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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 

(нові конкурси відкриватимуться щорічно)

більше міжнародного виміру співпраці ЄС з іншими країнами світу

більше мобільності, фізичної, віртуальної та змішаної

більший бюджет – 28.756 М €



Сфери і ключові напрями
Fields and Key Actions – КА

КА1: 
Mobility/ 

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





Стратегічні документи ЄС 
у сфері молоді

 European Youth Strategy (2019-2027) https://europa.eu/youth/strategy_en

Building a stronger Europe: the role of youth, education and culture policies: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0268&rid=8

11 European Youth Goals: https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_en

Youth Participation Strategy: https://www.salto-youth.net/rc/participation/ypstrategy/

ETS Competence Model for Trainers: https://www.salto-youth.net/rc/training-and-
cooperation/trainercompetencedevelopment/trainercompetences/

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

European Training Strategy: https://www.salto-youth.net/rc/training-and-
cooperation/trainingstrategy/

 та інші

https://europa.eu/youth/strategy_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0268&rid=8
https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_en
https://www.salto-youth.net/rc/participation/ypstrategy/
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainercompetencedevelopment/trainercompetences/
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/youthpass/
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/


Угода про Асоціацію між Україною та ЄС: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №94/2021 «Про Національну молодіжну стратегію
до 2030 року» https://www.president.gov.ua/documents/942021-37337

Державна цільова соціальна програма “Молодь України” на 2021-2025 рр.

Секторальні стратегії та інші документи

Яка стратегія розвитку Вашої організації? Чи є її переклад англ.мовою?

Співпрацюйте активно з Міністерством молоді та спорту України щодо ідей проєктів 
для підтримки впровадження реформ у сфері молоді

Національні стратегічні документи 
у сфері молоді

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
https://www.president.gov.ua/documents/942021-37337
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2021-%D0%BF#n11


Компетентості 
для навчання 
впродовж життя

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


КРАЇНИ-ЧЛЕНИ КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ

Держави-члени ЄС:
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:

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

Треті країни світу 
не асоційовані до Програми 

Регіон 2: Східне Партнерство

Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 

Грузія, Молдова, 

територія України, яка визнана 

міжнародним правом



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

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

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)

• обмін досвідом, вивчення успішних
практик
• розроблення НМЗ: нові освітні програми, 
курси, сучасні й інноваційні методи
навчання і викладання, сучасна література 
тощо
• створення інноваційний структур 
• закупівля сучасного обладнання
• підвищення рівня володіння іноземної 
мовою, цифрова грамотність та інш.

Розвиток інтернаціоналізації

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

*ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАПРЯМУ
ТА ТИПУ ПРОЄКТІВ



Молодь: Партнери:

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

• Проєкти/Молодіжні обміни

• Проєкти/Обміни молодіжними працівниками

• Залученість молоді

• 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, 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/

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


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



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?

 міжкультурий діалог та відчуттю “європейскості”

 ключові компетентності впродовж життя та відношення

 Європейські цінності, руйнування упереджень і стереотипів

 обізнаність щодо соціально важливих питань

 залученість до активного громадянства



Молодіжні обміни

Що це?

 короткострокова зустріч груп молоді

 спільне проведення підготовленої програми за конкретною темою

 Програма включає: майстер-класи, вправи, дебати, рольові ігри, симуляції, 

заходи на свіжому повітрі тощо

 в партнерстві: 2+ країни

 тривалість: 5 – 21 день

 вікові обмеження учасників: 13 – 30 років

 кількість учасників: 16 – 60 учасників

 участь молодих людей з вразливих категорій населення



Молодіжні обміни
Етапи проєкту молодіжного обміну

 Планування: визначення потреб, цілей, результатів навчання, 

форматів діяльності, розробка робочої програми, плану діяльності 

тощо

 Підготовка: практичні домовленості, укладення угод з партнерами, 

лінгвістична/міжкультурна/навчальна/логістична підготовка учасників 

тощо

 Проведення зустрічі

 Діяльність після заходу: оцінка діяльності, оцінка та документування 

результатів навчання, розповсюдження та застосування результатів 

проєкту



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/erasmus-

plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-

youth_en

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


Мобільність для молодіжних працівників

 Заходи із професійного розвитку для молодіжних працівників у сфері 

неформальної освіти

Навіщо?

 освітній та професійний розвиток молодіжних працівників, задля розвитку 

організацій та систем молодіжної роботи

 створення спільноти молодіжних працівників в рамках програм ЄС та не тільки

 розвиток місцевих практик роботи з молоддю



Мобільність для молодіжних працівників

Типи проєктів

 Навчальні візити, стажування в організаціях за кордоном, обмін 

молодіжними працівниками

 Нетворкінг та побудова спільнот серед молодіжних працівників

 Тренінгові курси: розвиток компетентностей, підвищення якості роботи 

з молоддю, використання та перевірка інноваційних методів тощо

 Семінари та воркшопи: обмін знаннями та успішними практиками



Мобільність для молодіжних працівників

 Кількість країн: 2+ країни

 Тривалість: 2 – 60 днів

 немає вікових обмежень

 Кількість учасників: до 50 учасників



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



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

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



Проєкти залученості молоді

 Кількість партнерів: 2+ країни (для проєктів з країнами-партнерами)

 Тривалість: 3—24 місяці

 Вікові обмеження: 13—30 років

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!

http://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
http://www.erasmusplus.org.ua/


КА 2: Співпраця між організаціями та інституціями/ 
Key Action 2: Cooperation among Organisations and Institutions

Тип проєкту: Партнерства співпраці/ Cooperation Partnerships – як партнери

Проєкт повинен бути спрямований на:

• принаймні один горизонтальний пріоритет  

• та/або 

• принаймні один профільний пріоритет у відповідній галузі (галузь: освіта, професійна 

підготовка, молодь та спорт).

• Деталі щодо партнерств співпраці: С.175 – 191 Керівництва до програми 

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

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


Горизонтальні пріоритети

• Інклюзія та різноманітність у всіх галузях освіти, професійної підготовки, 

молоді та спорту

• Навколишнє середовище та боротьба зі зміною клімату

• Вирішення питань цифрової трансформації шляхом розвитку цифрової 

готовності, стійкості та спроможності

• Спільні цінності, громадянське залучення та участь

• Детальніше: С.169-179 Керівництва до програми 

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

guide_en

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


Цілі партнерств співпраці:

• Підвищення якості роботи та діяльності залучених організацій та установ, відкриття для

нових суб'єктів, які зазвичай не включаються в сектор

• Нарощування спроможності організацій працювати на транснаціональному рівні та між

секторами

• Вирішення загальних потреб та пріоритетів у галузі освіти, професійної підготовки,

молоді та спорту

• Забезпечення трансформації та змін (на індивідуальному, інституційному чи

галузевому рівні), що призводить до вдосконалення та нових підходів, пропорційно

контексту кожної організації

Партнерства співпраці/ Cooperation Partnerships



Хто може бути координатором / аплікантом?

Аплікантом може бути будь-яка організація, яка заснована в країні-члені програми. 

Ця організація подає заявку від імені усіх організацій-учасників, які залучені в даному проєкті.

Які організації можуть брати участь у проєкті? 

Організацією-учасницею може бути будь-яка організація державної чи приватної форми власності, 

яка заснована в країні-члені програми або будь-якій країні-партнері в світі (дивіться розділ 

«Країни-учасниці» в частині А Керівництва до Програми).

Організація, яка заснована в країні-партнері програми, не може бути координатором / аплікантом, 

проте може бути партнером.  

Партнерства співпраці/ Cooperation Partnerships



Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства: 

• Незалежно від сфери, на яку впливає проєкт, Партнерства співпраці відкриті для

будь-якого типу організацій, що діють у будь-якій сфері освіти, професійної

підготовки, молоді, спорту чи інших соціально-економічних секторах, а також для

організацій, які здійснюють діяльність, що має загальний характер для різних

галузей (наприклад: місцеві, регіональні та національні органи влади, центри

визнання та валідації, торговельні палати, торгові організації, консалтингові центри,

культурні та спортивні організації).

• Мінімальні вимоги: три організації з трьох різних країн-членів програми.

• Немає обмеження в максимальній кількості учасників, але максимальний бюджет

еквівалентний для 10 організацій-учасниць.

• Усі організації-учасниці мають бути визначені під час подання заявки на грант.

Партнерства співпраці/ Cooperation Partnerships



• Тривалість проєкту: від 12 до 36 місяців

• Куди подавати проєктну заявку? Для партнерства в галузі освіти, навчання та 

молоді, поданого будь-якою організацією в цих сферах, за винятком європейських 

НУО: до Національного агентства Еразмус+ країни, в якій організація – аплікант 

створена. 

• Один і той же консорціум партнерів може подати лише одну заявку та лише в одне 

агентство за дедлайн.

• Європейські НУО – апліканти подають заявки до Виконавчого агентства з питань 

освіти, аудіовізуальних засобів і культури в Брюсселі.

Партнерства співпраці/ Cooperation Partnerships



Партнерства співпраці  у сфері молоді

• Секторальні пріоритети: ст.169-179 Керівництва до Програми

E.g. Молодь: Promoting active citizenship, young people’s sense of initiative and youth entrepreneurship 
including social entrepreneurship; Increasing quality, innovation and recognition of youth work; Strengthening 
the employability of young people; Reinforcing links between policy, research and practice.

Грант та тривалість: Загальна сума гранту на проєкт становить змінну суму: мінімум 100 000 євро та 
максимум 400 000 євро для проєктів мінімальною тривалістю 12 місяців та максимальною тривалістю 36 
місяців. 

• Заявник: освіта, професійна підготовка, молодь - організації з країн-членів Програми подають заявки 
до своїх Національних агентств Еразмус+ (окрім NGO з ЄС). 

• Заявник: спорт та освіта, професійна підготовка, молодь від NGO з ЄС – організації з країн-членів 
Програми подають до Європейського агентства з питань освіти та культури.

• Мін. 3 партнери з країн-членів Програми

Партнер/асоційований партнер: українські організації, що працюють у сфері освіти, професійної підготовки, 

молоді та спорту!!!

Обґрунтування наявного інноваційного потенціалу та доданої вартості для досягнення цілей проєкту!!!



Конкурс 
2022

Партнер/асоційований партнер: українські організації, що працюють у сфері 

освіти, професійної підготовки, молоді та спорту!!!

Обґрунтування наявного інноваційного потенціалу та доданої вартості для 

досягнення цілей проєкту!!!

Тип проєкту: Перспективні партнерства у сферах освіти, 

професійної підготовки, молоді та спорту / Forward-looking Projects 

Ця діяльність спрямована на сприяння інноваціям, творчості та електронній участі, а також 

соціальному підприємництву в різних сферах освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. 

Напрям підтримує перспективні ідеї, засновані на ключових європейських пріоритетах, які мають 

потенціал стати основними та зробити внесок для вдосконалення систем освіти та професійної 

підготовки, молоді та спорту, а також забезпечити значний інноваційний ефект з точки зору методів та 

практики до всіх типів навчання та умов залученості до європейської соціальної згуртованості.

С.16 Керівництва до програми https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-

guide_en

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


Інші можливості для молоді і студентів
Міжнародна кредитна мобільність за обміном – студент ЗВО (відео)

- Звертатись до відділів міжнародної співпраці свого університету

 Спільні магістерські програми Еразмус Мундус – диплом про ВО (відео)

- Обрати магістерську програму на сайті та підготувати та подати документи
он-лайн

 Віртуальні обміни у сфері вищої освіти та молоді

- Портал з графіком можливостей долучитись до тренінгів та зустрічей

 Участь у проєктах з розвитку потенціалу ВО та інші

- Молодіжні організації можуть бути партнерами, якщо важливі для
досягнення цілей проєкту.

https://www.youtube.com/watch?v=a7frYTzhjVA&t=2s&ab_channel=ErasmusPlusUkraine
https://www.youtube.com/watch?v=lFrz0vjnTsQ&ab_channel=ErasmusPlusUkraine
https://www.youtube.com/watch?v=lFrz0vjnTsQ&ab_channel=ErasmusPlusUkraine




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



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:

• 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/molod.html
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/youthpass/


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


Корисні ресурси

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

• Eurodesk Network - https://eurodesk.eu/

• 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/


SWOT- аналіз стану 
інтернаціоналізації

Сильні, слабкі сторони, можливості для розвитку, загрози, ризики

• чи всі ресурси організації задіяні на повну;

• який потенціал і конкурентні переваги має організація, який є досвід
міжнародної співпраці, які є контакти міжнародних партнерів; 

• які сильні сторони можуть стати перевагами і що для цього потрібно зробити;

• які з наявних можливостей допоможуть розвитку організації, чого бракує
(ресурси, успішні практики тощо);

• які загрози/ризики є критичними — зараз чи у майбутньому, як їх уникнути.

!!! Пріоритети для міжнародної співпраці: змістовні, географічні тощо



Перший крок – реєстрація організації !!!

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.: +38 044 332 26 45, +38 099 332 26 45
Тел./факс:+38 044 286 66 68

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

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3025-funding-tender-opportunities-portlal-rekomendatsii-dlia-orhanizatsii-novachkiv-ta-peremozhtsiv.html
ERASMUSPLUS.ORG.UA
ERASMUSPLUS.ORG.UA
mailto:office@erasmusplus.org.ua
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/

