
Нові можливості Програми ЄС 
Еразмус+ 2021-2027 рр. для України
Спікер: Cвітлана Шитікова, координаторка проєкту 

20-24 грудня 2021 р. СФЕРА ОСВІТИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИЖДЕНЬ



Що таке Еразмус+?

Програма Європейського Союзу:

освіта, професійна підготовка, молодь та спорт
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: 
• потреби країн – наскрізні пріоритети Програми
• постійний розвиток – еволюція та синергія
• більше міжнародного виміру співпраці ЄС з іншими країнами світу
• більше мобільності, фізичної, віртуальної та змішаної
• фокус на системні зміни та глобальніший вплив
• більший бюджет – 28.756 млрд. €: 2.8

Інтернаціоналізація!!!



Стратегії: ЄС– Світ

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/priorities-
of-the-erasmus-programme

https://ec.europa.eu/education/policies/about-education-policies_en


https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/priorities-
of-the-erasmus-programme

Які пріоритети 
Еразмус+ 
2021-2027рp.?

Європейський 
освітній простір 
до 2025 р.

1. Якість освіти і підготовки
Розвивати базові та загальні 

компетентності

Більше можливостей для 

мобільності та співпраці

Підтримувати набуття 

мовленнєвих та інших 

компетентностей навчання 

впродовж життя 

Розвивати європейську 

перспективу в освіті

2. Інклюзія та гендерна 

рівність
Траєкторія успішного навчання в 

школі

50 центрів професійної  

досконалості (П(ПТ)О,ФВПО)

Європейський підхід до 

мікрокваліфікацій

Гендерно орієнтоване навчання

3. Зелені та цифрові 
трансформації

Освіта для Кліматичної коаліції
Екологізація («озеленення») 
освітньої інфраструктури
Рекомендації Ради щодо 
навчання задля екологічної 
стійкості
План дій Цифрової освіти

4. Вчителі та наставники
25 Еразмус академій вчителів

Європейські рекомендації 

щодо національних рамок 

кар'єри

Європейська нагорода за 

інноваційне викладання

5. Вища освіта
Європейський 

університет 

Розвиток Європейського 

ступеня

Юридичний статус 

альянсів університетів

Мобільний додаток 

Еразмус+

6. Геополітичний вимір
Підхід «Team Europe»

Посилення співпраці із 

стратегічними партнерами

Розширення міжнародного 

виміру Програми Еразмус+

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en


Пріоритети та характеристика Програми

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

Характеристики
• Захист, здоров'я, безпека

учасників
• Багатомовність
• Міжнародний вимір
• Визнання та валідація

компетентностей та кваліфікацій
• Поширення інформації про

діяльність проєкту та результатів
для більшого впливу

• Відкритий доступ до освітніх
ресурсів

• Відкритий доступ до досліджень
та інформації

Увага!!!
Для кожного
напряму та
конкурсу
можуть
бути
визначені
пріоритети:
наскрізні/
регіональні/
підпріорите-
ти!



Регіональні пріоритети: Strand 1, Strand 2
Розвиток потенціалу вищої освіти

Регіональні пріоритети
• Зелений курс / Green deal
• Цифрові трансформації /Digital 

transformation
• Міграція та мобільність / Migration 

and Mobility
• Врядування, мир, безпека та 

розвиток людського 
капіталу/Governance, peace, security 
and human development

• Стійке зростання та успішне 
працевлаштування / Sustainable 
growth and jobs

Національні: обгрунтовані на основі аналізу портеб – домашнє завдання!!!

Регіональні підпріоритети
• Зелений курс
• Цифрові трансформації
• Міграція та мобільність 
• Врядування, мир, безпека та розвиток 

людського капіталу

МОН України рекомендує фокус на (3 Strands):
• забезпечення якості педагогічної/медичної 

освіти, підготовка вчителів та розвиток 
дослідницької освіти (PhD/докторів мистецтв)

• цифрові трансформації в суспільстві
• зелені трансформації в суспільстві
• інклюзія і гендерна рівність



Стратегії: Україна – ЄС – Світ

Пріоритети Уряду України у сфері освіти
та науки – тут:
• доступна та якісна дошкільна освіта,
• Нова українська школа,
• сучасна професійна освіта,
• якісна вища освіта і розвиток освіти дорослих,
• розвиток науки та інновацій.

Нова Українська Школа – тут.
Стратегія розвитку
професійно-технічної освіти до 2023 р. – тут.
Стратегія освіти дорослих (проєкт) – тут.
Національна молодіжна стратегія до 2030 – тут :
безпека; здоров’я; спроможність; інтегрованість.
Стратегія у сфері спорту – тут.

Закони України: у сферах освіти, молоді та
спорту

Стратегії у сферах та секторах

Синергія з іншими ініціативами у сфері освіти, молоді і спорту!

https://mon.gov.ua/ua/news/rozvitok-osviti-i-nauki-ukrayini-u-fokusi-planu-prioritetnih-dij-uryadu-na-2021-rik
https://nus.org.ua/
https://www.kmu.gov.ua/news/kolegiya-mon-shvalila-strategiyu-rozvitku-profesijno-tehnichnoyi-osviti-do-2023-roku
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-strategiyi-rozvitku-vishoyi-osviti-ukrayini
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94/2021#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text


Інклюзивність: визначення
в Керівництві до Програми

• Люди з інвалідністю

• Люди з проблемами із
здоров'ям

• Бар'єри пов'язані з
доступом до навчання
та підготовки

• Культурні відмінності

• Соціальні бар'єри

• Економічні бар'єри

• Бар'єри пов'язані з
дискримінацією

• Географічні бар'єри

• Положення Хартії Еразмус у вищій освіті: рівний та
рівнозначний доступ для всіх учасників

• Вбудовані можливості мобільності в освітній процес: вікно
мобільності

• Інші альтернативні типи мобільності – інноваційні методи
навчання – змішана мобільність

• ЗВО мають визначити внутрішні процедури відбору за
принципом доступності та інклюзії – доступ на основі
досягнення та мотивації участі.

• Запланувати додаткову підтримку в проєкті, підготовчі
візити тощо!!!

• Національні агентства Еразмус+: Inclusion Officer

• Зробіть мобільність більш інклюзивною – методичні
рекомендації

https://www.siho.be/sites/default/files/making_mobility_programmes_more_inclusive_for_students_with_disabilities.pdf


Інклюзивність: що робити

• Перевірте яка є інфраструктура, включ.освітня, що вже робить/пропонує Ваш ЗВО

• Опишіть можливості прийняття/відправлення студентів та працівників

• Що потребує додаткової уваги

• Що вже зроблено чи робиться в Світі та Україні

• Визначте цільову аудиторію та її потреби

• Контактуйте з відповідними відділами, цільовою аудиторією, стейкхолдерами,
організаціями, які працюють з інклюзією. Почніть діалог та встановіть контакти.

• Визначте завдання, заходи та діяльність ЗВО

• Стратегії з інклюзії: інституційні, національні, міжнародні

• Наприклад: Римське Комюніке – тут.

• Національна стратегія створення безбар’єрного простору в Україні – тут.

• Словник безбар’єрності - https://bf.in.ua/

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3131-bologna-conference-in-rome-19-nov-2020.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text
https://bf.in.ua/


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)

14 Регіонів!!!

Регіон 2: Східне Партнерство (6) Азербайджан, 

Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, 

територія України (визнана міжнародним правом

**треті країни не асоційовані до Програми

Країни учасниці Програми ЄС Еразмус+

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries



Сфери та Ключові напрями діяльності (Key Action)

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



Яка діяльність проєктів?

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

*ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАПРЯМУ 
ТА ТИПУ ПРОЄКТІВ

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

• розвиток персоналу, особистісний, професійний,
ПК, стажування тощо

• дослідження, обстеження, огляд і т.д.
• проведення заходів (зустрічі, семінари, тренінги,

конференції, майстер класи, форуми молоді,
літні/зимові школи і т.д.)

• тренінги для тренерів
• експертиза
• іноземні викладачі, іноземні студенти
• навчальні візити до закладів освіти, молодіжних та

інших організацій
• управління проєктом (зміст, кошти і т.д.)

• віртуальні обміни
• обмін досвідом, вивчення успішних практик
• освітні матеріали: розроблення НМЗ, нові
освітні програми, курси, сучасні й інноваційні
методи навчання і викладання, сучасна
література тощо

• створення інноваційний структур
• підвищення рівня володіння іноземної
мовою, цифрова грамотність – інші
компетентності навчання впродовж життя

• тощо

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


Принцип та хто бере участь*

Організації подають проєкти на конкурси – створюють можливості!
Індивідуальні особи подають на конкурси за створеними можливостями!

Організації
• заклади освіти
• науково-дослідні установи
• академічні, професійні, студентські, 

молодіжні об’єднання
• Об'єднання роботодавців та інші
• молодіжні організації, неформальні 

об'єднання молоді
• органи державної влади
• державні та приватні підприємства та 

інші організації

Індивідуальні особи 
• учні закладів VET
• студенти ЗВО: (молодші) бакалаври, 
магістри; аспіранти, випускники

• працівники закладів освіти
• дослідники 
• молодь
• молодіжні лідери і працівники 
• волонтери
• та інші

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

*ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАПРЯМУ 
ТА ТИПУ ПРОЄКТІВ

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


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

Приклади типів індивідуальних грантів

Гранти на 
мобільність 

молоді

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


Статті витрат*

Організації – учасники проєктів
• заробітна плата працівників-членів команд проєктів
• оплата зовнішніх експертів
• витрати на відрядження для участі в діяльності

проєкту плюс підтримка немобільних людей
• обладнання з метою навчання: доданої та 

віртуальної реальності, ПО, дослідницьке 
обладнання, прилади, тренажери, ноутбуки тощо

• сучасна література
• розроблення вебресурсів
• непередбачувані витрати тощо

Індивідуальні 
особи 

• гранти на мобільність: проїзд, 
проживання, страховка інше

• стипендії в магістратуру: 
витрати на навчання, проїзд, 
проживання, роботу в 
бібліотеках, ресурси, плюс 
стипендія

• участь молоді: проїзд 
проживання, кишенькові 
витрати

• тощо
*ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАПРЯМУ 
ТА ТИПУ ПРОЄКТІВ

Різні типи бюджету: фіксована ставка, одинична 
вартість, реальна вартість, співфінансування!



Синергія з іншими ініціативами у сфері освіти, молоді і спорту!



Еразмус+ 
для закладів вищої освіти



Освіта:
Еразмус+ шкільна освіта



Що можуть зробити ЗВО

Студенти і працівники (педагогічні та VET) – долучитись до:

• E-Twinning та School Education Gateway: спільноти професіоналів, дослідників, обмін 
досвідом, успішними практиками, події та ресурси

Залучайте школи в якості партнера, або асоційованого партнера:

• Приймаюча сторона для мобільності іноземних студентів та працівників HE&VET

• Партнери в проєкти з Розвиток потенціалу HE&VET

• Партнерив проєкти Партнерств співпраці шкільної освіти*

• Проєкти Jean Monnet – цільова аудиторія

*bring Value Added

Активізуйте співпрацю із закладами освіти: профорієнтація!!!

Наприклад: корисні ресурси і події проєкту Еразмус+ СВНЕ – MOPED

http://www.etwinning.com.ua/
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
http://mopedproject.eu/ua/


Освіта:
Еразмус+ професійна 
(професійно-технічна) 
та фахова передвища освіта – VET



Залучити коледжі в якості партнера, або асоційованого партнера:

• Приймаюча сторона для мобільності іноземних студентів та 
працівників HE&VET (20% вхідна мобільність)

• Проєкти: Розвиток потенціалу HE&VET

• Проєкти: Партнерств співпраці у сфері VET*

• Проєкти: Альянси для інновацій*

• Проєкти Jean Monnet – цільова аудиторія

*bring Value Added

Активізуйте їх участь: профорієнтація!!!

Що можуть зробити ЗВО, 
що мають у складі заклади VET

Наприклад: корисні ресурси і події проєкту Еразмус+ СВНЕ – PAGOSTE

https://pagoste.eu/uk/


Освіта:
Еразмус+ вища освіта



Які можливості для ЗВО

Заявники:
• Розвиток потенціалу вищої освіти (3 конкурси)
• Еразмус Мундус: дизайн та впровадження спільних магістерських 

програм (2 конкурси)
• Жан Моне (4 конкурси)
Партнери/асоційовані партнери (всі вищевказані та):
• Міжнародна академічна (кредитна) мобільність 

(європейська – до нас 20% та міжнародна – обміни)
• Віртуальні обміни (нове)
• Партнерств співпраці у сфері освіти, молоді спорту*
• Розвиток потенціалу у сфері VET
• Альянси для інновацій (2 конкурси)*
Асоційовані партнери:
• Альянси Європейських Університетів*

Активізуйте 
співпрацю з 
міжнародними 
та українськими 
партнерами!!!

Активно беріть 
участь у 
підготовці 
заявки –
реалізовувати 
потім разом!!!

*bring Value Added

Детальніше про всі напрями – 21.12.2021

https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Erasmus  CBHE 2022_UKR_2p.pdf
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Erasmus EMDM 2022_UKR_2p.pdf
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Erasmus EMJM 2022_UKR_2p.pdf
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Erasmus_JMA 2022_2p.pdf
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Erasmus ICM 2022_UKR_2p.pdf


KA1. Міжнародна
академічна (кредитна) мобільність

Студентська мобільність – будь-яка галузь знань та освітній рівень:

молодший бакалавр/бакалавр/магістр/аспірант, а також для нещодавніх випускників.

Фізична мобільність триває від 2 до 12 місяців або від 5 до 30 днів, якщо є частиною

змішаної мобільності.

Студентська мобільність може бути у формі:

• періоду навчання за кордоном у ЗВО партнера,

• практики (робочої практики, стажування) за кордоном на підприємстві, у дослідницькому
інституті, лабораторії, організації або в іншій прийнятній установі.

• Обидва типи мобільності можуть поєднуватись, якщо загальна тривалість періоду
мобільності не перевищує 12 місяців у межах одного освітнього рівня.

Особливість: КА 131 – мобільність в Україну: іноземні студенти бакалавр/магістр
(20% бюджету мобільності ЗВО з країни-члена* Програми)

• КА 171 – мобільність з України: молодший бакалавр/бакалавр/магістр/аспірант

• КА 171 – мобільність в Україну: аспірант (international PhD student)



Міжнародна
академічна (кредитна) мобільність

Мобільність працівників: може виконуватись будь-якою категорією

персоналу ЗВО або запрошеним персоналом з-поза меж ЗВО.

Період мобільності може тривати від 5 днів до 2 місяців на:

• викладання для викладацького персоналу та запрошених осіб з неакадемічних установ
для викладання у партнерському ЗВО

• стажування для викладачів або адміністративного персоналу за кордоном
(за виключенням конференцій) для викладання, навчання за місцем роботи
(job shadowing) та/або практики у ЗВО партнера.

Період мобільності працівників може включати викладання та стажування. Будь-яке
викладання або стажування за кордоном може виконуватись у форматі змішаної
мобільності.

Змішана мобільність є поєднанням фізичної мобільності з віртуальним компонентом, що
спрямовано на посилення навчального обміну у форматі онлайн та роботу в команді

Детальніше в Керівництві до Програми: за посиланням тут.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-project-for-higher-education-students-and-staff


KA 1. Віртуальні обміни

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 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

Тривалість, грант, дедлайн, склад партнерів

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


KA 2. Розвиток потенціалу вищої освіти

ЗБІЛЬШЕННЯ ДОСТУПУ ДО СПІВПРАЦІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Ці невеликі проєкти орієнтовані на заклади вищої освіти. 
Спрямований на залучення новачків, закладів з менш залучених країн/регіонів, а також 
включення різних цільових груп. 
Бюджет проєкту від 200 000 євро до 400 000 євро. Тривалість: 2-3 роки діяльності відповідно.
ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Ці проєкти також орієнтовані на заклади вищої освіти, але мають бути розроблені для більшого і 
ширшого впливу інновацій, співпраці університетів і бізнесу та інституційного управління.
Бюджет проєкту від 400 000 євро до 800 000 євро. Тривалість: 2-3 роки.
СТРУКТУРНІ ПРОЄКТИ НА ПІДТРИМКУ РЕФОРМ
Ці проєкти зосереджені на макрорівні політичних реформ, необхідних для сприяння 
інтернаціоналізації. 
Окрім закладів вищої освіти, необхідне залучення органів управління освітою та/або міністерств. 
Бюджет проєкту від 800 000 євро до 1 000 000 євро. Тривалість: 3-4 роки.



KA2. Еразмус Мундус

Дизайн спільних магістерських програм – Design Measures:
розробляємо/формуємо (силабус, процедури, процеси, шаблони)

Спільні магістерські програми – Joint Master Programmes: впроваджуємо.

Керівництво до Програми ЄС Еразмус+: напрям Еразмус Мундус (англ. мовою) – за 
посиланням тут.
Портал ЄС можливостей грантів та тендерів (FTOP): конкурси Erasmus Mundus, 
аплікаційні форми, подання, оцінювання та підписання грантової угоди 
(англ.мовою): 
ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIGN
ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB.
Еразмус Мундус – загальна презентація (англ.мовою) – за посиланням тут.
Як готувати та подавати проєктні заявки (англ.совою) – за посиланням тут.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/erasmus-mundus
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-emjm-design;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pex-emjm-mob;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://usercontent.one/wp/erasmusplus.mci-events.eu/wp-content/uploads/2021/11/03-1-erasmus-mundus-intro.pdf?media=1636727608
https://usercontent.one/wp/erasmusplus.mci-events.eu/wp-content/uploads/2021/11/03-2-erasmus-mundus-apply.pdf?media=1636727608


KA2. Альянси для інновацій

Lot 1. Альянси освіти та підприємств:
Розвиток нових, інноваційних та мультидисциплінарних підходів до викладання та
навчання: сприяння інноваціям у розробці та викладанні, впровадженні нових методик
навчання, методах оцінювання, навчальних середовища та розробці нових навичок
тощо
Lot 2. Альянси секторальної співпраці:
Створити нові стратегічні підходи та співпрацю для прийняття конкретних рішень щодо
розвитку навичок у певних галузях економіки або у сферах, що реалізують European
Skills Agenda щодо стійкої конкурентоспроможності, соціальної справедливості та
стійкості тощо (14 секторів)
Відеозапис презентацій Інформаційного дня ЕАСЕА як написати проєкт (англійською
мовою) - за посиланням тут.

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/link-web-streaming-8-june-2021-info-session-erasmus-alliances-innovation-2021-05_en


Хто може бути партнером з України

• Заклади вищої освіти та заклади VET
• Малі , середні або великі підприємства
включаючи соціальні підприємства
• Науково дослідні інститути
• Громадські організації
• Державні органи на місцевому , регіональному
чи національному рівні
• Організації , що займаються освітою, 
навчанням та молоддю
• Органи з акредитації , сертифікації , визнання
або кваліфікації
•Інші

Де деталі і куди подавати:

Керівництво до Програми ЄС Еразмус+:

конкурси Альянси для інновацій (англ.

мовою) – за посиланням тут.

Портал ЄС можливостей грантів та

тендерів (FTOP): конкурси, аплікаційні

форми, подання, оцінювання та

підписання грантової угоди (англ. мовою)

Lot1: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-

ENTERP; Lot2: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-

INNO-BLUEPRINT.

Only if bring Value Added!!!

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/alliances-innovation
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pi-all-inno-edu-enterp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pi-all-inno-blueprint;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;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


KA2. Альянси Європейських університетів

Topic1. Intensification of prior deep institutional 
transnational cooperation
Topic 2. Development of new deep institutional 
transnational cooperation
• ЗВО країн-членів Програми добровільно 

об'єднуються для надання вищої освіти 
студентам з рівним доступом до освітнього 
процесу та ресурсів у різних університетах

• Європейський студентський квиток

ЗВО з України – асоційовані партнери*, беруть 
участь у заходах, користуються ресурсами тощо 

Де деталі і куди подавати:

Портал ЄС можливостей грантів

та тендерів (FTOP): конкурси,

аплікаційні форми, подання,

оцінювання та підписання

грантової угоди (англ. мовою)

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

Альянси Європейських університетів - (відео)презентації - за посиланням тут.

bring Value Added

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-eur-univ-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-eur-univ-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;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://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/european-universities-information-session-2022-call-proposals_en


Жан Моне – що є відкритим для України?

Проєкти з викладання та досліджень:

• Модуль Жан Моне: ERASMUS-JMO-2022-MODULE
• Кафедра Жан Моне: ERASMUS-JMO-2022-CHAIR
• Центр досконалості Жан Моне: ERASMUS-JMO-2022-COE

Стратегічні дебати Жан Моне (Мережі Жан Моне у вищій освіті):

• Мережа з внутрішніх питань ЄС:
ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU
• Мережа з питань зовнішньої політики ЄС:
ERASMUSJMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EU

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-module;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-chair;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-coe;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-networks-hei-eu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-networks-hei-non-eu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;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


Освіта:
Еразмус+ освіта дорослих



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.

KA2. Співпраця між організаціями та інституціями 
Партнерства співпраці у сферах освіти, молоді та спорту



Партнерства співпраці у сфері освіти, 
молоді та спорту

КА2. Partnerships for Cooperation: Освітній компонент!!!
Для освіти: заклади освіти
Для молоді: заклади освіти
Для спорту: заклади що надають освіту у сфері спорту
Партнерства для продукування інновацій
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-2/cooperation-partnerships


Неформальна освіта
Еразмус+ молодь та спорт



KA1. 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
Працівники ЗВО та студенти: лідери груп, спікери, тренери, модератори
Додатково студенти можуть брати участь під час канікул

Calls Deadlines:

23 лютого о 12.00

4 жовтня о 12.00

За часом у Брюсселі!!!

Куди подавати: KA152-YOU

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


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/erasm
us-plus/resources/documents/erasmus-
quality-standards-mobility-projects-
youth_en

Всі можливості у сфері молоді для 
України https://www.salto-
youth.net/rc/eeca/

Інформаційний день Еразмус у сфері 
спорту: 31 січня – 1 лютого 2022 р. 
реєстрація та деталі -
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-
events/events/online-info-day-erasmus-
sport_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-day-erasmus-sport_en


Приклади мобільності 

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

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


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 
організацію мобільності у сфері вищої освіти (20% бюджету на візити до України)

23/02/
12.00

KA131-HED

Mobility of individuals in the field of higher education: 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 – партнери

23/02/
12.00

KA171-HED

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

23/02/
12.00
4/10/
12:00

KA122-VET

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

23/02/
12.00
4/10/
12:00

KA152-YOU

KA153-YOU

KA154-YOU

Virtual exchanges in the field higher education and youth/ Flyer
Віртуальні обміни у сфері вищої освіти та молоді – партнери

22/02/
17.00

20/09/
17:00

ERASMUS-EDU-
2022-VIRT-

EXCH

Action Title/Назва напряму Deadlines

Code or Call ID 
link to the call 

documents

• Конкурси оголошуються щорічно: жовтень/листопад.

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/43323848
https://usercontent.one/wp/erasmusplus.mci-events.eu/wp-content/uploads/2021/11/2-pager-icm-2022-en.pdf?media=1636727608
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/43323848
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-vet
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047628
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-accredited-youth
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
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
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-30-november-2021-erasmus-virtual-exchanges-funding-opportunities_en
https://l.facebook.com/l.php?u=https://europa.eu/!vq6HqX?fbclid%3DIwAR1OqvB5GXsFLaubL0rWbB0UwgbvNyjayzJn2SDyL6drBrIXOO14a_Iz2RA&h=AT3IuZWW_ljGLwMCBxur9JT25mxzevOplqOixsHSFFn8qSemPpWXIjahjl7cV6MnXNpcbEbm7vx6yKZ4ivya4_mIW-8NgoEbKbjQH_5Af3am8H3BXDWsS7b_XmBxAEdnKi8z&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2E2g2baIzFMVgm4TNuECPZRMknmBJ8HlhUOrAiE5fz4OYqHDZ9pEK3Ltv74jbfZD1Ei10eLjVHCOw19kBzT7yiUiRvNyC1V-7IHRrQIR8vV0qFf1h0CYxf4VxoyMDmfo0Bo31R-4c4DWP_IkCW7edtvx_iUgiPZKTbfxpKt1uB4-jgzdIVl_f_qBX7jW7RJW9z9wXh_DD4-g
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3863-infosesiia-erasmus-virtual-exchanges-funding-opportunities-301121-r-on-lain.html
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://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/priorities-
of-the-erasmus-programme

Action Title/Назва напряму Deadlines

Code or Call ID 
link to the call 

documents

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 – партнери*

23/03

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 – партнери*

4/10

12:00
KA220-YOU

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

23/03/
17:00

ERASMUS-
EDU-2022-

PCOOP-ENGO

ERASMUS-
YOUTH-2022-
PCOOP-ENGO

Cooperation partnerships in the field of sport – partners if value added*/
Партнерства співпраці у сфері спорту – партнери*

23/03
17:00

ERASMUS-
SPORT-2022-

SCP

Alliances for Innovation – partners if value added* / Альянси для інновації – партнери*
Lot 1. Alliances for Education and Enterprises

Lot 2. Alliances for Sectoral Cooperation on Skills

15 
/09/

17:00

lot1: 
ERASMUS-

EDU-2022-PI-
ALL-INNO-

EDU-ENTERP

lot2: 
ERASMUS-

EDU-2022-PI-
ALL-INNO-
BLUEPRINT

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/cooperation-partnerships
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047627
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047628
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/43323848
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047625
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/cooperation-partnerships
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/cooperation-partnerships
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-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
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
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/cooperation-partnerships
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2022-scp;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://webcast.ec.europa.eu/info-day-alliances-for-innovation
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pi-all-inno-edu-enterp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pi-all-inno-blueprint;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;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://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/priorities-
of-the-erasmus-programme

Action Title/Назва напряму Deadlines

Code or Call ID 
link to the call 

documents

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

22 /03

17:00

ERASMUS-EDU-2022-

EUR-UNIV-1

ERASMUS-EDU-2022-

EUR-UNIV-2

Centres of Vocational Excellence/
Центри професійної майстерності/досконалості – партнери

7/09/

17:00

ERASMUS-EDU-2021-

PEX-COVE

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)

16/02

17:00

ERASMUS-EDU-2022-

EMJM-DESIGN

ERASMUS-EDU-2022-

PEX-EMJM-MOB

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

17/02 

17:00

Strand 1 ERASMUS -EDU-

2022-CBHE-STRAND-1

Strand 2 ERASMUS -EDU-

2022-CBHE-STRAND-2

Strand 3 ERASMUS -EDU-

2022-CBHE-STRAND-3

Capacity building in the field of Vocational Education and Training/ Розбудова потенціалу
у сфері професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти – CBVET – партнери

31/03 

17:00

ERASMUS-EDU-2022-CB-

VET

Jean Monnet Module/Chairs/ Centers of Excellence/ Networks/
applicants/partners/ Напрям Жан Моне: модулі/кафедри/ центри 
досконалості/ мережі (заявники/партнери)

1/03

17:00

ERASMUS-JMO-2022-MODULE; 

ERASMUS-JMO-2022-CHAIR; 

ERASMUS-JMO-2022-COE;

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-
NON-EUT

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-eur-univ-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-eur-univ-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;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://webcast.ec.europa.eu/information-session-on-the-2021-erasmus-call-for-centres-of-vocational-excellence
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pex-cove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;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://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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-emjm-design;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pex-emjm-mob;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://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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-cbhe-strand-1;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-cbhe-strand-1;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-cbhe-strand-2;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-cbhe-strand-3;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://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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-cb-vet;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://usercontent.one/wp/erasmusplus.mci-events.eu/wp-content/uploads/2021/11/2-pager-jma-2022.pdf?media=1636727608
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-module;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-chair;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-coe;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-networks-hei-non-eu;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


Корисні ресурси, документи, 
платформи, мережі тощо



Стратегії ЄС

• 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

• European 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


Портали, платформи

• 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.

• 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.

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


Портали, платформи

• 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.

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

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/


Портали, платформи конкурсів для молоді

• European Youth Portal: https://europa.eu/youth/home_en
• 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/
• EU Neighbours East – Youth Ambassadors: https://euneighbourseast.eu/uk/
• YOUTH WIKI - https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
• EuroGuidance Network - http://euroguidance.eu/

https://europa.eu/youth/home_en
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/
https://euneighbourseast.eu/uk/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
http://euroguidance.eu/


Бажаємо успіхів!
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.: +38 044 286 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/

