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Які пріоритети 
Еразмус+ 
2021-2027 рp.?

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!!!

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en


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

HEIs: ECHE – Erasmus Charter for Higher Education



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 (програмні) та регіональні
(+субпріоритети) пріоритети!!!
Обґрунтування схожості проблемних питань 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

Strand 1. ЗБІЛЬШЕННЯ ДОСТУПУ ДО СПІВПРАЦІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ
Невеликі проєкти зорієнтовані на посилення співпраці у вищій освіті. 
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.

Strand 2. ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ВИЩІЙ ОСВІТІ
Проєкти зорієнтовані трансформації у вищій освіті, мають більш широкий вплив через 
запровадження інновацій, співпрацю ЗВО і бізнесу тощо.
Бюджет проєкту від 400 000 євро до 800 000 євро. Тривалість: 2, 3 роки.

Strand 3. ПРОЄКТИ НА ПІДТРИМКУ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ
Проєкти зорієнтовані на системні реформи, необхідних, зокрема, для сприяння 
інтернаціоналізації (необхідне залучення Міністерства освіти і науки):
- розвиток освітнього цифрового середовища для України. Бюджет проєкту до 5 млн євро.
- структурні реформи. Бюджет проєкту від 600 000 євро до 1 000 000 євро. Тривалість: 3, 4 роки



Регіональні пріоритети
Розвиток потенціалу вищої освіти

Регіональні пріоритети
• Зелений курс / Green deal
• Цифрові трансформації / Digital 

transformation
• Міграція та мобільність / Migration 

and Mobility
• Врядування, мир, безпека та 

людський розвиток / 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:
• 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 – завантажити тут 

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3927-priorytety-prohramy-yes-erazmus-ta-rekomendatsii-mon-ukrainy.html


Що змінювати?

• розроблення та вдосконалення освітніх програм в контексті інноваційного змісту та за 
допомогою інноваційних методів викладання та навчання;

• підтримка співпраці закладів вищої освіти та підприємств;

• підвищення кваліфікації та професіоналізація адміністративного персоналу;

• реформування систем і структур управління на національному та інституційному 
рівнях;

• сприяння інтернаціоналізації закладів вищої освіти, а також розвитку їх потенціалу 
щодо ефективної співпраці у сфері 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

https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html?download=248:opys-proektiv-erazmus-svne-eks-tempus-2015-ta-2020-rr-erasmus-cbhe-projects-descriptions-2015-2020-calls


Яка діяльність і вплив проєктів?

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

• розвиток персоналу - особистісний, 
професійний, ПК, стажування тощо

• спільні дослідження, обстеження, огляди тощо
• проведення спільних заходів (конференції, 

форуми,  семінари, тренінги, майстер-класи, 
літні/зимові школи тощо)

• навчальні візити до ЗВО
• експертиза
• іноземні викладачі, студенти
• управління проєктом (зміст, кошти тощо)

• обмін досвідом, вивчення успішних практик 
• освітні ресурси: розроблення навчально-
методичного забезпечення, створення освітніх 
програм, курсів, запровадження інноваційних 
методів навчання і викладання, імплементація 
досліджень, сучасна література тощо

• створення інноваційних структур: центри, 
лабораторії, закупівля інноваційного обладнання 
для навчання студентів

• підвищення рівня володіння іноземної мовою, 
удосконалення цифрової компетентності, інших
компетентностей для навчання впродовж життя

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


Статті витрат

Організації – учасники проєктів
• заробітна плата працівників ЗВО – членів команд проєктів
• оплата зовнішніх експертів
• відрядження для участі в діяльності проєкту та забезпечення підтримки немобільних 

людей
• обладнання для забезпечення освітнього процесу: засоби/обладнання для доданої 

та віртуальної реальності, специфічне програмне забезпечення, лабораторне 
обладнання, тренажери, ноутбуки тощо

• закупівля сучасної літератури
• розроблення веб-ресурсів
• організаційна підтримка заходів
• непередбачувані витрати (overheads 7%) 

Різні типи бюджету: фіксована ставка, одинична вартість, 
реальна вартість! Додатково: співфінансування 10-25%!



Партнерство і заявники

Хто може подавати заявку: Україна та інші 
• Заклади вищої освіти (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* і країн-партнерів* Програми:
• Не менше 4 організацій
• Мінімум по 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

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

ресурси для новачків - тут

Де аплікаційні форми та куди подавати:
Strand 1 ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-1
Strand 2 ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-2
Strand 3 ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-3
Коли: до 17.02.2023 – 17.00 (Brussels time)

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3872-infosesiia-erazmus-svne-dlia-novachkiv-141221-r-on-lain.html
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=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-cbhe-strand-2;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=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-cbhe-strand-3;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=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Участь організацій

• Заклади вищої освіти (ЗВО)
• ЗВО, асоціації чи об’єднання ЗВО, а також юридично визнані національні чи 

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

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

• організації та/або асоціації, що здійснюють діяльність на ринку праці або у сферах 
освіти в країнах-партнерах;

• роботодавці;
• заклади освіти.

Керівництво до Програми ЄС Еразмус+ - тут 

Відеоресурси - тут

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/capacity-building-higher-education
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3846-zaproshuiemo-vziaty-uchast-v-erasmus-worlwide-online-seminar-23-251121-on-lain.html


Для новачків – Strand 1

Посилення адміністративної спроможності:

• Модернізація управління ЗВО

• Створення/розвиток потенціалу офісів міжнародної співпраці, 
підготовка/вдосконалення стратегії розвитку/інтернаціоналізації

• Забезпечення та вдосконалення 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

• Упровадження інтенсивних курсів для викладачів

Розширення доступу до освіти для людей з «меншими» можливостями

• Створення можливостей для віддаленого доступу, дистанційного 
навчання тощо

• Упровадження цифрових технологій в освітній процес

• Зменшення бар'єрів щодо доступу до освіти та залучення вразливих 
груп населення



Для досвідчених – 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.

Логіко-структурна матриця: узгодження між цілями та завданнями,
цільовими групами, заходами, запланованими результатами, очікуваним
впливом і необхідними ресурсами

https://www.eacea.ec.europa.eu/document/download/11fa2f11-8f2d-4ccf-a171-2acdbcad8f08_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe_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, що дає доступ до впровадження 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+) й іншими організаціями

КРОКИ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ЕРАЗМУС+

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


Лист до потенційного партнера
• 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
• досвід міжнародної співпраці – напрям проєкту
• контакти: ім'я прізвище, посада, ЗВО, е-пошта, 

тел./ скайп/ viber/ whatsapp/ telegram/ інші

Опис ідеї проєкту
• цілі, завдання 
• історія співпраці
• переваги для партнерів, стратегії
• заходи/діяльність
• очікувані результати
• очікуваний вплив 
(індивідуальний, інституційний –
кафедра, факультет, ЗВО, системний 
– громада, сектор, країна)

• 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

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/


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)

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
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Programmes%20guide_Zmist_deadlines_Feb_9_2022.pdf


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


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/

https://war.ukraine.ua/support-ukraine/
https://war.ukraine.ua/support-ukraine/

	Слайд 1: Можливості Програми ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр.:   Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE) для України
	Слайд 2
	Слайд 3: Країни учасниці Програми ЄС Еразмус+
	Слайд 4: Географічні пріоритети (11 регіонів):
	Слайд 5: KA 2. Розвиток потенціалу вищої освіти
	Слайд 6: Регіональні пріоритети Розвиток потенціалу вищої освіти
	Слайд 7: Що змінювати?
	Слайд 8: Яка діяльність і вплив проєктів?
	Слайд 9: Статті витрат
	Слайд 10: Партнерство і заявники
	Слайд 11: Участь організацій
	Слайд 12: Для новачків – Strand 1
	Слайд 13: Для новачків
	Слайд 14: Для досвідчених – Strand 2
	Слайд 15: Структурні реформи – Strand 3
	Слайд 16: Критерії присудження гранту
	Слайд 17
	Слайд 18
	Слайд 19:  
	Слайд 20
	Слайд 21: Портали, платформи – ПОШУК ПАРТНЕРІВ
	Слайд 22: Корисні ресурси, документи, платформи, мережі тощо
	Слайд 23: Стратегії ЄС
	Слайд 24: Портали, платформи
	Слайд 25: Бажаємо успіхів! Запрошуємо звертатись до команди  Національного Еразмус+ офісу в Україні  за допомогою та консультаціями! 

