
Програма ЄС Еразмус+ 
у сфері молоді
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Конкурси 2021-2027 рр.

Використано деякі матеріали Інформаційного центру Еразмус+ молодь та ЄКС



Програма Європейського Союзу: освіта, професійна
підготовка, молодь та спорт

Що таке Еразмус+?

Проєкти, стипендії, гранти, обміни, співпраця, професійні мережі, ресурси

Інклюзивність та доступність для всіх: різні групи населення, зелені та
цифрові трансформації тощо

Новий етап 2021-2027: Erasmus+ / Programme Guide
• потреби країн – наскрізні пріоритети Програми
• постійний розвиток – еволюція та синергія
• більше міжнародного виміру співпраці ЄС з іншими країнами
• більше мобільності, фізичної, віртуальної та змішаної
• фокус на системні зміни та глобальніший вплив
• більший бюджет – 28.756 М €

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


Стратегії



Співпраця ЄС – Україна
та національний контекст

Угода про Асоціацію між Україною та ЄС:Східне Партнерство:

Закони України: у сфері молоді

Стратегія у сфері молоді, інші секторальні:

Співпрацюйте активно з 

Міністерством молоді та спорту 

України щодо пріоритетів проєктів 

для підтримки впровадження реформ 

у сфері молоді!!!

Синергуйте з 

іншими 

ініціативами

у сфері 

освіти і 

молоді!!!



КА1: 
Mobility/ 

навчальна 
мобільність

KA2: 
Cooperation

among 
organisations 

and 
institutions/
Співпраця

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

Сфери та Ключові напрями діяльності (Key Action)



КРАЇНИ-ЧЛЕНИ* КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ**

Держави-члени ЄС (27):

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 (6):

Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, 

Північна Македонія, Сербія, Туреччина

*Держави-члени ЄС, треті країни асоційовані до Програми

Треті країни світу (150)

не асоційовані до Програми (incl. the UK)

Регіон 2: Східне Партнерство (6) Азербайджан, 

Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, 

територія України (визнана міжнародним правом

**треті країни не асоційовані до Програми

Сфери та Ключові напрями діяльності (Key Action)



Портали, платформи, правила, конкурси

• Портал Європейської Комісії Програми ЄС Еразмус+ - https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
• Першоджерело умов, правил, вимог щодо підготовки, подання та оцінювання

проєктних заявок – Керівництво до Програми ЄС Еразмус+/ Erasmus+ Programme Guide.
• Конкурси оголошуються щорічно: жовтень/листопад.
• 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 (РІС),

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: 
33 National Erasmus+ Agency – за посиланням тут.

• Платформа ЄС для конкурсів що координуються Національними агентствами Еразмус+: реєстрація 
профілю організації (OiD), оголошення конкурсів, завантаження аплікаційних форм, подання проєктів, 
отримання результатів, підписання грантової угоди тощо – за посиланням тут.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Де ще шукати можливості для України

• Конкурси, тренінги, семінари, форуми, літні школи, волонтерство, (відео)
ресурси, онлайн курси тощо: Національне агентство Еразмус+ в Польщі –
Salto-Youth: https://www.salto-youth.net/rc/eeca/

• Неформальна освіта – конкурси на отримання грантів для
індивідуальних осіб, (відео)ресурси: FaceBook Інформаційних центрів
Еразмус+ молодь та Європейського Корпусу Солідарності -
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/infocentres/

• EuroDesk Network: календар подій та інше: https://eurodesk.eu/
• Erasmus+ Projects Results Platform (choose Youth Actions and your country)

- https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/infocentres/
https://eurodesk.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/




Напрями у сфері молоді

КА1. Mobility in the field of Youth:
• Mobility for young people – Youth Exchanges
• Mobility for Youth Workers
• Youth Participation
Programme Guide Part - https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-
1/mobility-youth
КА 1. Virtual Exchanges – (video)resources: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-
events/events/online-info-session-30-november-2021-erasmus-virtual-exchanges-funding-
opportunities_en
Приклади для натхнення: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

КА1. Partnerships for Cooperation:
Cooperation Partnerships for Youth: submitted by European NGO; submitted by other organisations
Programme Guide Part - 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-1/mobility-youth
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-30-november-2021-erasmus-virtual-exchanges-funding-opportunities_en
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/cooperation-partnerships


КА1. Навчальна мобільність:
-Мобільність у сфері молоді
-Віртуальні обміни у сферах 
вищої освіти та молоді



Мобільність у сфері молоді

Типи:

• Мобільність молодих людей – молодіжні обміни
• Мобільність молодіжних працівників
• Участь молоді в демократичному житті

Як працює:

• Двостороння мобільність – обміни: як мінімум 2 організації
• Партнерство готує проєкт – заявник з держави-члена ЄС чи третьої країни

асоційованої до Програми, подає на конкурс – виграють – впроваджують
• Публікують оголошення про гранти на мобільність для індивідуальної участі
• Індивідуальні особи беруть участь в конкурсах – отримують грант на покриття витрат

проїзд/перебування/ кишенькові тощо.
База проєктів та їх результатів:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

KA152-YOU

KA153-YOU
KA154-YOU

Calls Deadlines:

23 лютого о 12.00

4 жовтня о 12.00

За часом у Брюсселі!!!

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629


Мобільність у сфері молоді

Конкурси проєктів для партнерств організацій
• Куди подавати: Національні Еразмус+ агентства країн-членів Програми*
Конкурси для індивідуальних осіб – події в межах проєктів
• 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 успішного працевлаштування



Мобільність у сфері молоді

Молодіжні обміни
Короткострокові зустрічі груп молоді з різних країн
Задля чого?
• міжкультурний діалог та відчуття “європейськості”
• ключові компетентності навчання впродовж життя
• 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



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



Важливі аспекти у молодіжному обміні

• Освітній процес
• Включення та різноманітність
• Захист та безпека учасників
• Екологічна стійкість
• Цифрові трансформації
• 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

Професійний розвиток для молодіжних працівників
Навіщо?
• освітній та професійний розвиток молодіжних працівників, задля 

розвитку організацій і систем молодіжної роботи
• створення спільноти молодіжних працівників в межах 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

• Кількість країн: 2+ країни
• Тривалість: 2 – 60 днів
• немає вікових обмежень
• Кількість учасників: до 50 учасників



Участь молоді в демократичному житті

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, зробити 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



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

• Кількість партнерів: 2+ країни (для проєктів з країнами-партнерами**)
• Тривалість: 3—24 місяці
• Вікові обмеження: 13—30 років



Приклади мобільності 

Інформаційний центр Еразмус+ молодь 
та Європейський корпус солідарності в Україні: 
www.facebook.com/EPlus.Ukraine

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


Проєкти в Україні

Міжнародна мобільність – вища освіта
• 17 006 студентів та працівників: 11 532 to Europe (5899 students,

5633 staff) та 5 474 (1555 students, 3919 staff) to UA
• 227 UA ЗВО, 3 VET Institutions та 58 інших організацій є

партнерами 1 889 проєктів.

Спільні програми Еразмус Мундус – Master and PhD
• 317 стипендій: 303 Masters and 14 PhD; 

19 проєктів 23 партнера.



КА1. Віртуальні обміни у 
сферах вищої освіті та молоді



Віртуальні обміни

Що це:

• Он-лайн події контактів між молодими людьми

• Популяризація міжкультурного діалогу

• Розвиток м'яких компетентностей

• Доступ до якісної міжнародної та міжкультурної освіти

• Формальна та неформальна освіта

• Невеликі групи учасників – модерація підготовленим фасилітатором

• Мають бути легко інтегровані в молодіжні проєкти неформальної освіти чи курси
закладів вищої освіти.

Ідея пішла від Паризької Декларації 2015 р.: Promotion of social, civic and intercultural competences,
and enhancement of critical thinking and media literacy.



Завдання

• Заохочення до міжкультурного діалогу з країнами партнерами та посилення
толерантності через взаємодію он-лайн

• Популяризація різних типів віртуальних обмінів, що дозволяють більшій кількості
молодих людей отримувати міжкультурний та міжнародний досвід

• Розвиток критичного мислення та медіаграмотності, особливо щодо користування
Інтернетом та в соціальних медіа

• Вдосконалення цифрових та м'яких компетентностей студентів, молодих людей та
молодіжних працівників

• Популяризація громадянства та спільних цінностей свободи, толерантності та
недискримінації через освіту

• Посилення молодіжного компоненту у співпраці ЄС з країнами партнерами



Очікувані результати

Широкий перелік діяльності та тематик з обов'язковим навчальним
компонентом

• Он-лайн дискусії (як частина молодіжного проєкту)

• Навчання молодіжних працівників

• Он-лайн дискусії (як частина освітнього курсу)

• Тренінги чи підвищення кваліфікації працівників ЗВО

• Інтерактивні відкриті он-лан курси (фокус на крос кордонні обміни)

• На основі вже впроваджених інструментів та платформ!

• Учасники повинні бути з країн, організації яких є в партнерстві

Детальніше в Керівництві до Програми: https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/virtual-exchanges

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/virtual-exchanges


Тривалість, грант, дедлайн, склад партнерів

• Тривалість проєкту: 3 роки – 36 міс.

• Сума гранту: макс. 500 000 євро (95%
вартості проєкту) – зарплата,
мобільність, обладнання, субпідряд

• Кінцевий термін подання заявок: 22
лютого та 20 вересня 17.00

(за часом в Брюсселі)

Відео та інші ресурси -
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-
events/events/online-info-session-30-november-2021-
erasmus-virtual-exchanges-funding-opportunities_en can
be involved as full

Деталі про конкурс та подання заявок -
ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH

Для натхнення – приклади: 
https://europa.eu/youth/sites/default/files/eyp
/eve/attachments/ec-01-21-404-en-n_final.pdf

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-30-november-2021-erasmus-virtual-exchanges-funding-opportunities_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-virt-exch-ndici;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;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://europa.eu/youth/sites/default/files/eyp/eve/attachments/ec-01-21-404-en-n_final.pdf


Ролі та організації

• Координатор: організація-заявник від імені партнерства – з країни-члена
Програми*: державна/приватна організація, що працює у сферах вищої освіти чи
молоді (неформальна освіта); асоціації чи об'єднання ЗВО, асоціації ректорів,
вчителів, студентів. ЗВО мають мати сертифікат Хартії Еразмус у вищій освіті – ECHE.

• Партнери: будь які організації, які беруть активну участь в діяльності проєкту і
включені в бюджет.

• Асоційований партнер: організації, що долучаються до діяльності проєкту. Не
можуть отримувати фінансування.

Партнерами та асоційованими партнерами можуть бути: державна/приватна організація, що
працює у сферах вищої освіти чи молоді (неформальна освіта); асоціації чи об'єднання ЗВО, асоціації
ректорів, вчителів, студентів. ЗВО з країн-членів Програми* мають мати сертифікат Хартії Еразмус у
вищій освіті – ECHE.



КА2. Співпраця 
між організаціями та інституціями:
Партнерства співпраці 
у сфері молоді



Співпраця між організаціями та інституціями 
Партнерства співпраці у сфері молоді

Цілі партнерств співпраці:
• Підвищення якості роботи, діяльності та практики 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

• Організації з України можуть бути партнерами – justified value added.



Горизонтальні пріоритети

• 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

Детально про секторальні пріоритети у сфері молоді
в Керівництві до Програми: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-
b/key-action-2/cooperation-partnerships

Проєкт повинен бути спрямований на:

• принаймні один горизонтальний пріоритет та/або

• принаймні один секторальний пріоритет у відповідній сфері (наприклад: молоді)

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/cooperation-partnerships


Партнерство: заявник, партнери, грант

Хто може бути координатором / заявником?

Заявником 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).

Україна може бути партнером, не може бути координатором / аплікантом.  

Загальна сума гранту на проєкт становить: 

мінімум 100 000 євро та максимум 400 000 євро 

для проєктів мінімальною тривалістю 12 місяців та максимальною тривалістю 36 місяців. 



Партнерство: склад і вимоги

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.



Подання заявок

Яка дія: децентралізована та централізована

(для європейських НУО)
Коли подавати?

• Для партнерства в галузі освіти, професійної підготовки та молоді, поданого
будь-якою організацією в цих сферах, крім Європейських НУО:

23 березня 12:00:00 (час в Брюсселі).

Додатковий конкурс у сфері молоді: 4 жовтня 12:00:00 (час в Брюсселі).

Всі деталі про конкурс та подання заявок: KA220-YOU
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-
calls/field/31047629

• Європейські НУО: 23 березня 17:00:00 (час в Брюсселі).

Всі деталі про конкурс та подання заявок: ERASMUS-YOUTH-2022-PCOOP-ENGO

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2022-pcoop-engo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;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


Проєкти в Україні



Інші можливості у сфері молоді



Інші можливості у сфері молоді

• Міжнародна кредитна мобільність (відео)

• Віртуальні обміни (відео та інші ресурси)

• Спільні магістерські програми Еразмус Мундус (відео)

• Участь у проєктах з розвитку потенціалу у сфері вищої освіти
(formal/informal)

• Приймаюча сторона для міжнародних студентів на практику, дослідження

• Цільова аудиторія для проєктів Жан Моне

Консультує:

Національний Еразмус+ офіс в Україні: www.erasmusplus.org.ua

https://www.youtube.com/watch?v=a7frYTzhjVA&t=2s&ab_channel=ErasmusPlusUkraine
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-30-november-2021-erasmus-virtual-exchanges-funding-opportunities_en
https://www.youtube.com/watch?v=lFrz0vjnTsQ&ab_channel=ErasmusPlusUkraine
https://erasmusplus.org.ua/
http://www.erasmusplus.org.ua/


Інші можливості

International Credit Mobility
to study and/or traineeship:

ask your university 
for opportunities! 

Erasmus Mundus 
Join Masters – search in 

catalogue

Study in Europe: 
find your country 

and grants

ESN – Erasmus Students Network

https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/planning-studies/checklist_en
http://esnkyiv.org/


Платформи, ресурси, мережі, 
інформаційні центри тощо
у сфері молоді



Стратегії ЄС у сферах освіти, молоді та спорту

• European Education Area – https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-
education-area_en

• European Skills Agenda – https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
• Digital Education Action Plan – https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-

education-action-plan_en
• European Green Deal – https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-

deal_en.
• Action Plan on Integration and Inclusion (2021-2027) – https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0758&qid=1632299185798
• Striving for a Union of equality – the Gender Equality Strategy 2020-2025:

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-
strategy_en

• EU Youth Strategy – https://europa.eu/youth/strategy_en
• European Policy in Sport – https://sport.ec.europa.eu/policies

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0758&qid=1632299185798
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://europa.eu/youth/strategy_en
https://sport.ec.europa.eu/policies


Стратегії у сфері молоді

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

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

• 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/

• Компетентості для навчання впродовж життя

https://europa.eu/youth/strategy_en
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/
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/
file:///C:/Users/Svetlana/Downloads/NC0219150ENN.en.pdf


Стратегії на національному рівні

• EaP Countries Summit: https://euneighbourseast.eu/eapsummit/

• 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

• Запрошуємо доповнювати перелік

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

• Заохочуємо активно співпрацювати із закладами вищої освіти!!!

https://euneighbourseast.eu/eapsummit/
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


Платформи, ресурси, центри

• Платформа результатів проєктів: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/#search/project/

• SALTO-Youth Centre - https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
• Визнання періодів та результатів навчання - Youthpass: 

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/youthpass/
• Інформаційний центр Еразмус+ молодь та Європейський корпус 

солідарності: www.facebook.com/EPlus.Ukraine
• Інклюзивна мобільність: https://inclusivemobility.eu/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/youthpass/
http://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
https://inclusivemobility.eu/


Платформи та мережі

• Про всі можливості у сфері молоді від ЄС:

• European Youth Portal: https://europa.eu/youth/home_en

• EU Neighbours East – Youth Ambassadors:
https://euneighbourseast.eu/uk/

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

• YOUTH WIKI NATIONAL CORRESPONDENTS NETWORK -
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

• EuroGuidance Network - http://euroguidance.eu/

Участь України в Програмі ЄС Еразмус+ 2014-2021 рр.: 
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html

https://europa.eu/youth/home_en
https://euneighbourseast.eu/uk/
https://eurodesk.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
http://euroguidance.eu/
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html


Портали та мережі

• Implementation guidelines - Erasmus+ and European Solidarity Corps
Inclusion and Diversity Strategy - https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-09/implementation-
inclusion-diversity_apr21_en.pdf

• EU Neighbours East – Youth Ambassadors: https://euneighbourseast.eu/uk/

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

• YOUTH WIKI NATIONAL CORRESPONDENTS NETWORK -
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

• EuroGuidance Network - http://euroguidance.eu/

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-09/implementation-inclusion-diversity_apr21_en.pdf
https://euneighbourseast.eu/uk/
https://eurodesk.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
http://euroguidance.eu/


Бажаємо успіхів!
Контакти команди 
Національного Еразмус+ офісу в Україні

Website: ERASMUSPLUS.ORG.UA 
E-mail: office@erasmusplus.org.ua
Facebook: NEOinUkraine
Skype: erasmusplus_ua

Тел.: +38 044 286 66 68, +38 099 332 26 45 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Тел./факс:+38 044 286 66 68

#ErasmusPlus #ErasmusUA

ERASMUSPLUS.ORG.UA
mailto:office@erasmusplus.org.ua
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/

