викладання спільних магістерських програм
(60, 90 або 120 кредитів ECTS) та надання стипендій студентам.
 Освітні програми, окремі фахові дисципліни, інноваційні курси - іноземними
мовами. Складіть каталог українською та англійською мовами.
 Викладачі – викладання іноземними мовами, інноваційними методиками.
 Керівники магістерських робіт – володіння іноземними мовами.
 Сучасні лабораторії, центри інновацій, трансферу технологій, технопарки…
 Як основні партнери – в каталозі Спільних магістерських програм Еразмус
Мундус та приймаєте іноземних студентів – стипендіатів.
 Як асоційовані партнери – промоція спільних програм в країні.
 Партнерства створюють веб-сайти спільних магістерських програм:
вікно для подання заявок на конкурси стипендій он-лайн.
 Конкурси оголошують партнерства спільних магістерських програм.
Каталог програм: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en

KA2 – Співпраця задля розвитку інновацій та обміну
успішними практиками

Стратегічні партнерства:
українські організації – партнери (КА 200 – КА 205)

Розробка і впровадження інноваційних практик на
організаційному, місцевому, регіональному, національному
або європейському рівнях.
Організація з України як партнер, за умови доведення унікального
досвіду, що матиме вагомий вплив на результати проєкту.
Децентралізований напрям: проєкті заявки подає організація з
країни-члена програми до свого Національного агентства Еразмус+.
Детально:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/opportunities/strategic-partnerships-field-education-training-andyouth_en
Національні агентства: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en

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

KA2 – Співпраця задля розвитку інновацій та обміну
успішними практиками

Стратегічні партнерства:
українські організації – партнери (КА 200 – КА 205)
DLNGO – Digital Literacy Education Frameworks for Social Sector by Resursnyi
Tsentr Rozvytku Hromadskyh Orhanizatsiy «HURT».
Social media marketing skills for fostering the inclusion and employability of young
people with disabilities with Academy of Labour, Social Relations and Tourism.
I’ve – I Have Experienced. Recognition And Validation Of Volunteering Through Peer
Support And Open Source Tools with All-Ukrainian Association for Youth Cooperation Alternative-V
Encouraging integration for newly arrived immigrant women through
entrepreneurship with Vinnitsia Institute of Trade and Economics of KNUTE
Dialogue in Adult Education - Dialogue, Peacebuilding and conflict resolution
methods for adult learners with Ukrainian Network of Adult Education and
Development of Innovations
International mobility – a chance and a problem. Proper preparation for studying at a
foreign university. Ternopil National Economic University
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

KA2 – Співпраця задля розвитку інновацій та обміну
успішними практиками

Альянси знань: українські організації – партнери (КА206)
Розробка нових, інноваційних та міждисциплінарних підходів до викладання й
навчання, розроблення освітніх курсів.
• Стимулювання підприємництва і підприємницьких навичок викладацького складу.
• Сприяння обміну знань, залучення підприємств у навчальний процес.
Тривалість проєкту: 24 або 36 місяців
Максимальний розмір гранту: 700 000 EUR (2 роки) - 1 000 000 EUR (3 роки)
Вимоги до партнерства: мінімум 6 партнерських організацій із 3-х різних країн-членів
програми (мін. 2 ЗВО та 2 підприємства).

Особливості: участь організацій з України як партнера можлива за умови унікального
досвіду, що матиме вагомий вплив на результати проєкту (value added).
До Національного агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури
Детальніше: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperationfor-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge-alliances_en

e.g. Enabling SMEs to gain competitive advantage from the use of HPC with Moldova
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

KA2 – Співпраця задля розвитку інновацій та обміну
успішними практиками

Розвиток потенціалу вищої освіти: українські університети заявники і
рівноправні партнери (КА 211)

модернізація існуючих, та/або створення новітніх освітніх програм
(спільних програм), відповідно до потреб і вимог ринку праці на основі
обміну досвідом між колегами
розроблення стратегій, моделей, рекомендацій тощо
підготовка/ перепідготовка / підвищення кваліфікації працівників,
навчальні візити і для студентів
вдосконалення методів викладання і навчання, підготовка навчальнометодичного забезпечення (peer review)
отримання сучасних ресурсів (літератури, підписка на сучасні видання,
бібліотеки тощо)
створення та оснащення інноваційних лабораторій/ центрів, міжнародних
офісів, симулятори, ПО тощо.
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html

Розвиток потенціалу вищої освіти: українські університети заявники і
рівноправні партнери (КА 211)
Відкрита

для участі різних типів організацій включаючи органи влади
(оплата праці та відряджень)
горизонтальна співпраця, синергія з іншими проєктами, участь студентів
Зверніться до Національних Еразмус+ офісів задля запобігання
дублювання та перевірки на дотримання мінімальних вимог!!!
Особливості: фінансуються оплата роботи, відрядження, обладнання, субпідряд,
відкритість і доступність результатів на порталі ЄС:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
проєктні заявки подаються он-лайн до Національного агентства з питань освіти,
аудіовізуальних засобів і культури: https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-goodpractices/capacity-0_en

Call for Proposals
Бюджет конкурсу
2020 2020

Регіони
REGION 1 - Western Balkans
REGION 2 - Eastern Partnership countries
Additional allocation for Georgia/Ukraine*

REGION 3 - South-Mediterranean
countries
Additional allocation for Tunisia*
REGION 4 - Russian Federation
REGION 6 - Asia
REGION 7 - Central Asia
REGION 8 - Latin America
REGION 9 – Middle East (Iran, Iraq, Yemen)
REGION 10 - South Africa
REGION 11 - ACP countries
TOTAL

Indicative budget (tbc)
Budget
allocated
2016
(in Mio €)

Budget
allocated
2017
(in Mio €)

Budget
allocated
2018
(in Mio €)

Budget allocated Budget allocated
2019
2020
(in Mio €)
(in Mio €)

13,17
13,86

13,82
13,51

14,57
12,88

16,39
12,77
1/1

16,50
15,02
1/1

19
17
1/1

28,57

27,84

26,55

26,17

30,16

34

6,89
35,38
9,2
13,1
1,9
3,42
5,29
131,47

3,00
6,72
39,55
8,80
13,20
2,00
3,91
5,64
138,68

0
6,41
41,44
8,80
13,20
2,10
4,20
6,00

3
5,85
47,46
9,42
12,70
2,20
4,50
6,35

0
8,15
49,09
11,73
15,05
3,19
5,01
6,71

0
9
55
13
17
4
6
8

136,15

148,81

162,63

182

* An additional allocation for Georgia/Ukraine might become available subject to the relevant Commission decisions being taken.
** Calculated on the average grant/project recorded in 2019

Indicative
number of
selected
projects**

Новації конкурсу 2020

New cross-cutting priority on Climate change prevention, adaption and
mitigation strategies – наскрізні пріоритети
Exceptional costs can be claimed also for travels in cases where the
participants opt for cleaner, lower carbon emission means of transport
(e.g. train)
HEIs from Chile and Uruguay are eligible as partners in a CBHE project
but they cannot be an applicant
Ukraine and Georgia have been awarded 1 extra million €/each
For UK organisations: eligibility criteria must be complied with for the
entire duration of the grant. Brexit should be followed carefully :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit

Важливо на конкурс 2020

Attention must be paid to the respect of national and regional priorities
National and regional cooperation in ASIA is encouraged

Regional and cross-regional cooperation should be relevant and justified by a
detailed analysis of common needs and objectives
Mandate letters for each partner institution must be provided with the
application and signed by the Legal Representative
Declaration of honour to be provided by the applicant organisation

Organisations need to register in the Funding & tender opportunities portal in
order
to
obtain
the
Participant
Identification
Code
(PIC):
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Важливо на конкурс 2020

For Curriculum Development projects:
Study programmes must be officially accredited before the
end of the project time life
The teaching of new or updated courses must start during
the life-time of the project with an adequate number of
students and retrained teachers and has to take place
during at least one third of the project duration

Training during curriculum reform projects can also target
administrative personnel such as library staff, laboratory
staff and IT staff

Важливо на конкурс 2020 – кроки

Steps

Dates

Publication Erasmus+ CBHE Call for Proposals

October 2019

Deadline for submission of applications

5 February 2020 (17:00 Brussels time)

Assessment of projects by experts

February – April 2020

Consultation procedure with EU Delegations

May - June 2020

Final Evaluation Committee

July 2020

Award decision

July 2020

Notification of applicants & publication of results

August 2020

Preparation and signature of grant agreements

August - December 2020

Earliest start of eligibility period

15 November 2020 or 15
January 2021

KA2 – Співпраця задля розвитку інновацій та обміну
успішними практиками

Розвиток потенціалу молоді: українські організації – заявники і рівноправні партнери (КА214)

типи проєктів:
- стажування в сфері громадянського суспільства для молоді;
- партнерство для підприємництва;
• мінімум 3 партнери: організації з країн-членів програми (мінімум 1 партнер) та країн
Східного партнерства (мінімум 1 партнер);
• організація-заявник – з країни Східного партнерства: повинен бути неприбутковою
організацією, асоціацією, неурядовою організацією (включаючи європейські молодіжні
неурядові організації); національною молодіжною радою; органом державної влади
місцевого, регіонального або національного рівня; приватною компанією, включаючи
соціальне підприємство.
• організація-партнер може бути будь-якою державною, приватною або громадською
організацією, заснованою в країні-члені або країні-партнері програми Еразмус+ зі
Східного партнерства.
• тривалість проєкту: 9 – 24 місяці; максимальний грант залежить від заходів

Фінансується розвиток потенціалу молодіжних організацій і мобільність: оплата роботи, навчальні візити,
проведення заходів, обладнання, публікації.
проєктні заявки подаються он-лайн до Національного агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en

KA3 – Підтримка реформ у сфері вищої освіти і молодіжної політики
Вища освіта
Матеріали досліджень і міжнародні заходи Європейської Комісії у сфері вищої освіти.
Мережа Національних команд експертів з реформування вищої освіти та Еразмус+ офісів в країнах-партнерах.
Деталі: www.erasmusplus.org.ua
МОЛОДЬ (КА 347)

Діалог молоді (заявник – організація з країни-члена програми):
• зустрічі між молодими людьми та тими, хто приймають рішення у молодіжній сфері;
• заходи проходять тільки у країнах-членах програми;
• учасники з країн-партнерів можуть брати участь у міжнародних семінарах;
• тривалість проєкту: 3 - 24 місяці;
• учасники: молоді люди (13 – 30 років) та представники органів влади
(без вікових обмежень);
• мінімум 30 учасників.
Максимальний розмір гранту: 50 000 EUR.
Цільові групи: громадські організації, молодіжні лідери.

Консультації в Україні
Інформаційний
центр
Еразмус+
Молодь
info.Ukraine@salto-youth.net,
+38 050 878 92 27;
Facebook:
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
/

Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-policy-reforms_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform_en

Європейські студії - заявники і партнери

Жан Моне – викладання/дослідження/обмін знаннями/асоціації
Мета напряму: активізація євроінтеграційного дискурсу і поширення знань
про діяльність Європейського Союзу та європейську інтеграцію загалом.
Основні напрями проєктів:
• викладання й дослідження ( “Модулі”, “Кафедри”, “Центри досконалості”);
• дебати між представниками науково-педагогічних кіл та академічні обміни
інформацією (“Мережі” та “проєкти”);
• підтримка діяльності асоціацій.
Особливість:
проєктну
заявку
можуть
Види проєктів
Грант EUR
подавати заклади вищої освіти і інші організації
(важливий досвід з популяризації європейських
Jean Monnet Modules* 30.000 EUR
студій), розташовані в будь-якій країні світу.
Jean Monnet Chairs*
50.000 EUR
Конкурси: щорічно з жовтня по лютий.
Обов'язкове співфінансування для різних Centres of Excellence* 100.000 EUR
видів: 25%*; 20%**.
300.000 EUR
Jean Monnet
Обов'язковий внутрішній кошторис для виконання
заходів проєкту в рамках всього бюджету.

Networks**

проєктні заявки подаються он-лайн до Jean Monnet Projects**
Національного агентства з питань освіти,
аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) - Support to
Брюссель: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus- Associations**
plus/actions/jean-monnet_en

Мін. N°
країн

Тривалість

1

3 роки

3

проєктів

3 роки

60.000 EUR

1

12, 18, 24
місяці

50.000 EUR

1

3 роки

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html

СПОРТ – Спільні партнерства Collaborative Partnerships
• діяльності щодо підвищення поінформованості про важливість спорту і фізичну активність по
відношенню до особистого, соціального і професійного розвитку
• заходи з популяризації інновацій у спорті, з охорони здоровʼя, освіти, навчання та розвитку
молоді
• заходи щодо поліпшення доказової бази у сфері спорту для вирішення соціальних і економічних
проблем (збір даних, дослідження, консультації тощо)
• конференції, семінари, зустрічі, заходи та інформаційні заходи
• інше
Аплікант: організація з країни-члена програми подає он-лайн до Виконавчого агентства – ЕАСЕА
Від п'яти організацій з різних країн-членів програми, плюс з України
Для великих партнерств – грант 400 000 євро на 12-36 місяці
Для малих партнерств – грант 60 000 євро на 12-24 місяці
Е.g. SCHWALBE - organizations from Ukraine, Poland, Greece and Germany organized a project which
connects theatre, social media campaign and football, NGO Youth Of Yuvileine;
Rlef Training And Education Portal With Ukrainian Public Organization Ukrainian Federation Of Rugby
League.
Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

REHAB

Детально про всі проєкти: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Програма ЄС Еразмус+: 2021-2027 рр.
 NEW!!! Програма ЄС «ЕРАЗМУС» на 2021-2027 рр. (в процесі)
з фінансуванням понад 30 млрд. євро та нові можливості
 Пріоритети базуватимуться на стратегія країн у галузях
програми
 Єдиний інструмент співпраці з країнами-партнерами
 Більше мобільності у вищій освіті та для молоді
 Мобільність працівників і студентів та центри досконалості для
закладів VET – є два роки для вивчення іноземних мов та
модернізації програм!!!
 Жан Моне відкриватиметься для інших галузей програми
 Менші проєкти СВНЕ – залежить від завдань
Всі деталі ще обговорюються!!!

Команда проєкту ЄС «Національний Еразмус+/Темпус офіс
в Україні» - DREAM TEAM!

Erasmus+

Залишились запитання, потрібна допомога, роз'яснення, тренінги,
зустріч з керівництвом чи фінансово-економічним відділом тощо

ДЯКУЄМО 

Looking forward to close collaboration and partnership!
Тільки для безкоштовного поширення та користування, при використанні обов'язкове посилання на джерело:
 проєкт ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні» - www.erasmusplus.org.ua
Презентацію підготовлено на основі матеріалів ЕАСЕА та використано малюнки і фото з відкритих Інтернет ресурсів

