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Подання: 

• Заявку необхідно подавати до закінчення терміну 
конкурсу (2 червня 2021, 17:00 за часом Брюсселю ).

• Ви можете відкликати свою заявку або внести до неї 
зміни, якщо це зроблено до закінчення терміну 
конкурсу. 

• Подання нової заявки замінює попередню версію.





Заявка на конкурс Жан Моне

Заявка на конкурс Жан Моне має кілька складових компонентів (є пояснення у відео, зазначеному 
на наступному слайді):

• Частина А (потрібно натиснути на синю кнопку Edit forms) генерується в системі після 
заповнення інформації у вікнах/скрінах системи.

• Частина В є шаблоном для заповнення (документ у Word-форматі); має обмеження в 40 сторінок 
для модулів та кафедр Жан Моне, в 70 сторінок для інших типів проєктів, якщо не зазначена 
інша інформація в конкурсі та Керівництві до програми. Сторінки, які виходять за межі 
зазначеної кількості, не будуть видимі для експертів з оцінювання.

• Частина В має додатки, сторінки яких не враховуються в зазначеному ліміті, але обмежуються 
кількістю мегабайт інформації, що зазначено в системі при роботі з заявкою та завантаженні 
додатків.

• Усі шаблони та додатки (частина В, CVs, список попередніх проєктів університету, якщо є такі 
проєкти) заявки (завантажуються лише у форматі pdf), калькулятор бюджету (завантажується у 
форматі Excell), прикріплюються безпосередньо в системі на сторінках обраного типу проєкту 
(є пояснення у відео, зазначеному нижче).

• При заповненні частини В є розділи, які не стосуються модулів та кафедр Жан Моне, про що 
зазначено в цих розділах, напр.: Cost effectiveness and financial management (n/a for JMO Chairs
and JMO Modules).

• Всі інші розділи заповнюєте та вносите інформацію, яку вважаєте необхідною для оцінки 
заявки. Усі розділи, що не заповнюються, обов'язково залишаються в документі (з шаблону 
нічого не видаляється).



Відео презентація "Конкурс Еразмус+ 2021 р.: 

як завантажувати аплікаційні форми?"

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3501-2021.html

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3501-2021.html


Інструкція щодо подання заявки

• https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf

https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf


Технічні проблеми

У разі технічних проблем необхідно 

терміново звертатися 

до служби підтримки на порталі:

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home : 

зробити «принтскрін» екрану, де сталася 

помилка, та надіслати.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Helpdesk & Support Services



Contact and support

• For any IT-related problems that you might experience with the 

submission system, please contact the IT Helpdesk using the 

form below, and selecting the domain Submission of proposals: IT 

Helpdesk contact form in the Funding & Tenders Portal -

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesk

s/contact-form

• Once you have started the submission process, additional contact 

information is available at the different screens of the wizard.

https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_userma

nual.pdf , сторінка 6

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf


Frequently Asked Questions

• https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;grantAndTen
dertype=1;categories=;programme=ERASMUS2027;actions=;ke
yword=;period=2021-2027

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;grantAndTendertype=1;categories=;programme=ERASMUS2027;actions=;keyword=;period=2021-2027


Корисні посилання

 Erasmus+ Programme Guide and other materials:

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

plus/resources/programme-guide_en

 Funding & tender opportunities: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

 Erasmus+ projects results: 

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

 EACEA web-site:

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants_en

 Mailbox Jean Monnet: EACEA-AJM@ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants_en
mailto:EACEA-AJM@ec.europa.eu


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

Теги у розділі новини: https://erasmusplus.org.ua/novyny/tag/32-here.html?module=212

https://erasmusplus.org.ua/novyny/tag/57-facebook-vebinar.html?module=212

https://erasmusplus.org.ua/novyny/tag/59-videomaterialy.html?module=212

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://erasmusplus.org.ua/novyny/tag/32-here.html?module=212
https://erasmusplus.org.ua/novyny/tag/57-facebook-vebinar.html?module=212
https://erasmusplus.org.ua/novyny/tag/59-videomaterialy.html?module=212
https://www.facebook.com/ErasmusOesterreich
https://www.facebook.com/ErasmusOesterreich

