проєкт ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні та
Національна команда експертів
з реформування вищої освіти» – підтримка
реалізації Програми ЄС Еразмус+ та реформи вищої
освіти в Україні
(безкоштовні консультації, підтримка, семінари, тренінги,
експертиза, моніторинг проєктів, поширення інформації, корисні
матеріали, переклад документів ЕАСЕА, відеозаписи семінарів,
база/ опис/ новини/ контакти проєктів, листи підтримки на візи
тощо)
Erasmus+

Програма ЄС Еразмус+: 2014-2020 рр.
 ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ
 ОСВІТА, ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, МОЛОДЬ І СПОРТ
 Фінансування 14.7 млрд. євро
 NEW!!! Програма ЄС Еразмус на 2021-2027 рр.
з фінансуванням понад 30 млрд. євро
 Фінансування мобільностей, проєктів співпраці, партнерств,
європейських студії, молодіжного обміну, проведення міжнародних
заходів та відкриті е-ресурси
 Європейський та міжнародний виміри: співпраця між країнами ЄС;
ЄС з іншими країнами світу
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

КРАЇНИ-ЧЛЕНИ

КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ

Держави-члени ЄС:

Всі інші країни світу
(понад 150)

Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія,
Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва,
Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина,
Польща, Португалія, Румунія, Словаччина,
Словенія, Сполучене Королівство, Угорщина,
Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція

Інші країни:

Регіони співпраці

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

УКРАЇНА – Східне Партнерство,
(+ Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія,
Молдова)

Erasmus+

Співпраця організацій: рівноправних
партнерів, а не окремих осіб!!!

Програма ЄС Еразмус+: 2014-2020 рр.
Більше можливостей для всіх типів організацій з різних країн
Увага до відповідності стратегіям розвитку країн та інституцій,
якості та використання результатів, їх впливу та сталості
 Більше відповідальності за якість результатів сучасний європейський
досвід, інновації, запобігання плагіату, доброчесне виконання зобов’язань
та використання коштів
 Обов'язкова відкритість і доступність результатів для користування
всьому світу – відкрита ліцензія та copyright
 Більше автономії і відповідальності щодо управління та використання
коштів (Unit Cost) – грантові угоди, партнерські угоди, міжінституційні
угоди та внутрішні положення закладів-партнерів
!!!!! Обов'язкове розміщення матеріалів на порталі результатів проєктів ЄС:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Документи та принципи
Стратегії ЄС у сферах освіти, молоді та спорту, пріоритети міжнародної співпраці
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС, закони України, національні / галузеві /
інституційні стратегії розвитку та інші
 дотримання положень Керівництва до
Програми Е+ та умов конкурсів за напрямами
і галузями програми
 дотримання положень Хартій Еразмус у
вищій освіті та для студентства
 дотримання положень міжінституційних,
грантових та партнерських Угод
 співпраця та спільна відповідальність
рівноправних партнерів за якість досягнутих
результатів
 доброчесність виконання проєкту і
управління коштами гранту, неприбутковість

 підписані документи: грантові, партнерські,
міжінституційні та інші угоди
 цільове використання коштів гранту та економії
тільки на цілі проєкту
 горизонтальна співпраця відповідних підрозділів
організацій – координація&синергія
 зрозумілі правила, умови, процедури, механізми,
внутрішні регуляції
 відкритість, прозорість, рівний доступ/ рівні
можливості, відкриті ресурси
 академічна доброчесність
 автоматичне визнання результатів
 тощо

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

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

До кого звертатись за допомогою?
Генеральні директорати Європейської Комісії
Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури
Національні агентства Erasmus+ країн-членів програми
Представництва ЄС
Національні Erasmus+ офіси країн-партнерів програми
Керівництво до програми: Erasmus+ Programme GUIDE
В Україні:
Представництво ЄС в Україні
Міністерство освіти і науки України
Міністерство молоді та спорту України
Національний Еразмус+ офіс в Україні
Інформаційний центр Еразмус+ молодь в Україні
Ресурсний центр SALTO-Youth
Youth Ambassadors
 е-Twinning Support Office
EuroDesk
Мережа EU InfoCenters та відділів міжнародних зв’язків ЗВО
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Ключові напрями Програми (Кey Actions – KA)

КА1:
Мобільність
Learning
Mobility

КА2: проєкти
співпраці
Cooperation
projects

Жан Моне
Jean Monnet

КА3: Підтримка
реформ
Support to reforms

Спорт
Sport

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

Україна в Еразмус+: 2014-2019 рр.
KA1: ICM 13 051 грантів на мобільність за обміном: для студентів і працівників 9 056 з України та 3 995 з Європи
KA1: Спільна магістерська програма Еразмус Мундус - 246 стипендіатів: 232 стипендія на магістратуру,
14 стипендій на PhD; 8 Спільних магістерських програм Еразмус Мундус за участі 12 партнерів
KA1: Youth Mobility - 11 00 молодих людей та молодіжних працівників; 152 волонтерських проєктів та 2 448 проєктів з
мобільності молоді за участі українських громадських організацій як партнерів
KA2: CBHE
• 38 проєктів
• 200 партнерів
• 27 mln euro

KA2: CBY
• 59 проєктів
• 18 координатори
• 6 mln euro
• 3 ЗВО

KA2: SP in HE

KA2: SP in Youth

• 4 проєкти з
питань
інформаційної
безпеки,
підприємництва,
STEM освіти тощо

• 9 проєктів за
участі
громадських
організацій та 2
ЗВО як партнерів

KA2: SP in Adult
Education
• 6 проєкти за
участі
громадських
організацій та 1
ЗВО

KA3: Підтримка реформ: діалог молоді: 44 проєктів за участі
українських громадських організацій як партнерів; 3 проєкти ВО
СПОРТ: Спільні партнерства:
5 проєкти за участі українських громадських організацій як
партнерів.
Erasmus+ Шкільна освіта E-Twinning: 1101 школа, 2124 вчителя, 3909
проєктів.

82 проєкти
Jean Monnet

• 56 Модуль
• 2 Центри
• 7 Кафедр
• 5 проєктів
• 7 на
підтримку
асоціацій
• 5 Мереж

KA2: SP in School
Education
• 1 проєкт за участі
України як
партнера
• 222 904 euro

KA – Key Action
ІСМ – International Credit Mobility
CBHE – Capacity Building in Higher Education
CBY – Capacity Building in Youth
HE – Higher Education
SP – Strategic Partnership

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

Освіта, професійна підготовка, молодь, спорт
КА1: Мобільність

• Обміни, стипендії на магістратуру,
волонтерство, молодіжне лідерство

КА2: проєкти співпраці задля • Розвиток потенціалу, Стратегічні
розвитку інновацій та обміну
партнерства, Альянси знань, e-Twinning
успішними практиками

КА3: Підтримка реформ

Жан Моне

Спорт

• Модернізація сфери вищої освіти та
молодіжної політики
• Викладання і дослідження, обмін знаннями з
питань Європейської інтеграції

• Спільні партнерства
• Малі спільні партнерства

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

Хто може взяти участь?
Спочатку організації подають проєкти на конкурси і створюють можливості!

Індивідуальні особи можуть скористатись створеними можливостями!
Організації
 заклади вищої освіти
 заклади середньої освіти
 заклади професійно-технічної освіти
 заклади освіти дорослих
 науково-дослідні установи
 академічні, професійні, студентські,
молодіжні та інші об’єднання
 молодіжні організації
 громадські, організації
 органи державної влади
 державні та приватні підприємства та інші

Індивідуальні особи
 студенти: (молодші) бакалаври,
магістри
 аспіранти
випускники
 викладачі та інші працівники ЗВО
 учні і працівники закладів освіти
 дослідники
 молоді фахівці
 молодіжні лідери і працівники
 волонтери
 та інші

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities_en

Українські ЗВО – партнери

Підготовка проєктів з академічної мобільності
КА107: ІСМ. Мобільність в галузі вищої освіти:
 Мобільність студентів: грант для навчання за обміном, практика на підприємстві
 Мобільність працівників: грант на викладання, підвищення кваліфікації, стажування
Тривалість проєкту: 24 або 36 місяців
Вимоги до партнерства:
 1 заявник-координатор (з країни-члена програми)
 мінімум 2 партнерські організації (наприклад: заявник і партнер), які видають диплом
вищої освіти (відправляюча та приймаюча організації)
 Хартія Еразмус+ у сфері вищої освіти – обов'язкове визнання результатів мобільності!!!
 Міжінституційна угода, угоди на навчання, практику, на мобільність працівників
Особливості напряму:
Період навчання є частиною траєкторії освітньої програми (молодшого) бакалавра,
магістра, доктора філософії. Практика як складова курсу навчання або окремо.
Грант покриває: витрати на проїзд та перебування для стипендіата;
інституційні витрати – 350 euro за учасника для приймаючої організації
Децентралізований напрям: проєкті заявки подаються до свого Національного агентства
Еразмус+ закладами вищої освіти країн-членів програми:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/hranty-dlia-zakladiv-vyshchoi-osvity-1.html

Документи для проєктів академічної мобільності

Он-лайн вебінар для
підготовки проєктів:
https://www.youtube.com/wa
tch?v=PKL4HasUBQ4

Пошук партнерів:
http://eupartnersearch.com
/Default.aspx

Міжінституційна
угода:
https://ec.europa.eu/pr
ogrammes/erasmusplus/resources/docume
nts/applicants/interinstitutionalagreement_en

Угода на навчання
https://ec.europa.eu/programmes/eras
musplus/resources/documents/applicants/le
arning-agreement_en

та Рекомендації як
готувати Угоду
https://ec.europa.eu/programmes/eras
musplus/sites/erasmusplus2/files/files/resou
rces/learning-studies-guidelines_en.pdf

Угода на практику
https://ec.europa.eu/programmes/eras
musplus/resources/documents/applicants/l
earning-agreement_en

та Рекомендації як
готувати Угоду

Угода на
стажування

Угода на
викладання

https://ec.europa.eu/pro
grammes/erasmusplus/resources/docume
nts/applicants/mobilityagreement_en

https://ec.europa.eu/pro
grammes/erasmusplus/resources/docume
nts/applicants/mobilityagreement_en

https://ec.europa.eu/programmes/eras
musplus/sites/erasmusplus2/files/learningtraineeships-guidelines_en.pdf

Erasmus+ ICM (посібник для партнерів Еразмус+, листопад 2017 р.)
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/international-credit-mobilityhandbook_en.pdf

Угоди з академічної мобільності
Для студента із
країни-члена програми Еразмус+

3-стороння угода
(якщо тільки
для практики)

4-стороння угода
(якщо поєднано
навчання та
практика)

Для студента із
країни-партнера Еразмус+

4-стороння угода
(завжди)

Деталі: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/hranty-dlia-zakladiv-vyshchoi-osvity-1/16-kredytna-mobilnist.html

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

Предметні області - УСІ

Індивідуальні можливості
Хто може подаватись на грант міжнародної кредитної мобільності?
- Студенти – (молодші)/бакалаври (окрім 1-го курсу), магістри, PhD (для
навчання, практики)
Тривалість мобільності: 3 – 12 місяців для навчання, або 2 – 12 місяців для
практики протягом одного освітнього циклу.
Грант на перебування: 800-850-900 EUR/місяць плюс проїзд
- Працівники – адміністративні та викладачі: для викладання, підвищення
кваліфікації, стажування, мовні курси, тренінги, підготовки/управління проєктів…
Тривалість мобільності: 5 днів – 2 міс.
Грант на перебування: 140-160-180 EUR/доба плюс проїзд
Витрати на проїзд для всіх:
мін.сума – 20 EUR (10-99 km); макс. – 1 500 EUR (8 000 km та більше)
Оголошення конкурсів і відбір: відкрито, прозоро, за визначеними критеріями
!!! обов'язкове збереження стипендії / заробітної плати
!!! обов'язкове визнання результатів мобільності студентів і працівників
Звертатись до підрозділів відповідальних за міжнародну співпрацю, мобільність

Індивідуальні можливості – кроки:
Крок 1. Звернутись до міжнародного відділу Вашого університету.
Крок 2. Уточнити наявність проєктів з обмінів Еразмус+ для Вашої
спеціальності / факультету/ відділу/ кафедри, приймаючий університет Європи,
умови конкурсу, розмір гранту, терміни подачі, пакет документів тощо.
Крок 3. В рамках внутрішнього конкурсу подати підготовлений повний пакет
документів на участь.
Крок 4. У разі перемоги, звернутись до відділу щодо підписання угод та
уточнення умов отримання коштів, місця проживання.
Крок 5. Готувати пакет документів на отримання візи.
Крок 6. Готуватись до обміну!
По закінченню мобільності обов'язковою умовою для університетів України є автоматичне визнання періодів і
результатів мобільності студентів і працівників, тому обговоріть процедури визнання з відділом міжнародної
співпраці до початку обміну, уточніть про необхідні документи від європейського партнера.
Зберігайте документи щодо проживання, проїзду та уточніть щодо сплати податків приймаючою стороною, візьміть
довідку.
База координаторів Еразмус в ЗВО України: http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/University_Erasmus_coordinators_Database.xlsx

Українські ЗВО та інші організації – партнери

Підготовка проєктів:
Спільні магістерські програми Еразмус Мундус (JMDs)
Організація партнерств для викладання спільних магістерських програм
(60, 90 або 120 кредитів ECTS) та надання стипендій студентам
Тривалість проєкту: 4 або 5 років (Грантова угода, Партнерська угода)
Вимоги до партнерства:
 1 університет заявник (з країни-члена програми);
 партнерські організації мінімум з 3-х країн-членів програми.
Особливості:
 проєктна заявка на організацію та реалізацію спільних магістерських
програм включаючи стипендії для студентів з усього світу та викладачів.
 Будь-які країни світу можуть бути партнерами.
 Партнерства створюють веб-сайти спільних магістерських програм:
вікно для подання заявок на конкурси стипендій он-лайн.
 Конкурси оголошують партнерства спільних магістерських програм.
Каталог програм: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en

Студенти та ЗВО зі всього світу

Індивідуальні можливості:
Тривалість навчання: 1 рік/ 1,5 роки / 2 роки
Особливості: наявність диплома про вищу освіту на рівні
бакалавра/спеціаліста – мінімально, або навчатись на 4 курсі.
Мова викладання: англійська та інші.
Диплом магістра: спільний, подвійний, багатосторонній.
Розмір стипендій: 1000 EUR на місяць (включає проживання); додатково
грантом покриваються витрати за навчання, проїзд, страхування, вільний доступ
до всіх університетських ресурсів, практику.
Вимоги та умови: вебсайт спільної магістерської програми – без посередників.
Навчання – мінімум в двох країнах партнерства: обрати три програми з каталогу
і подати он-лайн документи на конкурс (незалежно від закладу).
Чекати результатів і готувати документи для візи, готуватись до навчання,
вивчати інші іноземні мови 
Кроки: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/stupeneva-mobilnist.html

Каталог: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

Індивідуальні можливості – кроки:
Крок 1. Обрати програму(и) з каталогу спільних магістерських програм Еразмус Мундус.
Крок 2. Прочитати опис програм: дисципліни, схеми мобільності, вимоги до заявника.
Крок 3. Ознайомитись з умовами конкурсів та термінами подання аплікаційних документів
на конкурс.
Крок 4. На сайті обраних програм(и), завантажити бланк заявки application form та
підготувати повний пакет документів, додатки та подати – он-лайн.
Крок 5. Після проходження першого етапу, у березні-квітні кандидат отримає електронного
листа про проходження наступного кроку конкурсу (скайп). Після успішного скайп-інтерв’ю,
аплікант отримує повідомлення про перемогу в конкурсі.
Крок 6. Після остаточного погодження та отримання листа про зарахування від
університету (травень), переможцю необхідно звернутись до посольства країни щодо
подачі документів з отримання візи на навчання.
Крок 7. Участь в орієнтаційній зустрічі від Представництва ЄС в Україні та Асоціації випускників
Еразмус Мундус: етапи підготовки до мобільності, досвід навчання випускників, зустріч з представниками
посольств, знайомства з переможцями від України

Каталог: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

Українські організації - партнери

Організація проєктів з мобільності – МОЛОДЬ
1. Молодіжні обміни.
 зустрічі двох або більше груп молодих людей з різних країн;
 тривалість обміну: 5–21 день;
 вік учасників: 13-30 років;
 кількість учасників: 16-60, мінімум 4 учасники з кожної групи + 1 лідер групи
2. Мобільність молодіжних працівників.
 заходи, що підтримують професійний розвиток працівників молодіжних організацій;
 основні типи заходів:

- семінари, тренінгові курси, заходи з налагодження співпраці, навчальні візити;
- стажування або спостереження у молодіжній організації за кордоном;
 тривалість заходу: 2 дні – 2 місяці;
 без вікових обмежень;
 кількість учасників: до 50 (включно з тренерами та фасилітаторами)

Консультації в Україні
Інформаційний центр Еразмус+ Молодь
info.Ukraine@salto-youth.net,
+38 050 878 92 27;
Facebook:
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/

Грант покриває: проїзд, візові витрати, страхування, кошти на перебування (добові на харчування), проживання.
Організації з країн-членів програми подають заявки до своїх Національних агентств Еразмус+, де і розміщено всі умови
конкурсів, українські організації - партнери.

Індивідуальні особи подають заявки на конкурси до організацій, що реалізують проєкти в країнах-членах програми.
Детальна інформація: https://www.salto-youth.net/about/yiayouthpolicy/
Он-лайн курси з написання проєктів (MOOC): https://www.youtube.com/channel/UCBA7l7XjM4C6kWqxAg8Ml8w
Європейський молодіжний портал: http://europa.eu/youth/eu_en

Українські організації - партнери

Організація проєктів з мобільності – МОЛОДЬ
Волонтерські проєкти – European Solidary Corps – окрема програма ЄС для молоді
• волонтерська допомога в іншій країні;
• тривалість: 2 тижні – 12 місяців;
• тривалість групових проєктів (мінімум 10 учасників) та проєктів для учасників з меншими
можливостями: 2 тижні – 2 місяці;
• вік учасників: 18-30 років, з 17 років можна подавати заявки;
• кількість учасників: 1-40;
• організації мають отримати акредитацію, щоб приймати або відправляти волонтерів
Грант покриває: трансфер, віза, страхування, кошти на перебування (добові на харчування),
проживання.
Організації з країн-членів програми подають заявки до своїх Національних агентств Еразмус+,
де і розміщено всі умови конкурсів, українські організації - партнери.
Детальна інформація: https://europa.eu/youth/solidarity_en

База організацій, що є акредитовані EVS (включає 37 організацій в Україні):
http://europa.eu/youth/evs_database

EU4Youth – ініціатива ЄС для молоді

Консультації в Україні:
Інформаційний центр Еразмус+ Молодь
info.Ukraine@salto-youth.net,
+38 050 878 92 27;
Facebook:
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/

Детальніше:
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en/28476/EU4Youth%20programme

Індивідуальні можливості для мобільності молоді
1. Молодіжна мобільність (КА105)
2. Мобільність молодіжних працівників (КА105)
3. Волонтерство (КА125)
Цільові групи: молоді люди, молодіжні працівники, молодіжні організації,
державні або приватні установи.
Покриваються витрати на участь – проїзд, проживання тощо (до 70%)
Індивідуальні особи подають заявки на конкурси до організацій, які виграли
грант і організовують таку мобільність в країнах-членах програми
Оголошення про конкурси – FaceBook сторінка Інформаційного Центру Еразмус+
Молодь в Україні; сайти акредитованих молодіжних організацій, чи інших
організацій.
Консультації в Україні: Інформаційний центр Еразмус+ Молодь
info.Ukraine@salto-youth.net, +38 050 878 92 27;
Facebook: https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/
MOOC for Youth Actions: https://www.youtube.com/channel/UCBA7l7XjM4C6kWqxAg8Ml8w
https://www.salto-youth.net/about/yiayouthpolicy/

Стратегічні партнерства:
українські організації – партнери (КА 200 – КА 205)
KA2 – Співпраця задля розвитку інновацій та обміну
успішними практиками

Розробка і впровадження інноваційних практик на організаційному, місцевому,
регіональному, національному або європейському рівнях.
Тривалість проєкту: 24 або 36 місяців
Максимальний розмір гранту: 450 000 EUR
Вимоги до партнерства:
•мінімум 3 партнерські організації з 3-х різних країн-членів програми.

Особливості: участь організацій з України як партнера можлива за умови
унікального досвіду, що матиме вагомий вплив на результати проєкту.
Децентралізований напрям: проєкті заявки подає організація з країни-члена
програми до свого Національного агентства Еразмус+.
Детально:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/strategicpartnerships-field-education-training-and-youth_en
E.g. Masters In Entrepreneurship; Labour Market For Migrant And Refugee Women
Though Gender-Sensitive Counselling And Local Cooperation Strategies.
Національні агентства: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en

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

KA2 – Співпраця задля розвитку інновацій та обміну
успішними практиками

Альянси знань: українські організації – партнери (КА206)
Розробка нових, інноваційних та міждисциплінарних підходів до викладання й
навчання, розроблення освітніх курсів.
• Стимулювання підприємництва і підприємницьких навичок викладацького складу.
• Сприяння обміну знань, залучення підприємств у навчальний процес.
Тривалість проєкту: 24 або 36 місяців
Максимальний розмір гранту: 700 000 EUR (2 роки) - 1 000 000 EUR (3 роки)
Вимоги до партнерства: мінімум 6 партнерських організацій із 3-х різних країн-членів
програми (мін. 2 ЗВО та 2 підприємства).

Особливості: участь організацій з України як партнера можлива за умови унікального
досвіду, що матиме вагомий вплив на результати проєкту (value added).
проєктні заявки подаються організацією з країни-члена програми до Національного
агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури

Детальніше: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperationfor-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge-alliances_en

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

KA2 – Співпраця задля розвитку інновацій та обміну
успішними практиками

Розвиток потенціалу вищої освіти: українські університети заявники і
рівноправні партнери (КА 211)
модернізація існуючих, та/або створення новітніх освітніх програм (спільних програм), відповідно до
потреб і вимог ринку праці на основі обміну досвідом між колегами
розроблення стратегій, моделей, рекомендацій тощо
підготовка/ перепідготовка / підвищення кваліфікації працівників, навчальні візити і для студентів
вдосконалення методів викладання і навчання, підготовка навчально-методичного комплексу (peer review)
отримання сучасних ресурсів (літератури, підписка на сучасні видання, бібліотеки тощо)
створення та оснащення міжнародних офісів, інноваційних лабораторій/ центрів, симулятори, ПО тощо
відкрита і для участі різних типів організацій включаючи органи влади (оплата праці та відряджень)
горизонтальна співпраця, синергія з іншими проєктами, участь і інформування студентів
Тривалість проєкту: 24 або 36 місяців
Розмір гранту: від 500 000 до 1 000 000 EUR
Вимоги до партнерства: мінімум 2 партнерські організації вищої освіти з 2-х різних країн-членів
програми плюс мінімум стільки ж з країн-партнерів програми
Особливості: фінансуються оплата роботи, відрядження, обладнання, субпідряд, відкритість і
доступність результатів на порталі ЄС: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
проєктні заявки подаються он-лайн до Національного агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і
культури: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-andexchange-good-practices/capacity-0_en Важливо - пріоритети на нові конкурси без змін!!!
Зверніться до Національних Еразмус+ офісів задля запобігання дублювання та перевірки на дотримання мінімальних вимог!!!

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html

KA2 – Співпраця задля розвитку інновацій та обміну
успішними практиками

Розвиток потенціалу молоді: українські організації – заявники і рівноправні партнери (КА214)

типи проєктів:
- стажування в сфері громадянського суспільства для молоді;
- партнерство для підприємництва;
• мінімум 3 партнери: організації з країн-членів програми (мінімум 1 партнер) та країн
Східного партнерства (мінімум 1 партнер);
• організація-заявник – з країни Східного партнерства: повинен бути неприбутковою
організацією, асоціацією, неурядовою організацією (включаючи європейські молодіжні
неурядові організації); національною молодіжною радою; органом державної влади
місцевого, регіонального або національного рівня; приватною компанією, включаючи
соціальне підприємство.
• організація-партнер може бути будь-якою державною, приватною або громадською
організацією, заснованою в країні-члені або країні-партнері програми Еразмус+ зі
Східного партнерства.
• тривалість проєкту: 9 – 24 місяці; максимальний грант залежить від заходів

Фінансується розвиток потенціалу молодіжних організацій і мобільність: оплата роботи, навчальні візити,
проведення заходів, обладнання, публікації.
проєктні заявки подаються он-лайн до Національного агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en

KA3 – Підтримка реформ у сфері вищої освіти і молодіжної політики
Вища освіта
Матеріали досліджень і міжнародні заходи Європейської Комісії у сфері вищої освіти.
Мережа Національних команд експертів з реформування вищої освіти та Еразмус+ офісів в країнах-партнерах.
Деталі: www.erasmusplus.org.ua
МОЛОДЬ (КА 347)

Діалог молоді (заявник – організація з країни-члена програми):
• зустрічі між молодими людьми та тими, хто приймають рішення у молодіжній сфері;
• заходи проходять тільки у країнах-членах програми;
• учасники з країн-партнерів можуть брати участь у міжнародних семінарах;
• тривалість проєкту: 3 - 24 місяці;
• учасники: молоді люди (13 – 30 років) та представники органів влади
(без вікових обмежень);
• мінімум 30 учасників.
Максимальний розмір гранту: 50 000 EUR.
Цільові групи: громадські організації, молодіжні лідери.

Консультації в Україні
Інформаційний
центр
Еразмус+
Молодь
info.Ukraine@salto-youth.net,
+38 050 878 92 27;
Facebook:
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
/

Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-policy-reforms_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform_en

Європейські студії - заявники і партнери

Жан Моне – викладання/дослідження/обмін знаннями/асоціації
Мета напряму: активізація євроінтеграційного дискурсу і поширення знань
про діяльність Європейського Союзу та європейську інтеграцію загалом.
Основні напрями проєктів:
• викладання й дослідження ( “Модулі”, “Кафедри”, “Центри досконалості”);
• дебати між представниками науково-педагогічних кіл та академічні обміни
інформацією (“Мережі” та “проєкти”);
• підтримка діяльності асоціацій.
Особливість:
проєктну
заявку
можуть
Види проєктів
Грант EUR
подавати заклади вищої освіти і інші організації
(важливий досвід з популяризації європейських
Jean Monnet Modules* 30.000 EUR
студій), розташовані в будь-якій країні світу.
Jean Monnet Chairs*
50.000 EUR
Конкурси: щорічно з жовтня по лютий.
Обов'язкове співфінансування для різних Centres of Excellence* 100.000 EUR
видів: 25%*; 20%**.
300.000 EUR
Jean Monnet
Обов'язковий внутрішній кошторис для виконання
заходів проєкту в рамках всього бюджету.

Networks**

проєктні заявки подаються он-лайн до Jean Monnet Projects**
Національного агентства з питань освіти,
аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) - Support to
Брюссель: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus- Associations**
plus/actions/jean-monnet_en

Мін. N°
країн

Тривалість

1

3 роки

3

проєктів

3 роки

60.000 EUR

1

12, 18, 24
місяці

50.000 EUR

1

3 роки

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html

Європейські студії - особливості й тематика

Жан Моне – діяльність за напрямом
Диверсифікація / урізноманітнення досліджень (розширення, включення нових
тематичних напрямів, наприклад, спорт, культура тощо).
Створення в університетах сучасного динамічного та інноваційного середовища,
сприятливого для професійного розвитку, обміну досвідом, синергії з іншими проєктами та
організаціями.

Особливість: Забезпечення участі
нової генерації викладачів (за
напрямом Жан Моне 20% грантів
дістануть проєктні пропозиції де
залучено викладачів / науковців, які
отримали ступінь PhD протягом
останніх п'яти років).
Відкритість і доступність ресурсів на
порталі ЄС:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmu
s-plus/projects/

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classical JM Subjects
EU Comparative Regionalism
EU Communication &
Information
EU Economic Studies
EU Historical Studies
EU Intercultural Dialogue
EU Interdisciplinary Studies
International Relations and
Diplomacy Studies
EU Legal Studies
Political and Administrative

Associated Studies
Sociology
Philosophy
Religion
Geography
Literature
Art
Sciences (veterinary,
agronomy, health)
Environmental Studies
Globalisation Studies

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html

Цілі та діяльність

Жан Моне – викладання і дослідження
Викладання курсів в галузі європейської інтеграції, включених до офіційних
навчальних планів і освітніх програм
Наукові дослідження, моніторинг і керівництво дослідницькими проєктами з
євроінтеграційної тематики
Організація та координація людських та інформаційних ресурсів у сфері європейських
студій
Освітня
програма,
присвячена
Інші заходи:
Європейському
Союзу
та
МОДУЛІ
 Дослідницька діяльність.
євроінтеграційній тематиці.
 Публікації.
Обсяг: не менше 40 годин на рік.
 Створення відкритих освітніх
ресурсів, веб-сайтів.
Викладацька ставка із спеціалізацією
КАФЕДРИ
 Поширення знань і результатів
на європейських студіях.
досліджень.
Обсяг: не менше 90 годин на рік
 Формування стійкого інтересу до
(Заснування спеціальних посад / кафедр для
ЄС та європейських студій.
досвідчених викладачів, що спеціалізуються на
 Включення питань
питаннях європейської інтеграції).
євроінтеграційної тематики до
навчальних планів і курсів.
Осередки
накопичення
знань
з
ЦЕНТРИ


Придбання обладнання для Центрів
досконалості (10% заг.бюджету)

ДОСКОНАЛОСТІ

тематики Європейського Союзу та
євроінтеграційних компетентностей.

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html

Цілі та діяльність

Жан Моне – дебати та академічні обміни знаннями
Сприяння обміну знаннями й накопиченим досвідом з метою взаємозбагачення та
поширення кращих практик.
Посилення співпраці та створення платформ з обміну знань щодо найактуальніших
питань ЄС та європейської інтеграції за участі ЗВО, науково-дослідних інститутів,
урядових та європейських структур, дослідників, експертів, громадських активістів.
Розроблення академічного змісту для окремих цільових груп.
Спільне створення змісту та спільне викладання.
Особливість:
Посилення співпраці та
 До складу мереж мають входити мінімум
поширення результатів
МЕРЕЖІ
3 різних організації, що представляють
високоякісних досліджень
мінімум 3 різних держави.
Опрацьовування різноманітних
проєкти - типи:
методологій, активізація
 проєкти типу «Інноваційність» ( нові
проєктИ
дискусій та рефлексії – 12, 18,
підходи, методології викладання
24 міс.
Заходи:
європейських студій, підвищення їх
 Дослідницька діяльність щодо вироблення методологій
привабливості, адаптація до потреб
вирішення міжрегіональних проблем, поширення знань і
конкретних груп і спільнот).
результатів досліджень.
 проєкти типу «Взаємний розвиток»
 Запрошення та обмін експертами.
(полеміка, обговорення різних вимірів та  Проведення семінарів, тренінгів, конференцій.
аспектів євроінтеграційних процесів).
 Публікації.
 Створення відкритих освітніх ресурсів, веб-сайтів.
 проєкти типу «Поширення контенту».


Обладнання (10% від заг.бюджету).

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html

Цілі та діяльність

Жан Моне – підтримка асоціацій
 Організація та здійснення статутної діяльності асоціацій, що займаються
євроінтеграційними студіями;
 Відкритий діалог з громадськістю, активізація експертно-фахового
дискурсу;
 Популяризація ідей Об'єднаної Європи, сприяння активному громадянству
через поширення інформації про Європейський Союз серед широкої
громадськості;
 Створення та підтримка веб-сайту, платформи асоціації; поширення
інформації про ЄС через ІКТ – інструменти, розроблення та підтримка
відкритих освітніх ресурсів
Особливість:
 Підтримка статутної діяльності асоціації

АСОЦІАЦІЇ

Участь і внесок у дослідження
євроінтеграційних процесів

Заходи:
 Дослідницька діяльність та поширення знань і результатів досліджень.
 Запрошення експертів.
 Проведення семінарів, тренінгів, конференцій та публікації матеріалів.
 Створення відкритих освітніх ресурсів, веб-сайтів.
 Обладнання (10% від заг.бюджету).

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html

СПОРТ – Спільні партнерства Collaborative Partnerships
• діяльності щодо підвищення поінформованості про важливість спорту і фізичну активність по
відношенню до особистого, соціального і професійного розвитку
• заходи з популяризації інновацій у спорті, з охорони здоровʼя, освіти, навчання та розвитку
молоді
• заходи щодо поліпшення доказової бази у сфері спорту для вирішення соціальних і економічних
проблем (збір даних, дослідження, консультації тощо)
• конференції, семінари, зустрічі, заходи та інформаційні заходи
• інше
Аплікант: організація з країни-члена програми подає он-лайн до Виконавчого агентства – ЕАСЕА
Від п'яти організацій з різних країн-членів програми, плюс з України
Для великих партнерств – грант 400 000 євро на 12-36 місяці
Для малих партнерств – грант 60 000 євро на 12-24 місяці
Е.g. SCHWALBE - organizations from Ukraine, Poland, Greece and Germany organized a project which
connects theatre, social media campaign and football, NGO Youth Of Yuvileine;
Rlef Training And Education Portal With Ukrainian Public Organization Ukrainian Federation Of Rugby
League.
Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

З чого починати? СТРАТЕГІЯ

Керівництво до Програми Еразмус+ (англ./укр.мовами)
Ознайомитись
з
умовами
та
пріоритетами
участі
у
програмі
і
відповідних
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

конкурсів:

Зареєструватись на порталі учасників:

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
Обговорити із керівництвом університету можливість участі у програмі Еразмус+, зокрема у заходах Жана
Моне; обговорити коло зобов'язань, які бере на себе університет та його керівництво, бухгалтерія, приймаючи
грант.
Дослідити, як можливості програми узгоджуються із потребами Вашого університету, кафедри; чи відповідають
запитам викладачів та студентів; проаналізувати, які суспільні запити існують у регіоні, місті, країні, галузі.
 Визначитись з нагальними потребами ЗВО/ іншої організації; компонентом, напрямком та тематикою
майбутнього проєкту. Запрошуємо проконсультуватись з НЕО в Україні щодо ідеї та її синергії.
 Зібрати потенційних виконавців та учасників проєкту, провести “брейнстормінг” щодо концепції проєкту;
обрати робочу групу, розподілити обов'язки з підготовки проєктної заявки, скласти графік роботи.

Підготувати короткий опис проєктної ідеї: цілі, завдання, заходи, очікувані результати - LFM.
Створення консорціуму партнерів та узгодження змісту проєкту: пошук партнерів (контакти працівників,
партнерів проєктів, Еразмус+ координатори, заходи ЕАСЕА, НЕО, портали пошуку партнерів).
Підготовка або активна участь в підготовці проєктної заявки та всіх необхідних документів (активне
обговорення деталей співпраці).
Погодження заявника-координатора (організації, яка подасть заявку) – розвиток потенціалу, Жан Моне та інші.
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/ErasmusProgrammeGuide_2019UA%20highlighted%202.pdf

Аплікаційна форма

Командна робота

Аплікаційну форму (e-Form) із усіма необхідними додатками і проєктними
документами необхідно завантажити через Портал учасників.
Крім заповнення електронної аплікаційної форми (eForm), необхідно заповнити
додатки (annexes to the eForm):
1) Опис проєкту (Description of the project) включає, серед іншого, LFM,
робочий план і робочі пакети.

2) Кошторис (Budget table).
3) Декларація доброчесності (Declaration on honour) для заявників.
4) Інші, наприклад: Мандат тощо.

Пакет документів може відрізнятись за напрямами.
Подання проєктної заявки он-лайн!!!
Очікування та підготовка до роботи
Перемога – святкування/ початок або доопрацювання!!!
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/help/how-to_en

Критерії оцінювання допоможуть заповнити
проєктну заявку якісніше

Критерії оцінювання проєктних пропозицій:
• Актуальність, значущість (відповідає потребам, конкурсним
пріоритетам, застосовує/ розробляє новітні методики, інноваційність
ідеї та результатів, синергія тощо) – 25 %
• Дизайн і якість проєктної заявки (чітка, зрозуміла програма заходів,
реалістичність їх виконання, відповідність цілей проєкту його заходам,
ресурсам) – 25%
• Якість проєктної команди (досвід у заявленій сфері, міжнародній
співпраці, виконанні проєктів, публікації, досвід, тематика НДР інш.) –
25%
• Можливий вплив, поширення і використання результатів (вплив на
організаційному, місцевому, регіональному, національному,
міжнародному рівнях, доречність запланованих заходів тощо) – 25%
Детально описано в Керівництві до програми відповідних напрямів (конкретні
запитання).
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

REHAB

Детально про всі проєкти: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Розробляти та реалізовувати стратегії(internationalisation) 
Освіта, навчання: (не) / (ін) / формальна 
Співпрацювати задля покращення якості освіти 
Управляти проєктами, проводити міжнародні заходи 
Волонтерити, e.g. on a Boat museum 
Навчатись, проводити дослідження, виготовляти продукцію
Набувати нових компетентностей (LLL) 
Дискутувати з парламентарями з усього світу 
Співпрацювати задля запровадження інновацій та створення
нового бізнесу 
Співпрацювати з Австралією, Новою Зеландією etc. 
Отримувати прибуток та займатись туризмом 

See A Game – Partnership For Youth Entrepreneurship Education with Bila Tserkva Regional Civic Organization
Association People, BGO People;
Dialogue For Youth Participation And Youth Policy with NGO - Asotsiatsia Dlya Aktivnoy Molodi Stella;
Bridges To Empower. Cross-Sectorial Initiative To Support The Young People In Their Quest For Entrepreneurship
With Rehionalnyj Blahodijnyj Fond Rezonans.
SCHWALBE - organizations from Ukraine, Poland, Greece and Germany will organize a project which connects
theatre, social media campaign and football (NGO Youth Of Yuvileine);
Rlef Training And Education Portal With Ukrainian Public Organization Ukrainian Federation Of Rugby League.
СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ МОЛОДІЖНОГО ІННОВАЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ПЛАТФОРМІ ФАБЛАБІВ

СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМЕНА ПО ПРАВАМ СТУДЕНТІВ
РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТАХ
УКРАЇНИ ТА СЕРБІЇ
Студії європейських цінностей та ідентичності
Все про Європу: читайте, слухайте, вивчайте у Центрах
європейської інформації при бібліотеках
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Залишились запитання, потрібна допомога, роз'яснення, тренінги,
зустріч з керівництвом чи фінансово-економічним відділом тощо

ДЯКУЄМО 

Looking forward to close collaboration and partnership!
Тільки для безкоштовного поширення та користування, при використанні обов'язкове посилання на джерело:
 проєкт ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні» - www.erasmusplus.org.ua
Презентацію підготовлено на основі матеріалів ЕАСЕА Erasmus+
та використано малюнки і фото з відкритих Інтернет ресурсів

Erasmus+

