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

CENTRES OF VOCATIONAL EXCELLENCE
(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



ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ / 
МАЙСТЕРНОСТІ У СФЕРІ VET



ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ/МАЙСТЕРНОСТІ

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

Рівні проєктів:

1. Національний рівень

2. Міжнародний рівень:

• конкретні сектори або промислові екосистеми;

• інноваційні підходи до подолання економічних і суспільних проблем
(наприклад, зміна клімату, цифровізація, штучний інтелект, цілі сталого
розвитку, інтеграція мігрантів і незахищених груп, підвищення кваліфікації
людей з низьким рівнем кваліфікації тощо),

• інноваційні підходи до збільшення охоплення, якості та ефективності
існуючих Центрів досконалості.

https://commission.europa.eu/select-language?destination=/node/9
https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-en.pdf


Хто може бути координатором / заявником? Будь-яка організація, що працює у
сфері VET з країни-члена Програми

Які організації можуть брати участь у проєкті? Будь-яка державна або приватна
організація, яка працює у сфері VET з країни-члена або України, інших країн-
партнерів Програми:

• Заклади VET та їх партнери

• Бізнес-компанії, підприємства або галузеві організації

• Національні / регіональні кваліфікаційні органи, зокрема Національне агентство
кваліфікацій

• Наукові установи

• Інноваційні агенції

ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ/МАЙСТЕРНОСТІ



Кількість та типи організацій для партнерства:
принаймні 8 партнерів* із мінімум 4 країн-членів Програми:

• принаймні 1 компанія / підприємство, що працюють у сфері VET
• принаймні 1 заклад VET

Тривалість проєкту: 4 роки

Куди подавати проєктну заявку?

Електронний формат подається партнером-заявником з країни-члена Програми

Funding and Tenders opportunities portal: Call ID: ERASMUS-EDU-2023-PEX-COVE.

Максимальний грант ЄС на проєкт – 4 млн. євро

• Коли подавати проєктну заявку? 8 червня (17.00 за Брюсселем)
*склад партнерства має відображати конкретний характер заявки

*

ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ/МАЙСТЕРНОСТІ

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-pex-cove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;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


Заходи проєкту:

1. Викладання та навчання: щонайменше 4 види діяльності, перелічені
у аплікаційній формі

2. Співпраця та партнерство: щонайменше 3 види діяльності, перелічені
у аплікаційній формі

3. Управління та фінансування: щонайменше 2 види діяльності, перелічені
у аплікаційній формі

*

ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ/МАЙСТЕРНОСТІ



Кластер 1: Викладання та навчання

• Providing people with labour market relevant skills

• Pursuing a lifelong learning and inclusive approach in VET

• Developing VET curricula and qualifications, allowing flexibility and individualisation of delivery

• Developing innovative learner-centred teaching and learning materials and methodologies

• Investing in the initial and continuing professional development of teachers and trainers

• Establishing strong quality assurance mechanisms

• Establishing effective feedback loops and graduate tracking systems

• Providing guidance services

• Providing validation of prior learning

ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ/МАЙСТЕРНОСТІ



Кластер 2: Співпраця та партнерство

• Establishing business-education partnerships

• Applied research and Innovation

• VET internationalisation and mobility abroad

• Fostering entrepreneurial skills and initiatives

• Raising VET attractiveness

• Skills competitions

ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ/МАЙСТЕРНОСТІ



Кластер 3: Управління та фінансування

• Autonomy and effective VET governance

• Strategic approach to skills development and governance

• Co-creating skills ecosystems

• Developing sustainable financial models

• Making full use of national and EU financial instruments

ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ/МАЙСТЕРНОСТІ



ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ/МАЙСТЕРНОСТІ

Критерії оцінки проєкту:

• Релевантність (макс. 35 балів)

• Якість проєктної заявки та реалізації проекту (макс. 25 балів)

• Якість складу партнерства (макс. 20 балів)

• Очікуваний вплив (макс. 20 балів)



ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ/МАЙСТЕРНОСТІ

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).



• Керівництво до Програми ЄС Еразмус+: правила та умови участі (англ. мовою)

• Портал ЄС можливостей грантів та тендерів (FTOP): конкурси, пошук партнерів, аплікаційні форми,

подання, оцінювання та підписання грантової угоди (англ. мовою): ERASMUS-EDU-2023-PEX-COVE.

• (Відео)ресурси Міжнародного інформаційного дня як готувати проєкти (англ.мовою)

• Centres of Vocational Excellence, an engine for vocational education and training development – An

international ETF study (англійською мовою) .

• Децентралізація та створення центів професійної майстерності в Україні ETF study

• Про центри досконалості та інновацій в Україні (ETF support)

• Проєкт ЄС EU4Skills для синергії – ENG; UA

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ 
ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ/МАЙСТЕРНОСТІ

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/centres-vocational-excellence
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-pex-cove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;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://webcast.ec.europa.eu/information-session-on-the-2021-erasmus-call-for-centres-of-vocational-excellence
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/publications/centres-vocational-excellence-engine-vocational-education-and
file:///C:/Users/Erasmusplus/Desktop/2021/Decentralising vocational education and setting up centres of vocational excellence and innovation: The case of Ukraine
https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/news/centres-excellence-and-innovation-reforming-education-and-training-ukraine
https://solidarityfund.pl/en/co-robimy/edukacja/program-eu4skills/
https://mon.gov.ua/ua/tag/eu4skills


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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