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The general objective of the EU’s Programme
Erasmus+ is to support, through lifelong
learning, the educational, professional and
personal development of people in education,
training, youth and sport, in Europe and beyond,
thereby contributing to sustainable growth,
quality jobs and social cohesion, to driving
innovation, and to strengthening European
identity and active citizenship. As such, the
Programme shall be a key instrument for
building a European Education Area, supporting
the implementation of the European strategic
cooperation in the field of education and
training, with its underlying sectoral agendas. In
addition, it is key in advancing youth policy
cooperation under the European Union Youth
Strategy 2019-2027 and developing the
European dimension in sport.

Загальна мета Програми ЄС Еразмус+:
підтримка освітнього, професійного та
особистісного 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. Програма має стати
ключовим інструментом для побудови
Європейського
освітнього
простору,
підтримки
впровадження
стратегічної
співпраці ЄС у сферах освіти та
професійного розвитку, разом з відповідними
секторальними
планами.
Додатково,
важливим є просування стратегічної
співпраці молоді на впровадження Стратегії
ЄС у сфері молоді 2019-2027 та розвиваючи
європейський вимір у сфері спорту.

The Programme also aims to achieve
cooperation, quality, inclusion, creativity and
innovation at the level of organisations and
policies in the field of education, training, youth
and sport

Програма також має на меті досягти розвитку
співпраці, якості, інклюзії, креативності та
інновацій
на
інституційному
та
стратегічному рівнях у сферах освіти,
професійного розвитку, молоді та спорту.

Erasmus+ will continue to provide opportunities
for study periods abroad, traineeships,
apprenticeships, and staff exchanges and cross
border cooperation projects in different areas
of education and training, youth and sport.

Еразмус+ продовжить надавати можливості
для навчання закордоном, практики,
стажування, обмінів працівниками, проєктів
транскордонного співробітництва у сферах
освіти, професійного розвитку, молоді та
спорту.

The programme will continue to support young
people and to encourage their participation in
democratic life, contributing significantly to the
objectives of the European Year of Youth 2022

Програма надалі підтримуватиме молодь та
заохочуватиме її участь у демократичному
житті, щоб зробити значний внесок у
досягнення цілей Європейського року молоді
2022 (European Year of Youth 2022).

Erasmus+ Programme Priorities:

Пріоритети Програми Еразмус+:

Inclusion and diversity, digital transformation,
Environment and fight against climate change,
Participation in democratic life, common values
and civic engagement.

Інклюзія
та
різноманіття,
цифрові
трансформації, навколишнє середовище та
боротьба зі змінами клімату, участь у
демократичному житті, спільні цінності та
громадянська активність.

All Priorities are described in detail in the Детальний опис всіх
Керівництві до Програми.
Programme Guide.

пріоритетів

у
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Deadlines for Calls/Кінцевий термін подання та кодування напрямів відкритих для України у складі країн Регіону 2 – Східне Партнерство:
Deadlines/ Кінцеві
Code or Call ID
терміни подання заявок
link to the call documents
Key Action 1 Learning Mobility for Individuals /Ключовий напрям діяльності КА1 Навчальна мобільність
Mobility of individuals in the field of higher education/ (20% budget outgoing EU) / Проєкти на
23 February at 12:00
KA131-HED
організацію мобільності у сфері вищої освіти (20% бюджету на візити до України)
23 лютого о 12.00
Mobility of individuals in the field of higher education: International mobility involving third countries
23 February at 12:00
not associated to the programme ICM / Міжнародна мобільність для співпраці з третіми країнами
KA171-HED
23 лютого о 12.00
не асоційованими до Програми – двосторонні обміни для працівників та студентів – партнери
Action Title/Назва напряму

Mobility of learners and staff in VET (20% budget outgoing EU) – partners/
Проєкти на організацію мобільності у сферах професійної (професійно-технічної) та фахової
передвищої освіти (20% бюджету на візити до України) – партнери
Mobility of individuals in the field of youth – partners/ Організація проєктів мобільності – партнери
youth exchanges/ молодіжні обміни
youth workers/ молодіжних працівників
youth participation /для участі молоді і демократичному житті
Virtual exchanges in the field higher education and youth/ Flyer
Віртуальні обміни у сфері вищої освіти та молоді – партнери

23 February at 12:00
23 лютого о 12.00;
4 October at 12:00
4 жовтня о 12.00
23 February at 12:00
23 лютого о 12.00;
4 October at 12:00
4 жовтня о 12.00
22 February at 17:00
22 лютого 17.00;
20 September at 17:00
20 вересня о 17.00

KA122-VET
KA152-YOU
KA153-YOU
KA154-YOU
ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH

Key Action 2 Cooperation among Organisations and Institutions / Ключовий напрям діяльності КА2 Співпраця між організаціями та інституціями
Cooperation partnerships in the fields of education, training and youth, submitted by Non European NGOs
– partners if value added*/ Партнерства співпраці з освіти (шкільна освіта, П(ПТ)ФПВ освіта –
VET, вища освіта, освіта дорослих), професійної підготовки та молоді. Подають не європейські
НУО (як партнери за умови доданої вартості)*

23 March at 12:00
23 березня о 12.00

KA220-SCH
KA220-VET
KA220-HED
KA220-ADU
KA220-YOU

Cooperation partnerships in the field of youth, submitted by Non European NGOs – partners if value
added*/ Партнерства співпраці у сфері молоді. Подають не європейські НУО (як партнери)*

4 October at 12:00
4 жовтня о 12.00

KA220-YOU
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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. Подають європейські НУО
Cooperation partnerships in the field of sport – partners if value added*/
Партнерства співпраці у сфері спорту (як партнери за умови доданої вартості)*
Alliances for Innovation – partners if value added* / Альянси для інновації (як партнери за умови
доданої вартості)*
Lot 1. Alliances for Education and Enterprises
Lot 2. Alliances for Sectoral Cooperation on Skills
European Universities Alliances – associated partners/
Альянси Європейських університетів – асоційовані партнери:
Topic1. Intensification of prior deep institutional transnational cooperation
Topic 2. Development of new deep institutional transnational cooperation

Centres of Vocational Excellence/
Центри професійної майстерності/досконалості – партнери
Erasmus Mundus – applicants/partners/ Дизайн і впровадження спільних магістерських програм:
Lot 1. Erasmus Mundus Design Measures EMDM (заявники/партнери)
Lot2. Erasmus Mundus Joint Masters EMJM (заявники/партнери)
Capacity building in the field of Higher Education – applicants/partners/
Розбудова потенціалу у сфері вищої освіти (заявники/партнери) CBHE
Strand 1.Fostering access to cooperation in higher education/
Збільшення доступу до співпраці у сфері вищої освіти
Strand 2. Partnerships for Transformation in Higher Education/
Партнерства для розвитку вищої освіти
Strand 3. Structural Reforms Projects/ Структурні проєкти на підтримку реформ
Capacity building in the field of Vocational Education and Training/ Розбудова потенціалу
у сфері професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти – CBVET – партнери
Jean Monnet Actions
Jean Monnet Module/Chairs/ Centers of Excellence/ Networks/ applicants/partners/ Напрям Жан
Моне: модулі/кафедри/ центри досконалості/ мережі (заявники/партнери)

23 March at 17:00
23 березня о 17.00

ERASMUS-EDU-2022-PCOOP-ENGO
ERASMUS-YOUTH-2022-PCOOP-ENGO

23 March at 17:00
23 березня о 17.00

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

15 вересня о 17.00

lot1: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALLINNO-EDU-ENTERP
lot2: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALLINNO-BLUEPRINT

22 March at 17:00
22 березня о 17.00

ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-1
ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-2

7 September at 17:00
7 вересня о 17.00

ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE

16 February at 17:00
16 вересня о 17.00

ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIGN
ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB

17 February at 17:00
17 лютого о 17.00

Strand 1 ERASMUS -EDU-2022-CBHESTRAND-1
Strand 2 ERASMUS -EDU-2022-CBHESTRAND-2
Strand 3 ERASMUS -EDU-2022-CBHESTRAND-3

31 March at 17:00
31 березня о 17.00

ERASMUS-EDU-2022-CB-VET

15 September at 17:00

1 March at 17:00
1 березня о 17.00
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Рекомендації від Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Першоджерело умов, правил, вимог щодо підготовки, подання та оцінювання проєктних
заявок – Керівництво до Програми ЄС Еразмус+/ Erasmus Programme Guide.
Конкурси оголошуються щорічно: жовтень/листопад. В опублікованому Керівництві до Програми
визначено відкриті можливості конкурсів. Очікуються невеликі уточнення щороку без глобальних
змін.
Портал Європейської Комісії Програми ЄС Еразмус+ - https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
Централізовані конкурси (centralized actions) координує Європейське виконавче агентство з
питань освіти і культури – European Education and Culture Executive Agency (ЕАСЕА) – за
посиланням тут.
Платформа ЄС для конкурсів, що координуються ЕАСЕА: реєстрація на профілю організації,
оголошення конкурсів, тренінгів, пошуку партнерів, завантаження аплікаційних форм, подання
проєктів, отримання результатів, підписання грантової угоди тощо - Funding and Tendering
Opportunities Portal (FTOP) – за посиланням тут.
Децентралізовані конкурси (decentralized actions) координують Національні агентства
Еразмус+, які представляють кожну державу-члена ЄС та третю країну асоційовану до Програми
(National Erasmus+ Agency). Контакти 33 Національних агентств – за посиланням тут.
Платформа ЄС для конкурсів що координуються Національними агентствами Еразмус+:
реєстрація на профілю організації, оголошення конкурсів, завантаження аплікаційних форм,
подання проєктів, отримання результатів, підписання грантової угоди тощо – за посиланням тут.
Платформа ЄС Результатів Проєктів Еразмус+: для синергії, пошуку партнерів і бази
профінансованих проєктів та їх результатів, за тематиками, країнами, конкурсами, організаціями
тощо – за посиланням.
Хто може взяти участь:
Проєкти можуть реалізовуватись однією організацією чи консорціумом партнерів з декількох
країн-учасниць Програми (Eligible Countries).
Країни, які мають право брати участь у Програмі поділяються на:
Держави-члени Європейського Союзу (EU Member States) – 27 країни.
Треті країни асоційовані до Програми (Third Countries Associated to the Programme) – 6 країн:
-

Країни члени Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (EFTA), які є членами Європейського
Економічного Союзу (EEA): Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн.
Країни кандидати, потенційні кандидати у члени ЄС: Північна Македонія, Туреччина, Сербія.

Разом вони мають статус країн асоційованих до Програми: EU Member States and Third Countries
Associated to the Programme. Такі країни сплачують внесок до Програми та мають Національні
агентства Еразмус+.
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Треті країни не асоційовані до Програми (Third Countries Not Associated to the Programme) – 175
країн, які поділяються на 14 регіонів співпраці. Національні Еразмус+ офіси чи Національні
інформаційні центри працюють в цих країнах для промоції можливостей Програми.
Статус України: Територія України визнана міжнародним правом є Третьою країною не
асоційованою до Програми Еразмус+ у складі Регіону 2 – Східне Партнерство (Third Country Not
Associated to the Programme within Neighbourhood East Region 2. Багаторічна індикативна робоча
програма 2021-2027 рр. з пріоритетами підтримки регіонів співпраці – за посиланням тут.
Організації:
Будь-яка державна чи приватна організація, що займається або працює в сферах освіти,
професійної підготовки, молоді та спорту, може подати заявку на фінансування та/чи бути
партнером. Окрім того, групи молодих людей, які беруть активну участь у молодіжній роботі, але
не обов’язково в межах молодіжної організації, можуть бути партнером проєктів навчальної
мобільності молоді та молодіжних працівників, а також партнерств співпраці у сфері молоді.
Конкуренція дуже висока, інноваційність ідеї, інклюзивність, якість результатів, вплив та стійкість
результатів важливі! Пам’ятаємо про принципи доброчесності!
Тип участі: заявник-координатор/партнер/асоційований партнер – залежить від напряму, вимог
до партнерства та статусу участі країни.
Крок 1: перевірити чи є зареєстрований Профіль Вашої організації та РІС на Портал Грантів та
Тендерів – Funding and Tendering Opportunities Portal (FTOP) та OID на Еразмус+ та Європейський
Корпус Солідарності (E+ESCP). Знайти хто є LEAR – відповідальна особа за інформацію на
порталі від Вашої організації та уточнити чи інформація, яка розміщена у Профілі організації не
потребує оновлення. Наприклад: змінилась назва (об’єднання ЗВО), статут, керівництво
(Authorized Person), адреса організації, банківські реквізити (Legal Entity Form, Financial
Identification Form) тощо.
Якщо організація не зареєстрована, то:
Крок 2: зареєструвати профіль організації та отримати PIC на Портал Грантів та Тендерів –
Funding and Tendering Opportunities Portal (FTOP).
Крок 3: зареєструватись та отримати OID на Порталі Еразмус+ та Європейський Корпус
Солідарності (E+ESCP).
PIC та OID Вашої організації важливі для організацій-заявників для подання заявки та/чи
включення організації до партнерства. Про реєстрацію Профілю організації (українською мовою)
– за посиланням тут.
Заклади вищої освіти та професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з
України не є підписантами Хартій Еразмус (ECHE, ECVET). В заявці вказують місто та країну
замість номера підписанта Хартії, де необхідно.
Куди подавати проєктні заявки організації-заявнику:
Для централізованих напрямів – до EACEA через Портал Грантів та Тендерів – Funding and
Tendering Opportunities Portal (FTOP).
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Для децентралізованих напрямів – до Національного агентства Еразмус+, де зареєстровано
організацію-заявника через Портал конкурсів: Еразмус+ та Європейський Корпус Солідарності
(E+ESCP). Заохочуйте Ваших міжнародних партнерів з звертатись до своїх Національних агентств
для уточнення чи консультацій – контакти тут.
Куди подавати проєктні заявки індивідуальним особам:
До організацій, які виграли та впроваджують проєкти, наприклад: заклади вищої освіти,
професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої – VET, молодіжні організації та інші.
На Платформі результатів проєктів ЄС (тут) є можливість шукати за тематиками, країнами,
конкурсами, організаціями тощо та оголошеннях на сайтах проєктів, організацій-виконавців. База
проєктів в Україні – за посиланням тут. Гранти Еразмус+ для молоді – тут. Портал ЄС у сфері
молоді – за посиланням тут. Портал інклюзивних можливостей мобільності – за посиланням тут.
До кого звертатись в Україні:
Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України, інші Міністерства,
центральні та місцеві органи влади, організації роботодавців, студентів, молоді та інші
стейкхолдери – щодо забезпечення відповідності проєктів національним потребам у сферах
освіти, молоді та спорту; для підписання мандатів для їх участі в проєктах, поширення інформації
на національному рівні тощо. Важливо обґрунтовуючи актуальність проєктів для України
посилатись на національні стратегії розвитку тощо.
Проєкт ЄС: Національний Еразмус+ офіс в Україні: промоція всіх напрямів та сфер, фокус на
міжнародний вимір Програми та напрями відкриті для України. Експертна підтримка та
платформа корисних (відео)ресурсів, детальне консультування, тренінги тощо.
Підтримка потенційним та діючим партнерам надається якісно і безкоштовно.
Офіс не надає фінансування, не підтримує організації, що готують проєкти Еразмус+ на
комерційній основі.
ESN – Ukraine та ЕМА – Ukraine: мережі студентів та випускників Програми Еразмус+ у вищій
освіті: підтримка студентів під час мобільності та потенційних стипендіатів тощо.
Ресурсний центр SALTO – YOUTH. Центр відповідає в тому числі за Україну, інформує про
можливості мобільності молоді та надає фінансування мобільності участі молоді у різних
міжнародних заходах від Національного Агентство Еразмус+ Польща. Слідкуйте за календарем
заходів та уточнюйте можливості отримати індивідуальну підтримку. Це також потужна
платформа інформаційних ресурсів для молоді.
Інформаційний центр Еразмус+ молодь та Європейський Корпус Солідарності: промоція
мобільності молоді. Проєкт SALTO-Youth.
Eurodesk – Ukraine: промоція заходів у сфері молоді, потужний ресурс для пошуку подій у сфері
молоді.
eTwinning: платформа ресурсів, промоція і підтримка співпраці шкіл. School Education Gateway.
Команда Національного Еразмус+ офісу запрошує до активної співпраці!
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