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Опис напряму СВVET 

Напрям Програми Еразмус+ CBVET підтримує модернізацію та розвиток закладів професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (VET) і освітніх систем у країнах-партнерах 

відповідно до загальних пріоритетів Програми.  

Загальні завдання напряму:  

 посилення зв’язків між системами VET країн-членів та партнерів Програми та їх ринками праці;  

 посилення зв’язків між VET та місцевими/регіональними/національними стратегіями і 

пріоритетами щодо розвитку ключових компетентностей;  

 посилення спроможності організацій що надають VET освіту;  

 наближення працівників, керівників та тих хто приймає рішення до вимог ринку праці; 

 покращення знань, технічних, менеджерських та педагогічних компетентностей вчителів та 

наставників VET закладів;  

 модернізація освітніх програм, розроблення нових і інноваційних курсів та посилення навичок 

працевлаштування тощо. 

 

Тематичні напрями:  

 ключові компетентності навчання впродовж життя, включаючи підприємницькі;  

 навчання на робочому місці;  

 механізми забезпечення якості;  

 підготовка та професійний розвиток вчителів/наставників;  

 визначення компетентностей перспективних для економічного розвитку;  

 підтримка та розвиток зелених і цифрових компетентностей для трансформацій. 

 

Пріоритети Програми ЄС Еразмус+: 

 Інклюзія та різноманітність у всіх сферах освіти, професійної підготовки, молоді та спорту; 

 Навколишнє середовище та боротьба зі змінами клімату; 

 Вирішення питань цифрової трансформації шляхом розвитку цифрової готовності, стійкості та 

спроможності; 

 Спільні цінності, активне громадянство. 

 

Регіональні пріоритети: 

 Зелений курс; 

 Цифрові трансформації; 

 Міграція та мобільність; 

 Врядування, мир, безпека та розвиток людського капіталу; 

 Стійке зростання та успішне працевлаштування. 

 

Пріоритети, рекомендовані МОН України: 

 Удосконалення підходів до навчання та викладання; 

 Створення гнучкої системи освіти дорослих; 

 Розбудова партнерств та обмін успішними практиками; 

 Цифровий розвиток і цифрові трансформації; 

 Якісна підготовка кадрів в системі професійної (професійно-технічної) освіти. 
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Усі проєкти CBVET спрямовані на розбудову спроможності та потенціалу провайдерів VET освіти і 

сприяння та реалізацію інклюзивності й різноманіття, стійкості до навколишнього середовища, мати 

цифровий вимір та розділяти спільні цінності, залученість суспільства, таким чином зміцнюючи 

відносини між освітою та ширшим соціально-економічним середовищем. 

 

Діяльність в межах проєкту: 

 створення і розбудова мереж та обмін досвідом;  

 розробка навчально-методичного забезпечення та ресурсів;  

 розроблення механізмів залучення приватного сектору для створення нових та модернізацію 

існуючих освітніх програм високої якості для навчання на робочому місці, методології, 

технології та ресурси для навчання та викладання;  

 розроблення та впровадження міжнародних (віртуальних) обмінів працівників тощо. 

 

Склад партнерства (мін): 4 партнера з 3 країн: по 1 з двох різних країн-членів Програми та 2 з України 

чи/та іншої країни-партнера Програми. 

 

Заявники: будь які державні чи приватні організації, що проводять діяльність у сфері VET освіти з 

країн-членів Програми. 

 

Організації партнери (повні/асоційовані): будь які державні чи приватні провайдери VET освіти, чи 

представники ринку праці та інші організації, які важливі для виконання завдання проєкту з країн-членів 

та країн-партнерів Програми. 

 

Грант на проєкт: 100 000 – 400 000 євро (покриває 80% гранту).  

 

Тривалість: 1 – 3 роки. 

 

Куди подавати? Електронний формат подається партнером-заявником з країни-члена Програми до 

Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (EACEA), Брюссель через портал 

FTOP – Call ID: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET. 

 

Дедлайн: 31 березня 2022 р. (12.00 за Брюсселем). 

Ключові кроки 

1. Зареєструвати відповідальну людину, яка зареєструє профіль організації щоб отримати код PIC. 

2. Про реєстрацію на Funding & tender opportunities Portal (FTOP):  

 Відеопрезентація щодо реєстрації на Funding & tender opportunities Portal (укр. мовою). 

 Інструкція «How to participate» на Funding & tender opportunities Portal (англ. мовою). 

 Кроки реєстрації (англ. мовою). 

 Онлайн посібник «Реєстрація та валідація організації» (англ. мовою). 

 

3. Ознайомитись з правилами конкурсу CBVET – відповідний розділ: Нове Керівництво до 

Програми ЄС Еразмус+ Erasmus+ Programme Guide (англ. мовою). 

4. Якщо Ваша організація представляє країну-члена Програми, то готуєте заявку разом з 

партнерами та подаєте на конкурс весь пакет документів. Якщо з країни партнера Програми, то 

активно берете участь у підготовці.  

5. Підготувати коротко опис проєкту для пошуку партнерів та про Вашу організацію англ.мовою 

та надіслати потенційним партнерам. Корисно для пошуку партнерів: FTOP call – оголошення 

конкурсів містять пошук партнерів, Partnership Search tool та платформа результатів проєктів 

Erasmus+ Projects Results Platform можуть стати у нагоді. А також Ваші давні партнери. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3025-funding-tender-opportunities-portlal-rekomendatsii-dlia-orhanizatsii-novachkiv-ta-peremozhtsiv.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Registration+steps
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Registration+and+validation+of+your+organisation
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/capacity-building-vet
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-cb-vet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.eupartnersearch.com/Default.aspx
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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6. Оголошення про конкурс та пакет аплікаційної форми з додатками – за посиланням:  КА2. 

Розвиток потенціалу у сфері професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти 

(CBVET) - ERASMUS-EDU-2022-CB-VET. 

 

Як готувати якісну проєктну заявку на конкурс - (Відео) ресурси Міжнародного інформаційного дня 

(англ. мовою). 

Контакти: Якщо будуть виникати специфічні питання щодо конкурсу та технічні моменти подання 

заявок, запрошуємо писати звернення до ЕАСЕА – EACEA-EPLUS-CBVET@ec.europa.eu 

Також, запрошуємо контактувати Національний Еразмус+ офіс в Україні (www.erasmusplus.org.ua), чи 

Національні агентства в країнах-членах Програми та Національні Еразмус+ офісі в інших країнах- 

партнерах: National Erasmus+ Agency or National Erasmus+ Office для консультацій. 

Всі можливості відкриті для участі закладів освіти та інших організацій з України, терміни подання, 

розділи Керівництва до Програми, рекомендації щодо діяльності – за посиланням тут. 

Запрошуємо до співпраці та сподіваємось до зустрічі на семінарі для переможців! 

Бажаємо успіхів! 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-cb-vet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-cb-vet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-cb-vet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://webcast.ec.europa.eu/info-day-capacity-building-for-vet-2021-12-08
mailto:EACEA-EPLUS-CBVET@ec.europa.eu
http://www.erasmusplus.org.ua/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-offices_en
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Programmes%20guide_Zmist_deadlines_Dec_2.pdf

