
Deadlines for EU’s Erasmus+ Programme Call for Proposals 2022 /  

Кінцевий термін подання заявок на конкурси Програми ЄС Еразмус+ 2022 р. 

Erasmus+ Programme Guide/ Керівництво до Програми 
All deadlines for submission of applications specified below are set at Brussels time /  
Усі терміни подання заявок, зазначені нижче, встановлені за часом Брюсселю. 

Calls where Ukrainian Higher Education Institutions are eligible as applicants and/or partners – in green colour 

In other calls, different UA organisations are eligible as partners only/  

Зеленим позначено напрями відкриті для українських ЗВО у ролі заявників та/або партнерів.  

Всі інші напрями відкриті для різних типів організацій у якості партнера. 

Key Action 1/Ключовий напрям діяльності КА1 

Mobility of individuals in the field of higher education Classic Erasmus/ (20% budget 

outgoing EU) / Проєкти на організацію мобільності у сфері вищої освіти  

(20% бюджету на візити до України) 

23 February at 12:00 

23 лютого о 12.00 

Mobility of learners and staff in VET (20% budget outgoing EU)/  

Проєкти на організацію мобільності у сферах професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої освіти (20% бюджету на візити до України) 

23 February at 12:00 

23 лютого о 12.00; 

4 October at 12:00 

4 жовтня о 12.00 

International mobility involving third countries not associated to the programme ICM / 

Міжнародна мобільність для співпраці з третіми країнами не асоційованими  

до Програми – двосторонні обміни для працівників та студентів ЗВО 

23 February at 12:00 

23 лютого о 12.00 

Mobility of individuals in the field of youth: youth exchanges/youth workers/youth 

participation / Організація проєктів мобільності для молоді/молодіжних 

працівників/участі молоді і демократичному житті 

23 February at 12:00 

23 лютого о 12.00; 

4 October at 12:00 

4 жовтня о 12.00 

Virtual exchanges in the field higher education and youth/ 

Віртуальні обміни у сфері вищої освіти та молоді 

22 February at 17:00 

22 лютого 17.00; 

20 September at 17:00 

20 вересня о 17.00 
 

 

Key Action 2/Ключовий напрям діяльності КА2 

Cooperation partnerships in the fields of education, training and youth, except for those 

submitted by European NGOs – value added/ Партнерства співпраці у сферах освіти 

(шкільна освіта, П(ПТ)ФПВ освіта – VET, вища освіта, освіта дорослих), 

професійної підготовки та молоді за винятком тих, що подають європейські НУО 

23 March at 12:00 

23 березня о 12.00 

Cooperation partnerships in the field of youth, except for those submitted by European NGOs 

– value added/ Партнерства співпраці у сфері молоді, за винятком тих, що подають 

європейські НУО 

4 October at 12:00 

4 жовтня о 12.00 

Cooperation partnerships in the fields of education, training and youth submitted by European 

NGOs – value added/ Партнерства співпраці у сферах освіти (шкільна освіта, 

П(ПТ)ФПВ освіта – VET, вища освіта, освіта дорослих), професійної підготовки 

та молоді, що подають європейські НУО 

23 March at 17:00 

23 березня о 17.00 

Cooperation partnerships in the field of sport – value added/  

Партнерства співпраці у сфері спорту 

23 March at 17:00 

23 березня о 17.00 

2 Lots: Alliances for Innovation – value added / Альянси для інновації 
15 September at 17:00 

15 вересня о 17.00 

Centres of Vocational Excellence/ Центри професійної майстерності 
7 September at 17:00 

7 вересня о 17.00 

2 Lots: Erasmus Mundus Action – applicants/partners/ Дизайн і впровадження спільних 

магістерських програм Еразмус Мундус (заявники/партнери) EMDM/ EMJM 

16 February at 17:00 

16 вересня о 17.00 

Capacity building in the field of Higher Education – applicants/partners/  

Розбудова потенціалу у сфері вищої освіти (заявники/партнери) CBHE 

17 February at 17:00 

17 лютого о 12.00 

Capacity building in the field of Vocational Education and Training/ Розбудова потенціалу 

у сфері професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти – CBVET 

31 March at 17:00 

31 березня о 17.00 

Jean Monnet Actions 

Jean Monnet Module/Chairs/ Centers of Excellence/ Networks/ applicants/partners/ 

Напрям Жан Моне: модулі/кафедри/ центри досконалості/ мережі 

(заявники/партнери) 

1 March at 17:00 

1 березня о 17.00 

World Erasmus+ Seminar – (video) resources on International Dimension Actions – at the link. 

Hyperlinks in the text open useful information in English or in Ukrainian languages where available /Гіперпосилання відкривають інформацію англійською чи українською мовами 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6180
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3867-novi-konkursy-2022-r-prohramy-yes-erazmus-vidkryto-biudzhet-konkursu-eur39-billion.html
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-project-for-higher-education-students-and-staff
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-vet
https://usercontent.one/wp/erasmusplus.mci-events.eu/wp-content/uploads/2021/11/2-pager-icm-2022-en.pdf?media=1636727608
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-accredited-youth
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-30-november-2021-erasmus-virtual-exchanges-funding-opportunities_en
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3863-infosesiia-erasmus-virtual-exchanges-funding-opportunities-301121-r-on-lain.html
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/cooperation-partnerships
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/cooperation-partnerships
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/cooperation-partnerships
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/cooperation-partnerships
https://webcast.ec.europa.eu/info-day-alliances-for-innovation
https://webcast.ec.europa.eu/information-session-on-the-2021-erasmus-call-for-centres-of-vocational-excellence
https://usercontent.one/wp/erasmusplus.mci-events.eu/wp-content/uploads/2021/11/2-pager-emdm-2022.pdf?media=1636727608
https://usercontent.one/wp/erasmusplus.mci-events.eu/wp-content/uploads/2021/11/2-pager-emjm-2022.pdf?media=1636727608
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-2-december-capacity-building-higher-education-erasmus_en
https://usercontent.one/wp/erasmusplus.mci-events.eu/wp-content/uploads/2021/11/2-pager-cbhe-2022.pdf?media=1636727608
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3865-infosesiia-capacity-building-in-higher-education-erasmus-021221-r-on-lain.html
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-8-december-2021-new-action-capacity-building-field-vocational-education-and_en
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3864-infosesiia-capacity-building-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet-081221-r-on-lain.html
https://usercontent.one/wp/erasmusplus.mci-events.eu/wp-content/uploads/2021/11/2-pager-jma-2022.pdf?media=1636727608
https://erasmusplus.mci-events.eu/speakers/

