
Міжнародна мобільність Еразмус+: 
аспекти управління і фінансування
для українських закладів вищої освіти

Іванна АТАМАНЧУК, менеджер НЕО в Україні



Проєкти міжнародної академічної мобільності 
за участі країн-партнерів 

КА 131
Фінансування: 

внутрішньоєвропейський бюджет 
(20% для міжнародної співпраці із 
країнами-партнерами Програми

Спрямування мобільності: 
ОДНОСТОРОННЯ лише для 
представників європейських ЗВО 
ДО країн-партнерів Програми

КА 171
Фінансування: 
зовнішньоєвропейський бюджет 
(100 % для міжнародної співпраці із 
країнами-партнерами Програми) 

Спрямування мобільності: 
ДВОСТОРОННЯ для представників 
усіх партнерських ЗВО ДО та ІЗ країн-
членів та країн-партнерів Програми



Міжнародна академічна мобільність:
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ

КА 131 КА 171
Проєкт подається до Національного агентства Еразмус+ 

країни-члена Програми (децентралізований напрям) 
Так Так 

Організації-партнери проєкту КА1 повинні бути зареєстровані 
на Порталі Erasmus+ and European Solidarity Corps та мати OID і РІС

Так Так 

Останній термін подання проєкту
23 лютого о 12:00 

(час за Брюсселем)

23 лютого о 12:00 

(час за Брюсселем)

)Тривалість проєкту 26 міс. 24 міс. або  36 міс. 

Початок впровадження проєкту (для проектів Конкурсу 2023 р.) 1 червня того ж року 1 серпня того ж року 

Завершення проєкту (для проектів Конкурсу 2023 р.) 31 серпня через 2 роки 
31 липня 

через 2 або 3 роки 

Чи потрібно підписувати Міжінституційну угоду? Так Так 

Чи потрібно підписувати Угоди на навчання/практику або 
викладання/стажування для українського учасника мобільності?

--- Так 

Чи потрібно підписувати Угоди на навчання або викладання 

для європейського учасника мобільності?
Так Так 

Чи потрібно підписувати Угоди на практику або стажування  

для європейського учасника мобільності?
Ні (якщо не ЗВО) Ні (якщо не ЗВО)



Міжнародна кредитна мобільність
для студентів: НАВЧАННЯ / ПРАКТИКА

КА 131 КА 171

Чи потрібно підписувати Міжінституційну угоду ? Так Так

Чи потрібно українському ЗВО проводити конкурс з відбору студентів для мобільності? --- Так 

Чи можуть бакалаври/магістри/аспіранти українських ЗВО їхати до європейських університетів? Ні Так 

Чи можуть бакалаври/магістри європейських університетів їхати до українських ЗВО? Так Ні

Чи можуть аспіранти європейських університетів їхати до українських ЗВО? Так Так

Термін перебування на мобільності 2 – 12 міс. 2 – 12 міс.

Термін перебування на фізичній мобільності, 
якщо мобільність змішана та включає віртуальний компонент   

5-30 дн. 5-30 дн.

Чи можуть студенти українських ЗВО брати участь в інтенсивних програмах змішаної мобільності? Ні Так (!)

Чи можуть українські студенти брати участь у практиці як складової мобільності в Європі? Ні Так

Чи можуть європейські студенти брати участь у практиці як окремій діяльності
під час мобільності в Україну?

Так Так

Чи потрібно українському ЗВО підписувати Угоду на практику для європейського /українського 
учасника мобільності, якщо практика за кордоном не в ЗВО, а іншій організації?

Ні/--- Ні /Так

Чи обов’язковим є визнання результатів навчання під час мобільності? ТАК ТАК 



Міжнародна академічна мобільність
для працівників: ВИКЛАДАННЯ / СТАЖУВАННЯ

КА 131 КА 171
Чи потрібно підписувати Міжінституційну угоду ? Так Так

Чи потрібно українському ЗВО проводити конкурс з відбору працівників для мобільності? --- Так 

Чи можуть працівники українських ЗВО їхати до європейських університетів? Ні Так 

Чи можуть працівники українських ЗВО брати участь 
в інтенсивних програмах змішаної мобільності?

Ні Так (!)

Термін перебування на мобільності для працівників ЗВО (окрім 2 дн. для проїзду) 5-60 дн. 5-60 дн.

Термін перебування на мобільності для працівників інших організацій 
з метою викладання у ЗВО (окрім 2 дн. для проїзду)

мін. 1 дн. мін. 1 дн.

Чи може фінансуватись участь у конференціях в межах мобільності для працівники ЗВО? Ні Ні 

Чи можлива участь у конференціях в межах мобільності для працівники українських ЗВО, 
якщо це фінансується із організаційних витрат (OS) або за власний кошт? 

--- Так

Чи можуть працівники українських ЗВО долучатись до викладання 
на інтенсивних програмах змішаної мобільності?

Ні Так (!)

Чи потрібно підписувати Угоду на викладання або стажування 
для європейського /українського учасника мобільності ?

Так /--- Так /Так

Чи обов’язковим є визнання результатів мобільності для працівників ? ТАК ТАК 



Міжнародна академічна мобільність:
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ

КА 131 КА 171

Організаційна підтримка (OS) за мобільність 1 учасника
400 євро (230 євро 

після 100-го уч.)
500 євро

Чи можуть фінансуватись Інтенсивні програми змішаної мобільності ? (OS: 15-20 учасників по 400 євро)?  ТАК НІ 

Додаткові кошти для організаційної підтримки за мобільність 1 учасника з особливими освітніми потребами 150 євро 150 євро

Виплата  європейським координатором коштів на перебування українським учасникам мобільності 
відповідно до підписаної Угоди на грант 

Так Так 

Щомісячні кошти на перебування українських студентів в країнах-членах Еразмус+ для навчання --- 800/850/900 євро 

Додаткові щомісячні кошти на перебування українських студентів з особливими освітніми потребами
в країнах-членах Еразмус+ 

--- 250 євро 

Додаткові щомісячні кошти на перебування українських студентів в країнах-членах Еразмус+ 
для навчання та практики (за додатковим запитом)

--- 150 євро 

Можливість «нульового гранту» Еразмус+ для українських учасників мобільності --- Так 

Кошти на перебування для українських студентів (вкл.аспірантів) за короткотермінову фізичну мобільність
у межах змішаної мобільності під час перебування в Європі. 2 дні проїзду можуть також відшкодовуватись 

(для проектів Конкурсу 2023 р.) 
---

79 євро / день (до 

14 днів) (2023),                

56 євро / день (з 

15 по 30 день)
(2023)

Додаткові щомісячні кошти на перебування на короткотерміновій фізичній мобільності українських студентів 
з особливими освітніми потребами в країнах-членах Еразмус+ 

---

100 євро / одн. 
5-14 дні,                         

150 євро / одн. 15-
30 дні

Додаткові щомісячні кошти на перебування  на короткотерміновій фізичній мобільності українських студентів 
для навчання та практики 

--- Ні  



Міжнародна академічна мобільність:
ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРОЇЗД

Стандартний транспорт Зелений транспорт 

Від 10 до 99 км: * 23 євро на учасника

Від 100 до 499 км: 180 євро на учасника 210 євро на учасника

Від 500 до 1999 км: 275 євро на учасника 320 євро на учасника

Від 2000 до 2999 км: 360 євро на учасника 410 євро на учасника

Від 3000 до 3999 км: 530 євро на учасника 610 євро на учасника

Від 4000 до 7999 км: 820 євро на учасника

8000 км або більше: 1500 євро  на учасника

* Калькулятор розрахунку відстані 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


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.: +38 044 286 66 68, +38 099 332 26 45 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Тел./факс: +38 044 286 66 68

#ErasmusPlus #ErasmusUA

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