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

• Проєкти, стипендії, гранти, міжнародні події, мережі, ресурси

• Європейський та міжнародний виміри

• Інклюзивність та доступність (для всіх: різні групи населення, зелені, цифрові технології тощо)

• Новий етап 2021-2027: 

пріоритети

постійний розвиток – еволюція та синергія

більше міжнародного виміру

більше мобільності

більший бюджет – 28.756 М €

Про що Erasmus+ 2021-2027?



Які пріоритети 
Еразмус+ 
2021-2027рp.?

Європейський 
освітній простір 
до 2025 р.





• Пріоритети співпраці: EU – EaP

• EU-UA Угода про Асоціацію

• Національні, секторальні та 

інституційні пріоритети

• Платформа проєктів ЄС Еразмус+

• Відкриті освітні ресурси та 

професійні платформи і мережі

• Доступ до досліджень та освітніх 

матеріалів
• Фізична та віртуальна мобільність

• Віртуальні обміни та навчання

• Collaborative Online International Learning

• Співпраця різних країн та організацій

• Зрозумілість систем освіти 

• Визнання

Навчання впродовж життя: 

(не/ін)формальна освіта

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


Міжнародний вимір Erasmus+ 2021-2027

Країни-партнери=> 

треті країни не асоційовані 

до Програми

Країни-члени=> держави-

члени ЄС та треті країни 

асоційовані до Програми

• Територія України визнана міжнародним правом

• Україна: країна-партнер Програми

• Регіон країн Східного Партнерства (ЕаР Region 2)



Erasmus+

Вища 
освіта: 

мобільність

Кредитна 
мобільність

Спільні магістерські програми 
Еразмус Мундус: створення /

впровадження / стипендії

Вища освіта:

співпраця

Проєкти з 
розвитку 

потенціалу

Напрям 

Jean Monnet

Молодь та 
спорт

Молодіжний обмін

Обмін молодіжними 
працівниками

Віртуальні 
обміни

(students + youth)

Шкільна 
освіта

eTwinning

Plus

Професійна 

(професійно-

технічна) 

та фахова 

передвища

освіта

Проєкти з 

розвитку 

потенціалу

Приймаємо: 

учнів та 

працівників

Напрями Програми ЄС Erasmus+ відкриті для країн Східного Партнерства

Партнерства співпраці (education, training, youth and sport),  Центри професійної досконалості,  

Альянси задля інновацій (if added-value to the project). Відкриті для різних типів організацій

Приймаємо:

students / staff

Alumni Association

почнуться з 2022

Участь молоді в 

міжнародній 

діяльності
School 

Education 

Gateway

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Європейський 

тиждень 

спорту



Які є напрями діяльності? КА1, КА2, КА3 
Відкрито чи 

ні? 
Коли початок ? 

Мобільність для студентів та працівників вищої освіти  
(“ класичний Erasmus”) 

так¹ 2021 

Мобільність/Проєкти з країнами-партнерами: вища освіта (ICM) так 2022 

Мобільність викладачів та учнів закладів П(ПТ)ФПВО – (VET) так² 2021 

Мобільність учнів та вчителів шкіл ні 2021 

Мобільність для освіти дорослих ні 2021 

- Проєкти мобільності для молоді ‘молодіжні обміни’ 
- Проєкти мобільності для молодіжний працівників 
- Участь молоді в міжнародній діяльності 

так³ 2021 

Мобільність спортивний коучів ні 2021 

Партнерства співпраці  так* 2021 

Малі партнерства співпраці ні 2021 

3 лоти напряму Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти так³ 2022 

Розвиток потенціалу у сфері П(ПТ)ФПВО – (VET) так³ 2022 

Розвиток потенціалу у сфері молоді так 2021 

Розвиток потенціалу у сфері спорту так 2022 

Центри професійної досконалості так** 2022 

Академія Еразмус для вчителів ні 2021 

2 лоти напряму Erasmus Mundus  так 2021 

2 лоти напряму Альянси для інновацій так** 2021 

Перспективні партнерства так* ** 2021 

Віртуальні обміни і сферах освіти та молоді так 2022 

Неприбуткові європейські події ні 2021 

Підтримка реформ ні 2021 

Європейська молодь разом ні 2021 

Напрям Jean Monnet у сфері вищої освіти так 2021 

Напрям Jean Monnet в інших сферах освіти ні  
 

*організації з країн-партнерів можуть брати участь як партнери, не заявники, якщо їх участь принесе додану вартість проєкту

** організації з країн-партнерів можуть брати участь як партнери, не заявники.

¹ до 20% гранту може бути використано на фінансування мобільності до країн-партнерів. Очікується що така мобільність допоможе розширити географію міжінституційної співпраці.

² грант може бути використано на фінансування мобільності до країн-партнерів. Очікується що така мобільність допоможе розширити географію міжінституційної співпраці.

³ також відкрито для регіону Східного партнерства

Які 
напрями 
діяльності 
відкрито?

Key Actions:
Три ключові 
напрями 
діяльності
і Жан Моне



• Європейський та міжнародний виміри: партнери проєктів – організації, що працюють у сферах 

освіти, молоді та спорту

• Учасники міжнародних подій та заходів

• Учасники професійних мереж

• Корисні ресурси: освітні та дослідницькі

Наприклад:

Як роботодавці – тренери, лідери молодіжних груп на молодіжних обмінах, практичний компонент 

для освітніх програм, case studies, викладачі-практики, практика студентів – українських та 

іноземних

Як партнери потужних міжнародних консорціумів – освіта та підприємства, секторальні інновації

Як субпідрядники виконавців проєктів

Чи є Еразмус відкритий для організацій у сфері культури?



Наприклад: конкурс відкрито

Партнерства задля інновацій:

- Альянси задля інновацій

Lot 1: Alliances for Education (HE&VET) 

and Enterprises

Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation 

on Skills (14 sectors), особливо 8.

- Перспективні партнерства

Подання заявок: 7 вересня 2021 р. 17.00 (за Брюсселем)

Інформаційний день онлайн: 8 червня 2021 р.

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/link-web-streaming-

8-june-2021-info-session-erasmus-alliances-innovation-2021-05_en

Чи є Еразмус відкритий для організацій у сфері культури?

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


Хто вже в Еразмусі?



Шкільна освіта:

• E-Twinning та School Education Gateway: 

спільноти професіоналів, дослідників, 

обмін, події та ресурси

• Приймаюча сторона для мобільності 

студентів та працівників HE&VET*

• Партнери – Розвиток потенціалу HE&VET*

• Партнери – Партнерств співпраці*

• Партнери – Альянси для інновацій*

• Партнери – Перспективні партнерства: 

освіта і молодь*

*to bring Value Added

Проєкти Jean Monnet – цільова аудиторія

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


Професійна (професійно-технічна) 

та фахова передвища освіта - VET:

Партнери:

• Мобільність учнів та працівників VET: організації з 

України – приймаюча сторона

• Приймаюча сторона для мобільності студентів та 

працівників вищої освіти

• Розвиток потенціалу вищої освіти

• Центри професійної досконалості

• Партнерства співпраці*

• Альянси для інновацій*

• Перспективні партнерства: освіта і молодь*

*to bring Value Added

Проєкти Jean Monnet – цільова аудиторія

*to bring Value Added

Заявники і партнери з розвитку потенціалу: VET



Вища освіта:

Партнери:

• Мобільність як класичний Еразмус*: 

організації з України – приймаюча сторона

• Міжнародна мобільність студентів та 

працівників за обміном (ICM)

• Віртуальні обміни

• Молодіжні обміни

• 2 напрями Erasmus Mundus та стипендії

• Партнерства співпраці*

• Альянси задля інновацій*

• Перспективні партнерства: освіта і молодь* 

*to bring Value Added

Заявники і партнери

• 4 конкурси з розвитку потенціалу: HE&VET

• 3 конкурси напряму Jean Monnet, плюс як 

цільова аудиторія



Освіта дорослих:

Партнери:

• Мобільність як класичний Еразмус*: 

організації з України – приймаюча сторона

• Міжнародна мобільність студентів та 

працівників HE&VET – приймаюча сторона 

на практику (ICM)*

• Молодіжні обміни*

• Розвиток потенціалу: HE&VET

• Партнерства співпраці*

• Альянси задля інновацій*

• Перспективні партнерства: освіта і молодь* 

• Напрям Jean Monnet – як цільова аудиторія

• EPALE - http://ec.europa.eu/epale

*to bring Value Added

http://ec.europa.eu/epale


Молодь:

Партнери:

• Проєкти/Молодіжні обміни

• Проєкти/Обміни молодіжними працівниками

• Участь молоді в міжнародній діяльності

• Віртуальні обміни

• Приймаюча сторона для мобільності студентів та 

працівників вищої освіти

• Приймаюча сторона для мобільності учнів та 

працівників закладів VET

• Розвиток потенціалу HE&VET

• Партнерств співпраці*

• Альянси для інновацій*

• Перспективні партнерства: освіта і молодь*

*to bring Value Added

Проєкти Jean Monnet – цільова аудиторія



Спорт:

Партнери:

• Партнерства співпраці у сфері спорту*

• Європейський тиждень спорту

• Інші напрями в сферах освіти та молоді*

*to bring Value Added

Відеозапис інформаційного дня – Erasmus+ Sport InfoDay: 
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3452-informatsiinyi-den-erazmus-sport-23-24032021-on-lain.html

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3452-informatsiinyi-den-erazmus-sport-23-24032021-on-lain.html


• Фокус на Європейських студіях: 

вивчаємо, досліджуємо та популяризуємо досвід ЄС 

для широкої цільової аудиторії

• Навчання та дослідження

• Модулі, 

• Кафедри, 

• Центри досконалості

Напрям Jean Monnet

• Дебати та обмін знаннями з 

усім світом

• Мережі

• Проєкти



Інші типи організацій – залежно від особливостей напрямів:

Органи влади, державні, приватні та інші організації

Партнери:

• Приймаюча організація для мобільності молоді, молодіжних працівників, волонтерів

• Приймаюча організація для мобільності іноземних студентів та працівників вищої освіти

• Приймаюча організація для мобільності учнів та працівників іноземних закладів VET

• Спільні магістерські програми Еразмус Мундус – для практики, проведення досліджень тощо

• Розвиток потенціалу HE&VET – вироблення стратегій, рекомендацій, тренери, розробники тощо

• Партнерств співпраці – створення та впровадження інновацій*

• Альянси для інновацій – створення та впровадження інновацій *

• Перспективні партнерства: освіта і молодь – створення та впровадження інновацій у перспективних 

секторах*

*to bring Value Added

Проєкти Jean Monnet – цільова аудиторія для навчання на модулях тощо



КОНКУРСИ 2021 р. – тривають



Erasmus+ 
2014-2020
в Україні



2021 Erasmus+ Programme guide 

Керівництво до Програми Еразмус+

2021 Erasmus+ Call for proposals 

оголошення про конкурси

ErasmusPlus Facebook

ErasmusPlus Twitter

National Erasmus+ Office – Ukraine

Information Center for Erasmus+ Youth and ESCs

ESN – Erasmus Students Network

Більше інформації

Контактуйте швидше: 
наша команда  

і можливості 
чекаємо саме на Вас!

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/
https://twitter.com/EUErasmusPlus
https://erasmusplus.org.ua/
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
http://esnkyiv.org/


• SALTO-Youth Centre - https://www.salto-youth.net/rc/eeca/

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

• YOUTH WIKI NATIONAL CORRESPONDENTS NETWORK -

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

• EUROPASS NATIONAL CENTRES -

http://europass.cedefop.europa.eu/en/about/national-europass-centres

• European Qualifications Framework (EQF) National Coordination Points (NCP) -

http://ec.europa.eu/ploteus

• Network of EQAVET National Reference Points - http://www.eqavet.eu/

• EPALE - http://ec.europa.eu/epale

• Erasmus+ Virtual Exchange - https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

EuroGuidance Network - http://euroguidance.eu/

Більше контактів та ресурсів

https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://eurodesk.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
http://europass.cedefop.europa.eu/en/about/national-europass-centres
http://ec.europa.eu/ploteus
http://www.eqavet.eu/
http://ec.europa.eu/epale
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

