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ЗМІСТ

• Що таке Еразмус+?

• Де і які документи?

• З ким співпрацюємо?

• Хто співпрацює?

• До кого звертатись?

• Де шукати натхнення і партнерів?

• Як знайти?



Що таке Еразмус+?
• Програма міжнародної співпраці між державами-членами ЄС

з іншими країнами світу: international dimension

• ОСВІТА, ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, МОЛОДЬ І СПОРТ

• Еразмус+ 2014-2020 рр.: 14.7 млрд. євро

• NEW!!! Еразмус 2021-2027 рр. – 24,6* млрд. євро

• Стратегії розвитку – інтернаціоналізація: обмін досвідом та 
успішними практиками, проєкти співпраці, розвиток інноваційного
потенціалу, навчальна /академічна/ молодіжна мобільність, 
партнерства/альянси, європейські студії, відкриті ресурси, відкриті
результати проєктів – база знань, міжнародні заходи, проф. мережі



Ключові напрями
Програми (Кey Actions)

КА1: 
Мобільність

КА2: 
Проєкти

співпраці –
інновації/ 

успішні 
практики

КА3: 
Підтримка 

реформ

Жан Моне Спорт

ОСВІТА (вся), 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, 
МОЛОДЬ, СПОРТ

Україна в Еразмусі 2014-2020

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html






Де та які документи?

• Портал Програми ЄС Еразмус+
• Портал Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних 

засобів та культури
• Портали Національних агентств і офісів Еразмус+
• Керівництво до Програми Еразмус+
• Пакет конкурсних документів за напрямами (он-лайн)
• Онлайн аплікаційна форма  додатками
• Завантажити через профіль організації на порталі учасників
• Заповнення офлайн, подання заявником онлайн
• Завантаження outcomes на порталі результатів проєктів

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-offices_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Аплікаційна форм (e-Form) з додатками – через Портал учасників.

Заповнити електронну форму (eForm) та 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!!!



Критерії оцінювання – однакові (наприклад: СВНЕ/Жан Моне):  

I. Актуальність, значущість (відповідає потребам, конкурсним 

пріоритетам, застосовує/ розробляє новітні методики, 

інноваційність ідеї та результатів, синергія тощо) – 30 % (Part D)

II. Дизайн і якість впровадження (чітка програма заходів, 

реалістичність їх виконання, методологія, відповідність цілей 

проєкту його заходам, ресурсам) – 30% (Part E включає LFM, 

Work Plan, 5 Work Packages)

III. Якість проєктної команди (досвід у заявленій сфері, міжнародній 

співпраці, виконанні проєктів, публікації інш.) – 20% (Part F)

IV. Можливий вплив, поширення і використання результатів (вплив на 

організаційному, місцевому, регіональному, національному, 

міжнародному рівнях, доречність запланованих заходів тощо) –

20% (Part G) - Impact and Dissemination Tool Kit video тут.
Part H – інші гранти ЄС; Part  I – Checklist

Керівництво до Програми

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-results/impact-and-dissemination-toolkit_en?fbclid=IwAR1RPbZWNVyTr45LcxVT549bPWBBR3dY-YgoK4SnvUIi8StLtmjwp_z0MbU
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en


КРАЇНИ-ЧЛЕНИ – заявники КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ

Держави-члени ЄС:
Австрія, Бельгія,  Болгарія, Греція, Данія, 

Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, 
Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, 

Нідерланди, Німеччина, Польща, 
Португалія, Румунія, Словаччина, 
Словенія, Сполучене Королівство 
(перехідний період)*, Угорщина, 

Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, 
Швеція

Інші країни:

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

Всі інші країни світу 
(понад 170)

УКРАЇНА
Східне Партнерство 

(+ Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 

Грузія, Молдова)

З ким співпрацюємо?



Хто співпрацює*?

* ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАПРЯМУ та ролі в партнерстві

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

молодіжні та інші об’єднання
• молодіжні організації
• креативні індустрії
• органи державної влади
• державні та приватні підприємства 

та інші

Індивідуальні особи 
• студенти: (молодші) бакалаври, 
магістри; аспіранти, випускники

• працівники закладів освіти
• дослідники 
• молоді фахівці
• молодіжні лідери і працівники 
• волонтери
• та інші

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



До кого звертатись?
• Національний Еразмус+ офіс в Україні та команда експертів

• Представництво ЄС в Україні та мережа інформаційних центрів, 
студентів та випускників, Erasmus Mundus Alumni - Ukraine

• Еразмус координатори та офіси міжнародного співробітництва
• European Students Network – ESN - Kyiv
• EuroDesk - Ukraine
• Інформаційний центр Еразмус+ молодь та Європейський 

корпус солідарності в Україні (м. Суми)
• Youth Ambassadors
• е-Twinning Support Office

https://erasmusplus.org.ua/
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
https://euroquiz.org.ua/network-eu
https://www.em-a.eu/
https://www.facebook.com/Erasmus-Mundus-Alumni-in-Ukraine-276724542371302
https://www.facebook.com/groups/ErasmusUAcontacts
http://esnkyiv.org/
http://eurodesk.org.ua/
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
http://www.etwinning.com.ua/


До кого звертатись?

Національні агентства Еразмус+ в країнах-членах Програми Еразмус+

Національні Еразмус+ офіси та команд експертів в країнах-партнерах

Представництва ЄС
 Еразмус координатори та офіси міжнародного співробітництва - other
Мережі студентів та випускників
 European Students Network – ESN
 EuroDesk
 Інформаційні центри Еразмус+ молодь

та Європейський корпус солідарності
 Ресурсний центр SALTO-Youth (Польща)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-offices_en
https://www.em-a.eu/
https://www.facebook.com/esnkyiv/
https://eurodesk.eu/
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine/
https://www.salto-youth.net/


Де шукати натхнення та партнерів?
 Success stories and videos e.g. NEO events, Erasmus+ portal etc.
 Стратегії розвитку (що змінювати і для чого)
Міжінституційні угоди про співробітництво/ меморандуми про

співпрацю тощо
Партнери проєктів: поточних/минулих
 Контакти від працівників ЗВО
 Семінари, конференції/спільні дослідження, публікації etc
 Студенти, мережі випускників – Ukrainian Ambassadors
Портал ЄС зареєстрованих організацій
Посольства держав-членів ЄС та інших країн світу
Пошук партнерів (вебсайти Національних офісів Еразмус+)
Пошук партнерів (вебсайти Національних агентств Еразмус+)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/videos_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-offices_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en


База ЄС результатів проєктів Еразмус+ (як шукати)
База проєктів в Україні (XL файл, Інформаційний бюлетень)
Проєкти з інтернаціоналізації e.g. MILETUS, C3QA, UNIVIA, PICASA etc.
Портал ЄС  з пошуку партнерів
Презентації на сайті НЕО в Україні, e.g. NA-DAAD, NA-IE etc.

Професійні мережі: e.g. EU-platforms&networks, EUA, EAIE, 
UNICA, IAU, GDLN, EDEN etc.

Європейський молодіжний портал: http://europa.eu/youth/eu_en
YOUTH WIKI
 Еразмус Toolkit (http://erasmustoolkit.eu/)
 e.g. Study in Europe - https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
 e.g. www.studyinaustria.at; e.g. www.oead.at

Де шукати натхнення та партнерів?

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/erasmus-project-results-platform-tutorial-video_en
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2932-znaiomtes-proiekt-yes-erazmus-miletus-rozvytok-spromozhnostei-shchodo-zaprovadzhennia-studentskoi-mobilnosti-v-universytetakh-ukrainy-ta-serbii-students-mobility-capacity-building-in-higher-education-in-ukraine-and-serbia.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2981-znaiomtes-proiekt-yes-erazmus-c3qa-stymuliuvannia-internatsionalizatsii-doslidzhen-shliakhom-zaprovadzhennia-systemy-zabezpechennia-iakosti-tretoho-rivnia-vyshchoi-osvity-u-vidpovidnosti-do-yevropeiskykh-vymoh.html
http://puet.edu.ua/uk/tempus-univia
http://picasa.ysu.am/
http://eupartnersearch.com/Default.aspx
https://eu.daad.de/eudownloadcenter/download/668/
http://erasmusplus.ie/finding-erasmus-plus-partners/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/platforms-networks_en
https://eua.eu/
https://www.eaie.org/
http://www.unica-network.eu/
https://www.iau-aiu.net/
http://gdlnglobal.org/
http://www.eden-online.org/
http://europa.eu/youth/eu_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
http://erasmustoolkit.eu/
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
http://www.studyinaustria.at/
http://www.oead.at/


Як шукати партнерів?

Лист
• звернення до конкретного працівника: 

викладач, Еразмус координатор, IRO та інші, де 
Ви про нього/неї/ЗВО дізнались

• схожість положень стратегій розвитку
• освітні та дослідницькі напрями співпраці
• переваги співпраці для партнерів
• досягнення свого ЗВО факультети/ викладачі/ 

дослідники – міжнародні рейтинги
• потенціал, ресурси, тематики досліджень etc.
• досвід міжнародної співпраці – напрям проєкту
• контакти: ім'я прізвище, посада, ЗВО, е-пошта, 

тел./ скайп/ viber/ whatsapp/ telegram/messenger

Опис ідеї
• цілі, завдання 
• історія співпраці
• стан вирішення проблеми
• переваги партнерам, стратегії
• заходи/діяльність
• очікувані результати
• очікуваний вплив (особистий, 
кафедра, факультет, ЗВО, громади, 
сектору, країни)

• потенційні партнери/ країни
• бюджет

Для чого шукаємо? Стратегії розвитку, SWOT аналіз стану інтернаціоналізації

попередні дослідження потреб – що змінювати?



Communicate!!!
Цінності
Національні особливості
- Мова
- Традиції
- Часова різниця
 Тощо



Бажаємо успіхів та
запрошуємо звертатись до команди 
Національного Еразмус+ офісу 
в Україні за допомогою та 
консультаціями!
Web-site: ERASMUSPLUS.ORG.UA
E-mail: office@erasmusplus.org.ua
Facebook: NEOinUkraine
Skype: erasmusplus_ua
Тел.: +380443322645, +380442866668
YouTube channel

Презентацію підготовлено на основі матеріалів ЕАСЕА, НЕО в Україні та інших партнерів
Малюнки взято з відкритих ресурсів Інтернет 

ERASMUSPLUS.ORG.UA
mailto:office@erasmusplus.org.ua
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/
https://www.youtube.com/channel/UCOpGJTnVVc9sZawYbaJjZ9Q
https://www.facebook.com/ErasmusOesterreich
https://www.facebook.com/ErasmusOesterreich

