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підтримки України під час війни



Що таке Еразмус+?

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

Проєкти, стипендії, гранти, обміни, молодіжні заходи, партнерства співпраці, навчання та
викладання, дослідження, професійні мережі, ресурси тощо
Новий етап 2021-2027: фокус на системні зміни та глобальний вплив

• потреби країн – наскрізні пріоритети Програми, інноваційність та якість
• постійний розвиток – еволюція та синергія
• більше міжнародного виміру співпраці ЄС з іншими країнами світу
• більше мобільності – фізичної, віртуальної та змішаної
• більший бюджет – 28.756 млрд. €

Інтернаціоналізація!!!

24.02.2022

Спеціальні виняткові заходи під час війни !



Стратегії: ЄС– Світ

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



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+
Підтримка України під час війни!!!



Пріоритети та характеристика Програми

Пріоритети
• Інклюзія та різноманітність у 

всіх сферах освіти, професійної 
підготовки, молоді та спорту

• Підтримка України та 
тимчасово переміщених 
українців!!!

• 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 проєктів і їх результати 
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!



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
Римське Комюніке – тут

• 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 (віртуальна + фізична) мобільність

• Наукові установи (статус ЗВО) / 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_student
s_with_disabilities.pdf

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



!!! Інклюзивність: що робити

• Перевірте наявну інфраструктуру наукової установи / ЗВО 
• Опишіть можливості прийняття/відправлення студентів/аспірантів і працівників
• Що потребує додаткової уваги
• Що вже зроблено чи робиться в світі та в Україні
• Визначте цільову аудиторію та її потреби, враховуйте під час розроблення ресурсів
• Контактуйте з відповідними відділами, цільовою аудиторією, стейкхолдерами, 

організаціями, які відповідають за інклюзію
• Визначте завдання, заходи та діяльність наукової установи / ЗВО 
• Стратегії з інклюзії: інституційні, національні, міжнародні
• Національна стратегія створення безбар’єрного простору в Україні – тут. (Розпорядження КМУ 

від 14.04.2021 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text)

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



Стратегії: Україна – ЄС – Світ

Пріоритети Уряду України у сфері освіти і науки – тут
(https://mon.gov.ua/ua/news/rozvitok-osviti-i-nauki-ukrayini-u-fokusi-planu-
prioritetnih-dij-uryadu-na-2021-rik):
• доступна та якісна дошкільна освіта
• Нова українська школа
• сучасна професійна освіта
• якісна вища освіта і розвиток освіти дорослих
• розвиток науки та інновацій
Національні стратегії
Нова Українська Школа – тут (https://nus.org.ua)

Стратегія розвитку вищої освіти до 2032 р. Тут
(https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-vishchoyi-osviti-v-
ukrayini-na-20222032-roki-286-)
Стратегія розвитку професійно-технічної освіти до
2023 р. – https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-
obgovorennya-strategiyu-rozvitku-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-na-period-
do-2023-roku
Стратегія освіти дорослих (проєкт) – тут
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text)
Національна стратегія створення безбар’єрного
простору в Україні – тут (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-
%D1%80#Text) 

Закони України у сфері освіти

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



Legislation is in line with Bologna Process!!!

Ukraine’s Higher Education
Higher Education System of Ukraine video https://youtu.be/NGTzKkrkDHo

Vocational Education and Training System of Ukraine video https://youtu.be/xGabFI6AMKU

Resources on how to recognise Ukrainian education abroad:  
http://cimea.it/ucraina/index_EN.html

Overview of the state of education and science - regular updates
(https://mon.gov.ua/eng/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/pidtrimka-osviti-i-nauki-ukrayini-pid-chas-vijni) 

Current needs to rebuild Ukraine – at the link
(https://mon.gov.ua/eng/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/pidtrimka-osviti-i-nauki-ukrayini-pid-chas-
vijni/nevidkladni-potrebi-osviti-i-nauki-ukrayini) 

Emergency needs at the link (https://mon.gov.ua/eng/news/dlya-mizhnarodnoyi-osvityanskoyi-spilnoti-
rozrobili-sajt-pro-ukrayinsku-sistemu-osviti)

Mapping of the destroyed/damaged educational institutions – https://saveschools.in.ua/

17 Universities were relocated from the temporary occupied territories and those 
destroyed (https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/najposhirenishi-zapitannya-vidpovidi-ta-aktualni-
kontakti-mon-pid-chas-voyennogo-stanu/najposhirenishi-zapitannya-vidpovidi/fahova-peredvisha-visha-osvita) 

Regulation on Payments for the international projects activities – at the link
(https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-vikonannya-povnovazhen-derzhavnoyu-kaznachejskoyu-
sluzhboyu-v-osoblivomu-rezhimi-v-umovah-voyennogo-stanu-520-290422) 

!!!Regulation of the Cabinet of Ministers on the Right for Mobility (May 13, 2022) –
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-shchodo-
vregulyuvannya-pitan-akademichnoyi-mobilnosti-599-130522



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

СФЕРИ ТА КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ (Key Action)

КА1: 
Mobility/ 

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



Конкурси – щорічно восени (очікується – в жовтні 2022)
Окремі конкурси – періодично протягом року

Централізовані конкурси 
– РІС: 
FTOP Funding and Tender 
Opportunity
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/program
mes/erasmus2027

Децентралізовані 
конкурси – РІС&
OiD: E+&ESC
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
esc/index/

Країни-члени Програми –
Національні Еразмус+ агентства:
Координація, фінансування

Країни-партнери Програми – популяризація і підтримка: 
Освіта, молодь, спорт: Національні Еразмус+ офіси / Інформаційні контактні центри
Молодь: Ресурсний центр Сальто Молодь (координація і фінансування) та
Інформаційний центр Еразмус+ молодь і Європейський корпус солідарності (популяризація і підтримка)

Європейське агентство з питань 
освіти і культури Європейської 
Комісії: координація, фінансування

Реєстрація
профілю 
організації 
– РІС, 
конкурси, 
пошук
партнерів, 
подання, 
підписання
грантової 
угоди, 
управління 
проєктом

Реєстрація 
профілю 
організації 
– OiD, 
конкурси,
пошук 
партнерів, 
подання, 
підписання 
грантової 
угоди, 
управління

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/how-erasmus-is-managed



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,
не асоційовані до Програми (вкл. UK),

13 Регіонів, росія (terminated)!!!

Регіон 2: Східне Партнерство (6) Азербайджан, 
білорусь(terminated), 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

HEIs: ECHE – Erasmus Charter for Higher Education



Країни – учасниці Програми:

Партнери з країн-членів 
Програми мають успішний 
досвід і впроваджені 
інноваційні практики, що 
вивчають, адаптують і 
впроваджують країни-
партнери Програми: 
розбудова потенціалу!

Країни-партнери Програми
мають мати інноваційний 
потенціал та успішні 
практики: додана вартість –
Justified Value Added!!!

Заявники: країни-члени Програми – на всі конкурси!
Україна як країна-партнер Програми: 

Як заявник на 3 напрями – 10 конкурсів
Як партнер на  11 напрямів – 31 конкурс

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities-under-erasmus



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, ЄС+ (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 (https://usercontent.one/wp/erasmusplus.mci-events.eu/wp-
content/uploads/2021/11/2-pager-icm-2022-en.pdf?media=1636727608) 

Міжнародна мобільність для співпраці з третіми країнами не асоційованими до Програми 
(Україною) – двосторонні обміни для працівників та студентів

23/02/
12.00

KA171-
HED

Mobility of learners and staff in VET (20% budget outgoing EU)
Проєкти на організацію мобільності у сферах професійної (професійно-технічної) та фахової
передвищої освіти (20% бюджету на візити до України)

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

KA122-
VET

Mobility of individuals for youth as partners/ Організація проєктів мобільності: як партнери:
youth exchanges/ молодіжні обміни
youth workers/ молодіжних працівників
youth participation /для участі молоді і демократичному житті

23/02/
2/05/
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

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 щорічно: восени/calls open in Autumn

Ukraine is eligible as a partner in: Programme Countries are applicants



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 education, training and youth, submitted by Non European NGOs*

Партнерства співпраці з освіти (шкільна освіта, П(ПТ)ФПВ освіта – VET, вища освіта, освіта
дорослих), професійної підготовки та молоді, що подають не європейські ГО

23/03
12:00
4/10

12:00

KA220-SCH;
KA220-VET;
KA220-HED;
KA220-ADU;
KA220-YOU

Cooperation partnerships in youth submitted by Non European NGOs*
Партнерства співпраці у сфері молоді, які подають не європейські ГО

4/10
12:00 KA220-YOU

Cooperation partnerships in education, training and youth submitted by European NGOs*
Партнерства співпраці у сферах освіти (шкільна освіта, П(ПТ)ФПВ освіта – VET, вища
освіта, освіта дорослих), професійної підготовки та молоді, які подають європейські ГО

23/03
17:00

ERASMUS-EDU-

2022-PCOOP-ENGO;

ERASMUS-YOUTH-

2022-PCOOP-ENGO

Cooperation partnerships in the field of sport *
Партнерства співпраці у сфері спорту (вебінар тут)

23/03
17:00

ERASMUS-
SPORT-2022-SCP

Alliances for Innovation* / Альянси для інновації*:
Lot 1. Alliances for Education and Enterprises/ Альянси освіти та підприємств

Lot 2. Alliances for Sectoral Cooperation on Skills/ Альянси секторальної співпраці

15/09

17:00

lot1: ERASMUS-EDU-
2022-PI-ALL-INNO-

EDU-ENTERP;

lot2: ERASMUS-
EDU-2022-PI-ALL-
INNO-BLUEPRINT

Ukraine is eligible as a partner if value added* justified in: Programme Countries are applicants

* Value added / за умови доданої вартості



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 (як асоційовані партнери):
Topic 1. 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 (as partners)
Центри професійної майстерності/досконалості (як 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 (як заявники/партнери)
Lot2. Erasmus Mundus Joint Masters EMJM (як 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 СВНЕ (applicants/partners)/
Розбудова потенціалу у сфері вищої освіти СВНЕ (як заявники/партнери)
Strand 1. Fostering access to cooperation in higher education/ Збільшення доступу до співпраці у вищій освіті
Strand 2. Partnerships for Transformation in Higher Education/ Партнерства для розвитку вищої освіти
Strand 3. Structural Reforms Projects/ Структурні проєкти на підтримку реформ
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-2-december-erasmus-capacity-building-higher-education-
cbhe_en

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 (as partners)/
Розбудова потенціалу у сфері професійної (професійно-технічної)
та фахової передвищої освіти – CBVET (як партнери)

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-8-december-2021-new-action-capacity-building-field-vocational-
education-and-2021-12-08_en

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 (як 
заявники / партнери) (https://usercontent.one/wp/erasmusplus.mci-events.eu/wp-
content/uploads/2021/11/2-pager-jma-2022.pdf?media=1636727608 )

1/03

17:00

ERASMUS-JMO-2022-MODULE; 

ERASMUS-JMO-2022-CHAIR; 

ERASMUS-JMO-2022-COE;

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

Programme Countries 
are Applicants

Programme Countries 
are Applicants

Programme Countries 
are Applicants



Принцип та хто бере участь*
Організації подають проєкти на конкурси – створюють можливості!
Індивідуальні особи подають на конкурси за створеними можливостями!

Організації
• заклади освіти
• наукові установи
• академічні, професійні, студентські, 

молодіжні об’єднання
• об'єднання роботодавців 
• молодіжні організації, неформальні 

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

інші організації

Індивідуальні особи 
• учні закладів VET
• студенти, аспіранти наукових установ/ЗВО: 
(молодші) бакалаври, магістри; випускники 
(протягом року після випуску)

• працівники закладів освіти
• експерти
• 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



International Credit Mobility:
ask your university 
for opportunities! 

Erasmus Mundus 
Join Masters – search 

in catalogue

Study in Europe: 
find your country 

and grants

Erasmus Students Network
EMA Alumni Ukraine

The Marie Skłodowska-
Curie Action: 

Supporting excellence in 
research and innovation

https://www.esaa-eu.org/about-us/esaa

Ukrainian HEIs&VET staff&students and youth can apply directly

Youth Mobility: exchanges 
for young people and youth 

workers - link

https://www.salto-
youth.net/rc/eeca/

ПРИКЛАДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГРАНТІВ

HORIZONEUROPE 
FOR UKRAINE
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/scree
n/opportunities/ua-opportunities



Яка діяльність проєктів мобільності?

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 – монобенефіціари*

або партнерства з декількох країн – багатосторонні*

• 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.)

• навчальні візити до закладів освіти,
молодіжних та інших організацій

• тренінги для тренерів
• експертиза
• іноземні викладачі, іноземні студенти
• управління проєктом (зміст, кошти і т.д.)

• кредитна мобільність студентів: навчання/практика
• віртуальні обміни
• обмін досвідом, вивчення успішних практик
• методики, освітні ресурси: розроблення НМЗ, нові
освітні програми, курси, сучасні й інноваційні методи
навчання і викладання, сучасна література тощо

• створення інноваційний структур: лабораторії,
інноваційне обладнання з метою навчання студентів

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

• тощо



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
• організаційна підтримка
• непередбачувані витрати (overheads 7%) 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! Додатково: співфінансування 10-25%!



Підтримка ЄС в період війни: 
спеціальні заходи у сфері освіти 
та молоді



Erasmus+ responses to needs during war: 
individual and institutional level

• Immediate scholarships, grants for students/academics/researchers
• All EU support to Ukrainians – link https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/index_en

• Special measures and more mobilities for VET, higher education students and staff and youth 
from Ukraine – at the link https://monprojet.erasmusplus.fr/docs/documents/20220804_annex_ukraine_guidance_for_implementation_153.pdf

• Support from Erasmus+/Tempus/Erasmus Mundus partners to Ukrainian staff, students and 
youth: temporary protection, grants for staff, students and youth, place to stay, job shadowing

• Flexibility to cooperation projects activities to respond current needs in line with the projects 
objectives, redesign activities – existing projects database https://erasmusplus.org.ua/

• Possibility to join current European Universities Alliances as associated partners
https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative

• Additional window for HEIs to apply for Jean Monnet (April): no safe possibility during the war 
to submit application by deadline in March

• Participation of russian/belarusian organisations is terminated, funds from russian envelope relocated to Ukraine!



Specific Guide for higher education, VET and youth

Flexibility and special measures for higher education students and staff and youth from Ukraine – at the link
https://monprojet.erasmusplus.fr/docs/documents/20220804_annex_ukraine_guidance_for_implementati
on_153.pdf

Special measures guide details –
https://monprojet.erasmusplus.fr/docs/documents/20220804_annex_ukraine_guidance_for_implement
ation_153.pdf

Recommendations:
 Students/learners/staff 
 could contact and apply to  
 Institution/organisation directly in EU! 
 Encourage the Ukrainian students/learners/staff to 

contact their home institution in order to conclude the 
formalities and receive the nomination (contact 
Erasmus+ office Ukraine for help with it)!

 It will help with further recognition of mobility 
outcomes

 Support to staff to teach for home institution!
 Encourage students/learners to study in parallel at 

their home institution online – help them!
 Buddy system, ESN support would be real help to 

adapt faster!
 The Certificate with learning outcomes will be helpful 

for staff/ students/learners/youth for recognition!



Resources for support
• EU partners provided  information on available support for Ukrainian students 
via Erasmus Dashboard: https://ukraine.dev.uni-foundation.eu/
• Open resources for school and VET institutions: 
via eTwinning – at the link https://www.etwinning.net/en/pub/newsroom/highlights/-etwinning-supports-ukrainian-.htm and 
School Education Gateway – Homepage https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
• New Ukrainian School (NUS) Hub https://nushub.org/en/
• Open resources for adult education – at the link https://epale.ec.europa.eu/en
• For researches MSCA4Ukraine https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/commission-launches-scheme-to-

support-displaced-scientists-from-ukraine : new opportunities ERA4Ukraine – link https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
• Horizon Europe: MSC Actions for Researchers at risks: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/eu-stands-

with-ukraine-and-ukrainian-researchers
• The website on the support to Ukraine - Science4Ukraine https://scienceforukraine.eu
• Support to young people from Ukraine – link Salto-Youth Calendar of Events and useful resources and activities

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/
• Opportunities for Ukrainian Youth - https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine

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



Resources to help

• EU Information page for people fleeing the war in Ukraine
https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/information-people-fleeing-war-ukraine_en

Information page, developed by the European Commission, 
for people fleeing the war in Ukraine.
• EU solidarity with Ukraine https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/index_en Compilation of the actions taken by 

the EU.
• EU steps up solidarity with those fleeing war https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_22_1610

• Stands with Ukraine https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home.html Website produced by the European 
Parliament where you can discover how the EU has supported Ukraine.

• EU Skills Profile Tool in Ukrainian https://ec.europa.eu/migrantskills/#/ The European Commission has 
launched a Ukrainian version of the EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals.

• “Voice your Vision” platform http://www.youthvoices.eu/ , on which all young people can record a 
message, and share their ideas

• Eurydice report on support to Ukrainian refugee learners: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/news/how-member-
states-are-supporting-ukrainian-refugee-learners-eurydice-reports-review-policies

Webinar to find partners for Erasmus+ - download



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



Шкільна освіта



Для кого і що для наукової установи / ЗВО?

Учителі шкіл, студенти і працівники закладів ВО та П(ПТ)&ФП освіти (VET) 
(педагогічного спрямування)

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

Наукові установи/ЗВО можуть залучати до проєктів Еразмус+ школи в якості партнера або 
асоційованого партнера:
• Приймаюча сторона для мобільності іноземних студентів і працівників 
• Партнери в проєкти з Розвиток потенціалу 
• Партнери в 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



Виняткові заходи –
шкільна освіта, VET, освіта дорослих – тут

Деталі – тут



Професійна (професійно-технічна) 
та фахова передвища освіта – VET



Професійна (професійно-технічна) 
та фахова передвища освіта – VET:

Заклади та організації, що працюють у сфері VET

ЯК ПАРТНЕРИ та асоційовані партнери:
• Мобільність учнів/студентів і працівників VET: 

організації з України – як приймаюча сторона 
(плюс віртуальна/змішана мобільність)

• Гранти для індивідуальних осіб із України до ЄС 
під час війни (у сфері VET) – нове 

• Приймаюча сторона для мобільності студентів і 
працівників вищої освіти

• Розвиток потенціалу вищої освіти

• Розвиток потенціалу VET

• Центри професійної досконалості/майстерності

• Партнерства співпраці*

• Альянси для інновацій*

• Проєкти Jean Monnet – як цільова аудиторія

*to bring Value Added



Централізований конкурс – координує Європейське виконавче агентство з питань 
освіти та культури – ЕАСЕА, Брюссель

Тематичні напрями: 
• ключові компетентності навчання впродовж життя, включаючи підприємницькі;
• навчання на робочому місці;
• механізми забезпечення якості;
• підготовка та професійний розвиток викладачів/учителів/наставників, визначення

компетентностей, перспективних для економічного розвитку;
• підтримка та розвиток зелених і цифрових компетентностей для суспільних

трансформацій

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET



Хто може бути координатором / заявником?
Будь-які державні або приватні організації у сфері VET з країн-членів Програми

Які організації можуть брати участь у проєкті*?
• Будь-які державні або приватні заклади VET України та інших країн;
• представники ринку праці та інші організації, важливі для виконання завдання

проєкту з країн-членів Програми та України, інших країн-партнерів

*Можуть бути як партнерами, так і асоційованими членами партнерства

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET



Вимоги щодо партнерства учасників проєкту:

4 партнера з мінімум 3 країн:

• по 1 партнеру – з двох різних країн-членів Програми

• мінімум 2 партнера – з України.

Тривалість проєкту: від 12 до 36 місяців

Грант ЄС на проєкт:

від 100 000 до 400 000 євро, що покриває 80 % від загальної вартості проєкту,

інші 20 % від загальної вартості проєкту – співфінансування від партнерів проєкту

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET



Куди подавати проєктну заявку?

Електронний формат подається партнером-заявником з країни-члена
Програми

Funding and Tenders opportunities portal: Call ID: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

Коли подавати проєктну заявку? 31 березня 2023 р. (12.00 за Брюсселем)

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET



Загальні завдання: 
• посилення зв’язків між системами VET країн-членів і країн-партнерів Програми
(України) та їх ринками праці;
• посилення зв’язків між змістом VET та місцевими/ регіональними/ національними
стратегіями і пріоритетами щодо розвитку ключових компетентностей; посилення
спроможності закладів VET;
• наближення працівників і керівників закладів VET до вимог ринку праці;
• удосконалення технічних, менеджерських і педагогічних компетентностей
викладачів/учителів/наставників закладів VET;
• модернізація освітніх програм, розроблення нових та інноваційних курсів і розвиток
здатності випускників до працевлаштування.

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET



Заходи проєктів: 
• створення і розбудова мереж та обмін досвідом;

• розроблення освітніх програм, навчально-методичного забезпечення та
освітніх, інформаційних й інших ресурсів;

• розроблення механізмів залучення приватного сектору для створення
нових і модернізацію існуючих освітніх програм високої якості, а також
методів, методик, технологій та ресурсів для навчання і викладання;

• розроблення та впровадження міжнародних (віртуальних) обмінів
працівниками тощо

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET



(1) Модернізація освітніх програм відповідно до забезпечення якості (EQAVET,  
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1536&langId=en) та кредитної системи 
(https://www.cedefop.europa.eu/) (сучасні методи викладання та навчання, результати навчання, 
цифровий формат викладання у віртуальному середовищі, інтерактивні посібники, курсі тощо)
(2) Розроблення платформ і створення мереж галузевих/професійних для удосконалення управління 
закладами/системою П(ПТ)О та ФПВО
(3) Побудова та реалізація освітніх програм та освітнього процесу на основі освітніх і професійних 
стандартів  (процеси/процедури переведення вимог стандартів у формат освітніх програм, методичні 
рекомендації тощо)
(4) Професійний розвиток викладачів/учителів закладів ППТО та ФПВО в контексті євроінтеграції та 
інтернаціоналізації
(5) Розвиток міжнародної та національної мобільності в сфері ППТО та ФПВО 
(6) Розвиток дуальної освіти та здатності випускників закладів ППТО та ФПВО до працевлаштування
(7) Розбудова систем забезпечення якості ППТО та ФПВО 
(8) Визнання кваліфікацій ППТО та ФПВО 
(9) Забезпечення  наступності ППТО&ФПВО та вищої освіти

ІДЕЇ ДЛЯ ПРОЄКТІВ З РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ VET



 Керівництво до Програми ЄС Еразмус+ CBVET: правила та умови участі
(англ. мовою) – за посиланням тут https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/capacity-building-vet

 Портал ЄС можливостей грантів та тендерів (FTOP): конкурси CBVET, пошук партнерів,
реєстрація організації, аплікаційні форми, подання, оцінювання та підписання грантової
угоди (англ. мовою): ERASMUS-EDU-2022-CB-VET 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=202
1%20-
%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;progr
ammeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=
sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 (Відео) ресурси Міжнародного інформаційного дня щодо підготовки якісних проєктів
CBVET (англ. мовою) – за посиланням тут https://erasmusplus.org.ua/

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ 
РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET



Вища освіта



Які можливості для наукових установ / ЗВО
плюс для організацій, що працюють у сфері ВО

Заявники:
• Розвиток потенціалу вищої освіти (3 конкурси) – адаптувати до викликів!
• Еразмус Мундус: дизайн та впровадження спільних магістерських 

програм (2 конкурси)
• Жан Моне (4 конкурси) адаптувати до викликів!
Партнери/асоційовані партнери (вкл. всі вище зазначені напрями):
• Міжнародна академічна (кредитна) мобільність – виняткові заходи!!!

(європейська – до нас 20 % та міжнародна – двосторонні обміни)
• Віртуальні обміни (нове)
• Партнерств співпраці у сфері освіти, молоді спорту (7 конкурсів)*
• Розвиток потенціалу у сфері VET (партнери якщо є провайдерами VET)
• Альянси для інновацій (2 конкурси)*
Асоційовані партнери:
• Альянси Європейських Університетів* - приєднатись до поточних!!! 

Активізуйте 
співпрацю з 

міжнародними 
та українськими 
партнерами!!!

Активно беріть 
участь у 

підготовці 
заявки –

реалізовувати 
потім разом!!!

*bring Value Added
Всі можливості – тут (надішліть партнерам)



Виняткові заходи –
вища освіта тут

Деталі – тут https://erasmusplus.org.ua



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 складовою змішаної мобільності.
Студентська мобільність може бути у формі:
• навчання за кордоном у ЗВО-партнера,
• практики (робочої практики, стажування) за кордоном на підприємстві, у дослідницькому

інституті, лабораторії, організації або в іншій прийнятній організації.
• Обидва типи мобільності можуть поєднуватися, 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 мобільність

Мобільність працівників: наукові, науково-педагогічні працівники,
адміністративний персонал наукової установи/ЗВО.
Період мобільності може тривати від 5 днів до 2 місяців на:
• викладання для наукових, науково-педагогічних працівників і 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 обміну у форматі онлайн і роботи в команді

Керівництво 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 у сфері вищої освіти

Широкий перелік діяльності та тематик з обов'язковим навчальним
компонентом
• 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



•Тривалість проєкту: 3 роки – 36 міс.
•Сума гранту: макс. 500 000 євро (95% вартості проєкту) – зарплата, мобільність,
обладнання, субпідряд
•Реальні витрати
•Кінцевий термін подання заявок:
22 лютого та 20 вересня 17.00 (за часом в Брюсселі)

Webinar on Virtual Exchanges – in English language https://erasmusplus.org.ua/novyny/3863-infosesiia-erasmus-virtual-exchanges-funding-opportunities-301121-r-on-lain.html

Деталі про конкурс та подання заявок - ERASMUS-
EDU-2022-VIRT-EXCH
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;status
Codes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;dest
ination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;s
tartDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performa
nceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=top
icSearchTablePageState

Для натхнення приклади – тут
https://europa.eu/youth/sites/default/files/eyp/eve/attachments/ec-01-21-404-en-n_final.pdf

Тривалість, грант, дедлайн, склад партнерів



Приклади
(Відео) ресурси: https://www.youtube.com/watch?v=Ay3itSBRh3o



Географічні пріоритети (11 регіонів):

Фокус на потреби країн – партнерів* Програми
Типи:
Національні: у фокусі Україна
Багатонаціональні – регіональні: у фокусі країни Східного
Партнерства
Багатонаціональні – міжрегіональні: у фокусі партнери з
різних регіонів
Увага важливо: наскрізні та регіональні (+субпріоритети)
пріоритети!!!
Обґрунтування схожості систем вищої освіти та підходів до
реформ у сфері вищої освіти
Кількість партнерів реальна для управління!!!
Деякі країни не можуть бути заявниками тощо!!!



KA 2. Розвиток потенціалу вищої освіти
1. 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.

2. 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.

3. 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.

Партнери з країн-членів 
Програми мають 
успішний досвід і 
впроваджені інноваційні 
практики, що вивчають, 
адаптують і 
впроваджують країни-
партнери Програми: 
розбудова потенціалу!!!



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!!!

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
Детально – тут https://erasmusplus.org.ua/

SWOT-аналіз стану інтернаціоналізації
Аналіз потреб – домашнє завдання!!!
Комплементарність і синергія!!!



Партнерство і заявники:

Хто може подавати заявку: Україна й інші 
• ЗВО, наукові установи (статус ЗВО)
• ЗВО, асоціації чи об’єднання ЗВО, а також юридично визнані національні чи міжнародні 

об’єднання ректорів, викладачів чи студентів

Партнерство організацій із країн-членів* та країн-партнерів* Програми:
• Не менше 4 організацій.
• Мінімум 1 ЗВО з 2 країн-членів* Програми та по 2 ЗВО з однієї або кількох країн-партнерів* Програми.
• Кількість організацій із країн-членів* Програми не повинна перевищувати кількість організацій з країн-

партнерів* Програми

Централізований конкурс
Координує: Європейське виконавче агентство з питань освіти і культури – ЕАСЕА

ресурси для новачків – тут https://erasmusplus.org.ua

Де аплікаційні форми та куди подавати:                             Коли: до 17.02. – 17.00 (Brussels time) 
Strand 1 ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-1
Strand 2 ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-2
Strand 3 ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-3
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%20-
%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=n
ull;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState



Участь організації:
• заклади вищої освіти, наукові установи 
• асоціації чи об’єднання ЗВО, а також юридично визнані національні чи міжнародні 

об’єднання ректорів, викладачів чи студентів;
• органи, що відповідають за сферу вищої освіти (ради, агентства) та національні органи 

(міністерства, департаменти вищої освіти) у країнах-партнерах для тих проєктів, що 
підтримують процеси реформування на національному/регіональному рівнях;

• агенти змін системи освіти (агентства забезпечення якості тощо);
• організації та/або асоціації, що здійснюють діяльність на ринку праці або у сферах 

освіти у країнах-партнерах.

Керівництво до Програми ЄС Еразмус+ - тут https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-
2/capacity-building-higher-education

Відеоресурси - тут



Що змінювати
• розроблення, пілотування і вдосконалення освітніх програм в контексті відповідного

інноваційного змісту та за допомогою інноваційних методів викладання та навчання;
• підтримка співпраці закладів вищої освіти з підприємствами;
• підвищення кваліфікації та професіоналізація наукового і адміністративного персоналу;
• реформування систем і структур управління та менеджменту на національному,

регіональному чи інституційному рівнях;
• сприяння інтернаціоналізації закладів вищої освіти, а також розвитку їх потенціалу

ефективно співпрацювати в умовах досліджень та науково-технологічних інновацій;
• підтримка впровадження реформ Болонського процесу на інституційному,

національному чи регіональному рівнях;
• розроблення і впровадження нових підходів та інструментів для вироблення і

моніторингу політики.

48 проєктів СВНЕ – тут



Для новачків – Strand 1
Посилення адміністративної спроможності:
• Модернізація управління ЗВО
• Створення/розвиток потенціалу офісів міжнародної співпраці, 

підготовка/вдосконалення стратегії
• Удосконалення та забезпечення якості (процеси/процедури/структури)
• Розвиток потенціалу чи створення відділів планування і оцінювання
• Розвиток міжнародної академічної мобільності, підтримка працівників та 

студентів (процеси, процедури тощо)



Для новачків
Висока якість та актуальність освіти:
• Модернізація існуючих/розроблення нових освітніх програм тощо
• Створення інтенсивних курсів для прийняття студентів та вчителів на

короткотермінове навчання
• Впровадження інтенсивних курсів для викладачів тощо
Посилення доступу людей з «меншими» можливостями
• розроблення можливостей віддаленого доступу, дистанційного навчання тощо
• оновлення/впровадження цифрових технологій
• залучення вразливих груп населення
• зменшення бар'єрів доступу до освіти



Для тих, що з досвідом – Strand 2
Інновації, співпраця з роботодавцями, ширший вплив!



Структурні реформи – Strand 3
Вплив на систему!



Критерії присудження гранту
• Актуальність проєкту (максимум 30/100 балів)
• Якість побудови та впровадження проєкту (максимум 30/100 балів)
• Якість проєктної команди/партнерства, організації співпраці (максимум

20/100 балів)
• Очікуваний вплив, дисемінація та стійкість результатів проєкту (максимум

20/100 балів)
• Мін. 60 балів – високий бал за актуальність матиме перевагу!
Детально про критерії присудження гранту та Lump sum – тут
https://www.eacea.ec.europa.eu/document/download/11fa2f11-8f2d-4ccf-a171-2acdbcad8f08_en

Логіко-структурна матриця (https://www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe_en): 
узгодження між цілями та завданнями, цільовими групами, заходами, 
очікуваними результатами, очікуваним впливом та необхідними ресурсами



Цілі партнерств співпраці – школа, П(ПТ) і ФПВО, вища освіта, 
освіта дорослих, молодь спорт :

• 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



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

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.



ПАРТНЕРСТВА СПІВПРАЦІ

Конкурси: KA220-SCH https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047627; KA220-VET
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047628; KA220-HED https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-

opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/43323848 ; KA220-ADU https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-cooperation-

partnerships-field-education-and-training-and-youth_en ; KA220-YOU https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629

Конкурси:
ERASMUS-EDU-2022-PCOOP-ENGO

ERASMUS-YOUTH-2022-PCOOP-ENGO
ERASMUS-SPORT-2022-SCP

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-
edu-2022-pcoop-
engo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeC
odes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=
2021%20-
%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAre
aCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;pro
grammeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCu
ttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuer
y=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTable
PageState

Партнерств співпраці у сфері освіти, молоді спорту
31 січня Інфодень

Залежно від організації-заявника:

Централізований конкурс – координує Європейське 
виконавче агентство з питань освіти та культури – ЕАСЕА 

АБО 

Децентралізований конкурс – координує Національне 
агентство Еразмус+ країни-члена Програми, де знаходиться 
організація-заявник

*НЕ плутати з: 
Малими партнерствами (SMALL-SCALE PARTNERSHIPS), які 
відкриті ТІЛЬКИ для країн-членів Програми



ПАРТНЕРСТВА СПІВПРАЦІ

Пріоритетність надаватиметься проєктам, спрямованим на: 

• Сприяння взаємопов'язаним системам вищої освіти

• Стимулювання інноваційного навчання та викладання

• Розвиток STEM/STEAM у вищій освіті, а також участь жінок у STEM

• Визнання досягнень у навчанні, викладанні та розвитку компетентностей

• Розбудова інклюзивної системи вищої освіти

• Підтримку цифрових та зелених можливостей сектору вищої освіти



ПАРТНЕРСТВА СПІВПРАЦІ

Хто може бути координатором / заявником?
Організація у сфері освіти з країни-члена Програми

Які організації можуть брати участь у проєкті?
Організація з країни-члена*, України, інших країн-партнерів* Програми:

• ЗВО та їх партнери
• Центральні та місцеві органи державного управління, органи місцевого

самоврядування
• Торгово-промислові палати
• Національні, регіональні кваліфікаційні органи (Національне агентство

кваліфікацій тощо)
• Бізнес-компанії, підприємства; Галузеві організації.



Партнерства співпраці у сфері освіти, 
молоді та спорту

КА2. Partnerships for Cooperation: Освітній компонент!!!
Для освіти: заклади освіти
Для молоді: молодіжні організації та заклади освіти
Для спорту: заклади що надають освіту у сфері спорту,
включаючи заклади освіти
Партнерства для продукування інновацій
Programme Guide Part – за посиланням тут https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/cooperation-partnerships

Приклади за участі України: Стратегічні партнерства – тут
https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html?download=484:uchast-
ukrainy-v-konkursakh-prohramy-yes-erazmus-2014-2020-rr-ukraine-in-the-eu-funded-erasmus-programme-2014-2020

15 ЗВО – партнери!!!
e.g.: Innovations for Big Data 
in a Real World;
DIGI-WOMEN;
The Introduction Journey to 
the Game Development;
Modernising education and 
training to meet the changing 
skills needs of golf in Europe



ПАРТНЕРСТВА СПІВПРАЦІ

Вимоги щодо партнерства: 

• принаймні 3 організації із трьох країн-членів Програми
• участь організацій з України та інших країн-партнерів* Програми має бути обґрунтована

як така, що додає цінності проєкту

Заходи проєкту: 

• Усі заходи проєкту мають відбуватися в країнах організацій партнерів проєкту
• Також, у разі обґрунтування, можлива участь в інших заходах, наприклад у міжнародних

конференціях, організованих у країнах-членах Програми

Тривалість проєкту: 

• 12 місяців; 36 місяців
Коли подавати проєктну заявку? 23 березня (12.00/17.00 за Брюсселем)



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: in English
language (https://erasmusplus.org.ua/)



ЛОТ 1: АЛЬЯНСИ ОСВІТИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Цілі Лот 1:
• Розвиток нових, інноваційних і мультидисциплінарних підходів до викладання 

та навчання
• Cприяння соціальній відповідальності підприємств
• Розвиток компетентностей
• Покращення якості та відповідності компетентностей 
• Сприяння спільному створенню знань 
• Побудова та підтримка ефективних і дієвих систем вищої освіти та VET для 

розвитку інновацій

СТВОРЕННЯ АЛЬЯНСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ



ЛОТ 2: АЛЬЯНСИ СЕКТОРАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ 

Цілі Лот 2:
• Створити нові стратегічні підходи та співпрацю 
• Мобілізувати та стимулювати всіх стейкхолдерів 
• Подолати розриви у навичках на ринку праці
• Підтримувати розроблення транснаціонального змісту освіти та 

методів викладання і навчання 

СТВОРЕННЯ АЛЬЯНСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ



Пріоритети/сектори/сфери відповідають 14 промисловим екосистемам, визначених у 
New Industrial Strategy for Europe (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0102) : 

• Tourism / туризм
• Mobility-Transport-Automotive / 

Мобільність-Транспорт-Автомобілі
• Aerospace & Defence /Аерокосмос і 

оборона 
• Construction / Будівництво
• Agri-food / Агропродовольство
• Low-carbon energy Intensive Industriesтries

/ Низьковуглецеві енергоємні індустрії

• Textile / Текстиль 
• Creative & Cultural Industries / Творчі та культурні 

індустрії
• Digital / Цифровізація
• Renewable Energy / Відновлювальна енергія 
• Electronics Retail / Роздрібна торгівля електронікою 
• Proximity & Social Economy / Сусідська і соціальна 

економіка 
• Health / Охорона здоров'я

СТВОРЕННЯ АЛЬЯНСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ



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 (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-
b/key-action-2/alliances-innovation )

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 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%20-
%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;ge
ographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityC
ode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=

topicSearchTablePageState ; Lot2: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT
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=31094501,310945
02;programmePeriod=2021%20-
%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;ge
ographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityC
ode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=
topicSearchTablePageState 

Only if bring Value Added!!!



KA2. Альянси Європейських університетів
Типи конкурсів:

1. Посилення попередньої інституційної міжнаціональної співпраці
(Intensification of prior deep institutional transnational cooperation).
2. Розвиток нової інституційної міжнаціональної співпраці 
(Development of new deep institutional transnational cooperation).
Завдання:
Популяризація Європейських цінностей та посилення Європейської ідентичності.
Покращення якості, діяльності, привабливості та міжнародної конкурентоздатності.
Інституціолізована співпраця для системного, структурного та стійкого впливу.
Мобілізація всіх місій закладів вищої освіти.
Впровадження завдань Європейського простору освіти, Європейського дослідницького простору
та Європейського простору вищої освіти.
Обмін досвідом та поширення успішних практик.
Ресурси для відкритої освіти, відкритої науки та науки громадян.



KA2. Альянси Європейських університетів

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства: Заявки 
подаються мінімум 3 аплікантами (заклади вищої освіти – не 
філіали).
Мінімум три заклади вищої освіти з трьох країн-членів Програми. 
Один заклад вищої освіти може бути заявником тільки в одному 
проєкті, а в інших може бути асоційованим партнером.
Тривалість проєкту:  4 роки – 48 місяців
Макс. розмір гранту: від 3.24 – 14.40 млн. євро (залежить від типу і 
складу партнерства).
Співфінансування: асоційовані партнери можуть брати участь у 
заходах проєкту на основі власних коштів

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
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/european-universities-information-session-2022-call-proposals_en

Only if bring Value Added*!!!

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



KA2. Альянси Європейських університетів

Все про Альянси Європейських університетів:
https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative



https://erasmusplus.org.ua/novyny/3881-informatsiynyy-den-erazmus-sfera-osvity-novi-
mozhlyvosti-prohramy-yes-erazmus-2021-2027-rr-u-sferi-osvity-uchast-orhanizatsii-2112-21-
on-lain.html

• Сприяння досконалості у викладанні та дослідженнях у сфері
студій Європейського Союзу, діалогу між науковцями і
особами, які приймають рішення в ЄС та в усьому світі

• Студії Європейського Союзу – це вивчення Європи в її
цілісності, з особливим акцентом на вимірі ЄС, з внутрішньої, а
також із глобальної точки зору

• Вивчення ролі ЄС у глобалізованому світі
• Сприяння активному європейському громадянству та діалогу

між людьми та культурами

Що таке напрям Жан Моне? 



Проєкти з викладання та досліджень:
• Модуль Жан Моне: ERASMUS-JMO-2022-MODULE
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;progr
amDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorit
yCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
• Кафедра Жан Моне: ERASMUS-JMO-2022-CHAIR
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;program
DivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCo
de=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
• Центр досконалості Жан Моне: ERASMUS-JMO-2022-COE
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;programD
ivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCod
e=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

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
• Аплікантами можуть бути тільки заклади вищої освіти!
• Проєкти можуть бути спрямовані на всі типи організацій та сфер

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3881-informatsiynyy-den-erazmus-sfera-osvity-novi-
mozhlyvosti-prohramy-yes-erazmus-2021-2027-rr-u-sferi-osvity-uchast-orhanizatsii-2112-21-
on-lain.html

Жан Моне – що є відкритим для України?



Загальні особливості напряму 

Яке агентство координує – централізований конкурс:
• Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА - Brussels)
Тривалість проєктів: 3 роки
Куди подавати проєктну заявку:
•Онлайн до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА) в
Брюсселі через Портал Funding & tender opportunities
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;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;cross
CuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Коли подавати проєктну заявку:
• до дедлайну, визначеного проголошеним конкурсом, 17:00:00 (за часом у

Брюсселі): 01 березня.
Звернення з питань напряму Жан Моне за ел.адресою: EACEA-AJM@ec.europa.eu



Перші кроки для започаткування проєкту

• Організувати обговорення ідей проєктних заявок з керівництвом,
викладачами та представниками підрозділів, які можуть бути задіяні в
реалізації майбутнього проєкту (ГОРИЗОНТАЛЬНА СПІВПРАЦЯ)

• Провести обговорення кола зобов'язань у разі успіху заявки:
керівництво, кафедри, факультети, бухгалтерія, окремі підрозділи

• Скоординувати роботу щодо проведення зустрічей потенційних
виконавців та учасників проєктів та групових консультацій з підготовки
проєктних заявок

• Сприяти в залученні, за потреби, інших експертів (національних,
зарубіжних) до співпраці



Участь у конкурсі

Кроки, необхідні для участі в конкурсі:
• Create an ACCOUNT - LOGIN (якщо не створений, то створити логін та зареєструватись на

Порталі)
• Find an OPPORTUNITY (визначитися на порталі з Програмою Еразмус+, напрямом Жан

Моне та типом проєкту Жан Моне)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;progr
amDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPrior
ityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

• Register your ORGANISATION (якщо ЗВО не зареєстрований, то зареєструвати профіль ЗВО)
• Submit your PROPOSAL (подати заявку на конкурс через Інтернет ресурси Порталу,

заповнивши відповідні до типу проєкту шаблони, як правило, е-пакет (частина А, яка
формується в системі, та частина В, яка формується за шаблоном та з додатками – все у
зазначених форматах довантажується в системі). Online Manual https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-
opportunities/display/OM/Online+Manual



Оцінка проєктної заявки 

Проєктна заявка оцінюється за 4-ма критеріями:
• Актуальність проєкту (максимум 25/100 балів)
• Якість побудови та впровадження проєкту (максимум 25/100

балів)
• Якість проєктної команди/партнерства, організації співпраці

(максимум 25/100 балів)
• Очікуваний вплив, дисемінація та стійкість результатів проєкту

(максимум 25/100 балів)



Оцінка проєктної заявки 

Щоб проєктна заявка була допущена до розгляду на
фінансування, вона має набрати щонайменше 70
балів із 100 загалом, причому за кожним критерієм
мати щонайменше 15 балів із 25.



Актуальність проєкту 

• Як проєкт стосується європейських студій: чому
• Відповідність пріоритетам, стратегіям та іншим

стратегічним документам
• Яку додану вартість має проєкт для ЗВО (як він сприятиме

інституційному розвитку, які позитивні зміни очікуються,
який вплив він матиме на студентів, викладачів,
адміністрацію ЗВО): для чого і для кого

• Інноваційні підходи і методики, сучасні технології для
досягнення цілей проєкту: які інструменти



Якість проєктної команди/партнерства, 
організації співпраці 

• Рівень компетентності та додана вартість команди:
Відповідність та взаємодоповнюваність профілю та досвіду
ключових представників команди/експертів, залучених до
запропонованої діяльності (в академічній та неакадемічній
сферах, де застосовується) з точки зору студій Європейського
Союзу та конкретних тем, які пропонуються в проєктній заявці

• За потреби запрошення зовнішнього експерта за тематикою
проєкту (як українського, так і зарубіжного експерта)

• Обов’язкові CVs та переліки відповідних тематиці проєкту
публікацій кожного з членів команди, залучених до проєкту



Проєкти з викладання 
та досліджень



Модуль Жан Моне 

• Коротка програма викладання або курс у сфері студій
Європейського Союзу в закладі вищої освіти

• Модуль Жан Моне має викладатися щонайменше 40 годин
викладання на навчальний рік у закладі вищої освіти, який подає
заявку.

• Модулі можуть бути зосереджені на одній конкретній дисципліні
європейських студій або бути багатодисциплінарними за своїм
підходом

• Макс. розмір гранту: 30 000 євро (складає 75% бюджету проєкту)
• Співфінансування: 25%



Кафедра Жан Моне 

• Викладацька посада зі спеціалізацією в сфері студій
Європейського Союзу для викладачів університетів терміном на
три роки.

• Посаду займає лише один викладач, який має забезпечити
мінімум 90 годин викладання на навчальний рік. Цей викладач є
координатором проєкту

• Координатор проєкту також може мати команду для підтримки та
покращення діяльності кафедри, включаючи забезпечення
додаткових годин викладання.

• Макс. розмір гранту: 50 000 євро (складає 75% бюджету проєкту)
• Співфінансування: 25%



Особливості проєктів з викладання та досліджень

• Години викладання включають години прямого контакту в контексті
групових лекцій, семінарів, наставницьких занять і можуть включати
будь-які з вищезгаданих у форматі дистанційного навчання, але не
включають індивідуальне навчання та/або кураторство.

• Літні курси є прийнятними.
• Вимоги до партнерства: Заявку подає один заклад вищої освіти,

заснований у державі-члені ЄС, третій країні, асоційованій до Програми,
або третій країні, не асоційованій до Програми

• Фізичні особи не можуть подавати заявку безпосередньо на грант
• У будь-якому закладі вищої освіти, що бере участь, одночасно буде

підтримуватися лише один Центр досконалості Жан Моне



Правила щодо фінансування

• Фінансування здійснюється за моделлю фіксованої суми. Такий підхід
до фінансування дозволить зосередитися скоріше на результатах, ніж
затратах, тим самим роблячи наголос на якості та рівні досягнення
вимірюваних цілей

• Фіксовані гранти покриватимуть витрати на персонал, витрати на проїзд
та проживання, витрати на обладнання та субпідряд, а також інші
витрати (поширення інформації, публікація, переклад)



КРОКИ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ЕРАЗМУС+



КРОКИ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ЕРАЗМУС+

(1) Провести SWOT-аналіз закладу (визначити та оцінити сильні та слабкі сторони 
закладу – організаційні, кадрові ресурси, склад студентів/учнів; провести опитування 
студентів/учнів, їх батьків щодо готовності до міжнародної мобільності/співпраці)
(2)  Сформувати ініціативну/проєктну групу (включаючи працівника зі знанням 
англійської мови та управління коштами – бухгалтера)
(3) Оновити / створити англійську сторінку на сайті закладу (стратегія розвитку, опис 
діяльності та досягнень (запитайте себе – що Вам буде цікаво та корисно дізнатися 
про інші заклади) з фокусом на перспективні напрями для міжнародних проєктів)
(4) Зареєструвати організацію на порталі: Funding&Tender Opportunities Portal
(Відеозапис - https://erasmusplus.org.ua ) (для отримання PIC або OID номеру – залежно від 
напряму, що дає доступ до проєктів)
(5) Визначити напрями проєктів і потенційних партнерів шляхом вивчення результатів
та учасників завершених проєктів:

Платформа результатів проєктів https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/ (EACEA)
База проєктів Еразмус+, Темпус, Жан Моне https://erasmusplus.org.ua (сайт НЕО)



(6) Підготувати коротку інформацію про заклад і напрями співпраці за проєктами для пошуку
партнерів (використати шаблон на сайті НЕО в Україні)

(7) Розробити опис ідеї для проєкту Еразмус+ та обговорити з НЕО в Україні

(8) Використати ресурси для пошуку партнерів за підтримки НЕО в Україні:
• Веб-сайт НЕО в Україні (спеціальна рубрика для розміщення інформації про заклад)
• Національні Агентства Еразмус+ https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies (запити НЕО)
• Національні Офіси Еразмус+ https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-erasmus-offices (запити НЕО)

(9) Налагодити співпрацю з місцевими органами влади (багато громад брали участь у
проєктах, мають певні міжнародні зв’язки та досвід), організаціями роботодавців, закладами
вищої освіти (близько 50 % учасники Еразмус+), закладами ППТО та ФПВО й іншими організаціями

КРОКИ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ЕРАЗМУС+



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/ інші

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

• потенційні партнери/ країни
• бюджет

Партнери – для чого шукаємо? Стратегії розвитку!
SWOT аналіз стану інтернаціоналізації!

попередні дослідження потреб – що змінювати?



Портали, платформи – ПОШУК ПАРТНЕРІВ

• Підписанти Хартії Еразмус+ у сфері вищої освіти: https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/erasmus-charter-for-higher-education

• EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) https://epale.ec.europa.eu/en
• EU Partner Search - https://www.eupartnersearch.com/Default.aspx
• Професійні мережі: e.g. EU-platforms&networks, EUA, EAIE, UNICA, IAU, GDLN, EDEN,

German-Ukrainian Academic Society etc.
• Еразмус Toolkit http://erasmustoolkit.eu/
• Study in Europe - https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
• e.g. www.studyinaustria.at; 
• Посольства держав-членів ЄС та інших країн світу
• French Institute - https://institutfrancais-ukraine.com/
• OEAD – www.oead.at
• DAAD - https://www.daad-ukraine.org/uk/ ; проєкти DAAD - тут



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

Всі можливості – тут (надішліть партнерам)



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 https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-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 https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en

• 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://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 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies

• 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 https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

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



• AGA Annoted Grant Agreement for budget preparation (English and Ukrainian languages) – link to download https://erasmusplus.org.ua

• Webinar on International Dimension Actions – in English language https://erasmusplus.mci-events.eu/speakers/

• Webinar on CBHE – in English language https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-2-december-erasmus-capacity-building-
higher-education-cbhe_en

• Webinar on Cooperation Partnerships (ENGO) – in English language https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-
cooperation-partnerships-field-education-and-training-and-youth_en

• Webinar on Virtual Exchanges – in English language https://erasmusplus.org.ua

• Webinar on Capacity building in the field of Vocational Education and Training (VET) https://erasmusplus.org.ua

• Webinar on Jean Monnet Actions in English language https://erasmusplus.org.ua

• Webinar on Erasmus Mundus Actions in English language https://erasmusplus.org.ua

• Webinar on Alliances for Innovations in English language https://erasmusplus.org.ua

• Webinar on Vocational Centers of Excellence in English language https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/online-info-session-centres-
vocational-excellence-2022-presentation-and-recording-available-2022-03-14_en

• InfoWeek videopresentations – in Ukrainian language https://erasmusplus.org.ua

• Партнерств співпраці конкурсів у сферах освіти, професійної підготовки та молоді - за посиланням тут
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-cooperation-partnerships-field-education-and-training-and-youth_en

• Міжнародний інфодень у сфері спорту (анг.мовою) - https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-day-erasmus-sport_en

Портали, платформи / Platforms, portals

• Відкриті конкурси – за посиланням тут

https://erasmusplus.org.ua



Вебінар Процедури підготовки та подання заявок 
на конкурси Програми ЄС Горизонт Європа

• 14 вересня з 15.00 до 16.30
•  Участь безкоштовна
• Реєстрація: https://forms.gle/4AwT9ZwkZuXPEUER6
• Вебінар в ZOOM з онлайн трансляцію у Facebook на сторінці ГО АЄІ: 

https://www.facebook.com/InnoEU.UA
✅Мета – представити основні формальні процедури підготовки і 
подання проєктної заявки на конкурси програми Горизонт Європа та 
обговорити можливі проблемні ситуації та типові помилкові дії
українських організацій у цих конкурсах



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.: +38 099 332 26 45 (Viber, WhatsApp, Telegram)

факс:+38 044 286 66 68
#ErasmusPlus #ErasmusUA

Official HELP Ukraine:
https://war.ukraine.ua/support-ukraine/


