
Пошук партнерів для 
проектів з мобільності
Еразмус+  



Пошук партнерів: ЗВО, Програма Еразмус+

➢Існуючі двостронні міжнародні угоди в ЗВО

➢Контакти викладачів, участь у міжнародних конференціях, тренінга, інш

➢Листи про співпрацю потенційним партнерам, Національним 
агентствам Еразмус+ у країнах-членах Еразмус+

➢База проєктів Еразмус+ за участі українських ЗВО – сайт НЕО в Україні

➢Підписанти Хартії Еразмус+ у сфері вищої освіти

➢Платформа результатів проєктів Еразмус+ – Erasmus+ Project Results

➢Funding & tender opportunities – Partner Search 

➢Find the best partners for your Erasmus+ projects – EU Partner Search 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/higher-education-institutions-holding-an-eche-2021-2027
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://www.eupartnersearch.com/Default.aspx


➢ 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/
➢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

Пошук партнерів: платформи, портали, 
інші міжнародні донори

https://epale.ec.europa.eu/en
https://www.eupartnersearch.com/Default.aspx
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/platforms-networks_en
https://eua.eu/
https://www.eaie.org/
http://www.unica-network.eu/
https://www.iau-aiu.net/
http://gdlnglobal.org/
http://www.eden-online.org/
https://ukrainet.eu/
http://erasmustoolkit.eu/
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
https://institutfrancais-ukraine.com/
http://www.oead.at/
http://www.oead.at/
https://www.daad-ukraine.org/uk/
https://www.uni-hannover.de/en/universitaet/internationales/moi-ukraine/


LETTER OF INTEREST IN PARTNERSHIP BUILDING 

(орієнтовний шаблон)

Name:

Location:

Internet:

Field of Knowledge: 

About the institution:

Internationalization: 

Information about the intended project:

Previous international experience:

For further information, please contact: 

Пошук партнерів: пропозиції щодо
спільного проекту з мобільності



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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