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The aim of EU-funded Programme Erasmus+ is 

to support the educational, professional and 

personal development of people in education, 

training, youth and sport, to contribute to 

sustainable growth, quality jobs and social 

cohesion, to drive innovation and to strengthen 

European identity and active citizenship. 

 

Quality in education and training, inclusiveness 

and gender equality, green and digital transition, 

teachers and trainers, higher education, 

geopolitical dimension 

Call for proposals 2021 – EAC/A01/2021 covers 

three Key Actions of the Erasmus+ Programme 

described in the Programme Guide 

Мета Програми ЄС Еразмус+ - підтримка 

освітнього, професійного та особистого 

розвитку громадян ЄС і поза його межами, у 

сфері освіти, молоді та спорту, задля внеску 

до стійкого зростання, якості робочих місць 

і соціального згуртування, для розвитку 

інновацій та посилення європейської 

ідентичності і активного громадянства. 

Якість в освіті та підготовці, інклюзивність 

та гендерна рівність, зелені та цифрові 

трансформації, підготовка вчителів, вища 

освіта, геополітичний вимір 

Конкурс проєктних заявок (Call for proposals 

2021 – EAC/A01/2021) охоплює ключові 

напрями діяльності Програми ЄС Еразмус + 

вказані в Керівництві до Програми 

 

 



EU-funded Programme Erasmus+ 2021-2027 

Programme Guide Content and calls deadlines 

---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Information is prepared by the EU-funded Project “National Erasmus+ Office – Ukraine” in the period of 2014-2020. The European Commission's 

support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and 

the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

Table of Contents Зміст 

PART A – GENERAL INFORMATION 

ABOUT THE ERASMUS+ PROGRAMME. 

Частина А – Загальна інформація про 

Програму Еразмус+ 

WHAT ARE THE OBJECTIVES AND 

IMPORTANT FEATURES OF THE 

ERASMUS+ PROGRAMME?  

Які завдання та важливі властивості 

Програми Еразмус+ 

PRIORITIES OF THE ERASMUS+ 

PROGRAMME  

Пріоритети Програми Еразмус+ 

Part B – INFORMATION ABOUT THE 

ACTIONS COVERED BY THIS GUIDE 

Частина Б – Інформація про напрями 

діяльності, які висвітлені у Керівництві до 

Програми 

KEY ACTION 1: LEARNING MOBILITY 

OF INDIVIDUALS 
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(професійно-технічної) та фахової 

передвищої освіти для студентів та 
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SCHOOL EDUCATION  
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MOBILITY FOR LEARNERS AND STAFF IN 
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Проєкти мобільності у сфері освіти 

дорослих для слухачів та працівників 

LEARNING MOBILITY IN THE FIELD OF 
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ERASMUS ACCREDITATION IN THE 

FIELD OF YOUTH  

Акредитація Erasmus у сфері молоді 

MOBILITY PROJECTS FOR YOUNG 
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«Молодіжний обмін» 

MOBILITY PROJECTS FOR YOUTH 
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Ключовий напрям діяльності 2: 
Співпраця між організаціями та 
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PARTNERSHIPS FOR EXCELLENCE  Партнерства для досконалості: 
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EXCELLENCE  
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ERASMUS+ TEACHER ACADEMIES  Академії вчителів Еразмус+ 
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DEVELOPMENT AND COOPERATION  

Ключовий напрям діяльності 3: 

Підтримка розробки політики та 

співробітництва 

EUROPEAN YOUTH TOGETHER Європейська молодь разом 

JEAN MONNET ACTIONS Напрям Жан Моне 

JEAN MONNET ACTIONS IN THE FIELD 

OF HIGHER EDUCATION 

Жан Моне у сфері вищої освіти 

JEAN MONNET ACTIONS IN OTHER 

FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 

Жан Моне в інших сферах освіти та 

професійної підготовки 
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Хто може взяти участь: 

Будь-яка державна чи приватна організація, що займається або працює в сферах освіти, 

професійної підготовки, молоді та спорту, може подати заявку на фінансування в межах 

Програми ЄС Еразмус+. Окрім того, групи молодих людей, які беруть активну участь у 

молодіжній роботі, але не обов’язково в межах молодіжної організації, можуть подавати 

заявки на фінансування навчальної мобільності молоді та молодіжних працівників, а також 

на партнерства співпраці у галузі молоді. 

Кінцевий термін подання заявок 

Усі терміни подання заявок, зазначені нижче, встановлені за часом Брюсселю. 

Key Action 1 / Ключовий напрям діяльності 

Mobility of individuals in the field of higher education 

Проєкти на організацію мобільності у сфері вищої освіти 

11 May at 12:00 

11 травня о 12:00 

Mobility of individuals in VET, school education and adult education 

fields 

Проєкти на організацію мобільності у сферах професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, шкільної освіти 

і освіти дорослих 

11 May at 12:00 

11 травня о 12:00 

Erasmus Accreditations in VET, school education and adult education 19 October at 12:00 

19 жовтня о 12:00 
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Акредитація Erasmus у сферах професійної (професійно-технічної)  

та фахової передвищої освіти, шкільної освіти і освіти дорослих 

Mobility of individuals in the field of youth 

Проєкти на організацію мобільності у молодіжній сфері 

11 May at 12:00 

11 травня о 12:00 

Mobility of individuals in the field of youth  

Організація проєктів мобільності у сфері молоді 

5 October at 12:00 

5 жовтня о 12:00 

 

Key Action 2/ Ключовий напрям діяльності 

Cooperation partnerships in the fields of education, training and youth, 

except for those submitted by European NGOs  

Партнерства співпраці у сферах освіти, професійної підготовки та 

молоді, за винятком тих, що подають європейські НУО 

20 May at 12:00 

20 травня о 12:00 

Cooperation partnerships in the fields of education, training and youth 

submitted by European NGOs 

Партнерства співпраці у сферах освіти, професійної підготовки та 

молоді, що подають європейські НУО 

20 May at 17:00 

20 травня о 17:00 

Cooperation partnerships in the field of sport 

Партнерства співпраці у сфері спорту 

20 May at 17:00 

20 травня о 17:00 

Small-scale partnerships in the fields of education and training and 

youth  

Невеликі партнерства в сферах освіти, професійної підготовки та 

молоді 

20 May at 12:00 

20 травня о 12:00 

Small-scale partnerships in the fields of education and training and 

youth  

Невеликі партнерства в сферах освіти, професійної підготовки та 

молоді 

3 November at 12:00 

3 листопада о 12.00 

Small-scale partnerships in the field of sport  

Невеликі партнерства у сфері спорту 

20 May at 17:00 

20 травня о 17:00 

Centres of Vocational Excellence  

Центри досконалості професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої освіти 

7 September at 17:00 

7 вересня о 17.00 

Erasmus Teacher Academies  

Академії вчителів Erasmus+ 

7 September at 17:00 

7 вересня о 17.00 

Erasmus Mundus Action 26 May at 17:00 

26 травня о 17:00 
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Дизайн і впровадження спільних магістерських програм Еразмус 

Мундус 

Alliances for Innovation 

Альянси для інновації 

7 September at 17:00 

7 вересня о 17.00 

Capacity building in the field of youth 

Розбудова потенціалу у сфері молоді 

1 July at 17:00 

1 липня о 17.00 

Non-for-profit Sport Events 

Некомерційні спортивні події 

20 May at 17:00 

20 травня о 17:00 

 

Key Action 3 

European Youth Together  

Європейська молодь разом 

24 June at 17:00 

24 червня о 17.00 

 

Jean Monnet / Напрям Жан Моне 

Jean Monnet Actions and Networks 

Діяльність та мережі Жан Моне 

2 June at 17:00 

2 червня о 17.00 

 

Команда Національного Еразмус+ офісу готує переклад українською мовою корисних 

матеріалів щодо можливостей Програми ЄС Еразмус+! 

Детальніше про Програму ЄС Еразмус+ на 2021- 2027 рр. - за посиланням тут. 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3478-2021-2027-26-2.html

