
Еразмус+ 
для професійної (професійно-технічної) 
та фахової передвищої освіти (VET)

CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF VOCATIONAL 
EDUCATION AND TRAINING (VET)
(CALL 2023)



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

Інклюзивність, відкритість та доступність для всіх: різні групи населення, країни/регіони,
зелені та цифрові трансформації тощо

Новий етап 2021-2027: фокус на системні зміни та глобальніший 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. €: 2.8

Спеціальні виняткові заходи під час війни!



Пріоритети та характеристика Програми

Пріоритети
• Інклюзія та різноманітність у

всіх сферах освіти, професійної
підготовки, молоді та спорту

• 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 проєкту та результатів
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/

підпріоритети!

Національні: обгрунтовані на основі аналізу портеб – домашнє завдання!!!



Конкурси – щорічно восени
Окремі конкурси – періодично протягом року

Централізовані 
конкурси – РІС: 
FTOP Funding and 
Tender Opportunity

Децентралізовані 
конкурси –
РІС&OiD: E+&ESC

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

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

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-erasmus-offices
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 (incl. the 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



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

СФЕРИ ТА КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
(Key Action)

КА1: 
Mobility/ 

навчальна 
мобільність

KA2: Cooperation
among 

organisations and 
institutions/
Співпраця

КА3: 
Support to 
reforms/ 

Підтримка 
реформ

Jean 
Monnet 
Action/ 

Жан Моне

ОСВІТА: 
шкільна освіта, професійна 

(професійно-технічна) та 
фахова передвища освіта, 

вища освіта, 
освіта дорослих

ПРОФЕСІЙНА 
ПІДГОТОВКА

МОЛОДЬ СПОРТ

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


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, студенти закладів VET (П(ПТ)О і ФПВО)
• студенти ЗВО (бакалаврат, магістрат), 
аспіранти та випускники

• працівники закладів освіти
• 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

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


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 (+ 
віртуальна/змішана мобільність)

• Гранти для індивідуальних осіб з України під час війни (зі 
сфери VET)  

• 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



РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ 
У СФЕРІ VET



РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET

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

Тематичні напрями: 

• Навчання на робочому місці (для молоді та/або дорослих);

• Механізми забезпечення якості;

• Підвищення кваліфікації викладачів/тренерів VET;

• Ключові компетентності, включаючи підприємницькі;

• Інновації в VET;

• Зелені та цифрові навички;

• Навички для поточних і майбутніх можливостей для роботи.



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-2023-CB-VET

Коли подавати проєктну заявку? 28 лютого (17.00 за Брюсселем)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-cb-vet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


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;

• розробка та впровадження заходів міжнародного (віртуального) обміну для працівників
закладів VET.



РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET

Регіональні пріоритети

Пріоритети Програми

• Інклюзія та різноманітність у всіх сферах освіти, професійної підготовки, молоді та спорту

• Навколишнє середовище та боротьба зі змінами клімату

• Вирішення питань цифрової трансформації шляхом розвитку цифрової готовності, стійкості та спроможності

• Спільні цінності, активне громадянство



РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET

Національні пріоритети для підготовки проєктних заявок за напрямом КА2: 

Розбудова потенціалу у сфері професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти

Пріоритет 1. Адаптація професійної та фахової передвищої освіти та навчання до потреб ринку праці

Пріоритет 2. Підвищення гнучкості можливостей професійної та фахової передвищої освіти та навчання

Пріоритет 3. Забезпечення якості професійної та фахової передвищої освіти та навчання

Пріоритет 4. Інновації у професійній та фаховій передвищій освіті та навчанні

Пріоритет 5. Підвищення привабливості професійної та фахової передвищої освіти

Пріоритет 6. Створення та реалізація стратегій інтернаціоналізації для провайдерів професійної та 

фахової передвищої освіти

https://erasmusplus.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/annex_priorities_erasmus.pdf
https://erasmusplus.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/annex_priorities_erasmus.pdf


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

Критерії оцінки проєкту:

• Релевантність (макс. 30 балів)

• Якість проєктної заявки та реалізації проекту (макс. 30 балів)

• Якість складу партнерства (макс. 20 балів)

• Очікуваний вплив (макс. 20 балів)



РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET

Бюджет проєкту:

• Бюджет має бути деталізований та організований у послідовні робочі пакети
(наприклад, ‘project management’, ‘training’, ‘organisation of events’, ‘mobility 
preparation and implementation’, ‘communication and dissemination’, ‘quality assurance 
тощо).

• Має містити опис діяльності, охопленої кожним робочим пакетом.

• Бюджет має бути деталізовано із зазначенням частки кожного робочого пакета (і в 
межах кожного робочого пакету визначено частку, призначену кожному партнеру).

• Бюджет може охоплювати витрати на персонал, витрати на проїзд та проживання, 
витрати на обладнання та субпідряди, а також інші витрати (такі як поширення
інформації, публікація чи переклад).



(1) Модернізація освітніх програм відповідно до забезпечення якості (EQAVET,  
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1536&langId=en) та кредитної системи (ECVET,
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet)
(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 ППТОФПВО та вищої освіти

ІДЕЇ ДЛЯ ПРОЄКТІВ З РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ VET

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1536&langId=en
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet


МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ 
РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET

• Керівництво до Програми ЄС Еразмус+ CBVET.

• 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-2023-CB-VET

• (Відео) ресурси Міжнародного інформаційного дня щодо підготовки якісних

проєктів CBVET 2023 р. (ENG)

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/capacity-building-vet
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-cb-vet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-new-action-capacity-building-field-vocational-education-and-training-vet-2022-12-07_en


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) (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 (EACEA)
База проєктів Еразмус+, Темпус, Жан Моне (сайт НЕО)

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3025-funding-tender-opportunities-portlal-rekomendatsii-dlia-orhanizatsii-novachkiv-ta-peremozhtsiv.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html


(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+ (запити НЕО)
• Національні Офіси Еразмус+ (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

КРОКИ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ЕРАЗМУС+

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


Лист
• звернення до конкретного працівника: 

викладач, Еразмус координатор, IRO та інші,   
де Ви про нього/неї/заклад 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

Пошук партнерів
SWOT аналіз стану інтернаціоналізації



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

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0758&qid=1632299185798
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://europa.eu/youth/strategy_en
https://sport.ec.europa.eu/policies


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.

• Централізовані конкурси (centralized actions) координує Європейське виконавче
агентство з питань освіти і культури – European Education and Culture Executive Agency
(ЕАСЕА) – за посиланням тут.

• 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://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027


• 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.

• 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.

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

Портали, платформи

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/


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

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/erasmus-charter-for-higher-education
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/
http://www.studyinaustria.at/
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/


• AGA Annoted Grant Agreement for budget preparation (English and Ukrainian languages) – link to download

• Webinar on International Dimension Actions – in English language

• Webinar on CBHE – in English language

• Webinar on Cooperation Partnerships (ENGO) – in English language

• Webinar on Virtual Exchanges – in English language

• Webinar on Capacity building in the field of Vocational Education and Training (VET)

• Webinar on Jean Monnet Actions in English language

• Webinar on Erasmus Mundus Actions in English language

• Webinar on Alliances for Innovations in English language

• Webinar on Vocational Centers of Excellence in English language

• InfoWeek videopresentations – in Ukrainian language

• Партнерств співпраці конкурсів у сферах освіти, професійної підготовки та молоді - за посиланням тут.

• Міжнародний інфодень у сфері спорту (анг.мовою) - за посиланням тут.

Портали, платформи / Platforms, portals

• More at the link here.

• Відкриті конкурси – за посиланням тут

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3943-anotovana-tipova-grantova-ugoda-aga-dlya-skladannya-byudzhetu-program-es-2021-2027-rr-pereklad-ukr-movoyu.html
https://erasmusplus.mci-events.eu/speakers/
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-2-december-erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-cooperation-partnerships-field-education-and-training-and-youth_en
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3863-infosesiia-erasmus-virtual-exchanges-funding-opportunities-301121-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3864-infosesiia-capacity-building-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet-081221-r-on-lain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3505-jean-monnet-actions-rules-for-applicants-webinar-12-05-2021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3496-facebook-vebinar-erasmus-call-2021-for-eap-countries-erasmus-mundus-action-23042021.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4239-tryvaie-konkurs-erazmus-stvorennia-aliansiv-dlia-rozvytku-innovatsii-dedlain-15092022-r.html
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/online-info-session-centres-vocational-excellence-2022-presentation-and-recording-available-2022-03-14_en
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
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-cooperation-partnerships-field-education-and-training-and-youth_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-day-erasmus-sport_en
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3867-novi-konkursy-2022-r-prohramy-yes-erazmus-vidkryto-biudzhet-konkursu-eur39-billion.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4177-konkursy-prohramy-yes-erazmus-na-2-pivrichchia-2022-r.html


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
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