
Ukraine Education before and during war

War challenges, needs and opportunities 
for Internationalisation
Еразмус+ для закладів вищої освіти

Освіта, професійна підготовка, 
молодь, спорт



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, відкриті ресурси, платформи 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. €, міжнародна компонента – 2.8 млрд. €

Інтернаціоналізація!!!

Спеціальні виняткові заходи під час війни для України !!!

https://erasmusplus.org.ua/programa-yes-erazmus/pro-programu/


Інструменти та особливості співпраці

Інструмент Європейської Комісії – NDICI: Cусідства, розвитку та міжнародної співпраці

Еразмус – інструмент впровадження завдань Європейського освітнього простору та 
стратегій

Пріоритети: інклюзія та різноманітність, цифрові та зелені трансформації, активне 
громадянство, спільні цінності та залученність громадянського суспільства 

Щорічна програма діяльності Еразмус+

Керівництво до Програми Еразмус+

Cтатус України до 2027: третя країна не асоційована до Програми – країна партнер

Конкурси для України: 9 конкурсів – заявник і партнер; 31 конкурс – партнер

Конкурси централізовані (Європейське виконавче агентство освіти і культури) та 
децентралізовані (Національні агентства держав-членів ЄС та третіх країн асоційованих 
до програми)

Типи проєктів: монобенефіціарні (3к. – Жан Моне) або у партнерстві (всі інші)

Угоди: грантова, міжінституційна, партнерська, на мобільність чи інша

https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/global-europe-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument_en
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/communication-european-strategy-for-universities-graphic-version.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/2023-annual-work-programme-erasmus-the-union-programme-for-education-training-youth-and-sport
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide


Інклюзивність: визначення
в Керівництві до Програми

• Люди з інвалідністю

• Люди з проблемами із
здоров'ям

• Бар'єри пов'язані з
доступом до навчання
та підготовки

• Культурні відмінності

• Соціальні бар'єри

• Економічні бар'єри

• Бар'єри пов'язані з
дискримінацією

• Географічні бар'єри

• Положення Хартії Еразмус у вищій освіті: рівний та
рівнозначний доступ для всіх учасників

• Вбудовані можливості мобільності в освітній процес: вікно
мобільності

• Інші альтернативні типи мобільності – інноваційні методи
навчання – змішана мобільність

• ЗВО мають визначити внутрішні процедури відбору за
принципом доступності та інклюзії – доступ на основі
досягнення та мотивації участі

• Запланувати додаткову підтримку в проєкті, підготовчі
візити тощо!!!

• Національні агентства Еразмус+: Inclusion Officer

• Зробіть мобільність більш інклюзивною – методичні
рекомендації

Inclusive and Green Erasmus - тут

https://virtualmobility.eadtu.eu/formats
https://www.siho.be/sites/default/files/making_mobility_programmes_more_inclusive_for_students_with_disabilities.pdf
https://erasmusplus.org.ua/opportunities/mozhlyvosti-dlya-organizaczij/erazmus-ta-inklyuziya/


Стратегії: ЄС– Світ
Strategies

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/priorities-
of-the-erasmus-programme

https://ec.europa.eu/education/policies/about-education-policies_en


https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/priorities-
of-the-erasmus-programme

Які пріоритети 
Еразмус+ 
2021-2027рp.?

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+

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


Higher Education Reform Experts are working on task forces for reforms



Strategies: UA – EU – World

Synergies and cooperation with other programmes and projects!

Ukrainian Government Priorities
of Reforms in Education and Science:
- affordable and quality

pre-school education;
- New Ukrainian School - download;
- modern professional education;
- quality higher education and development

of adult education;
- development of science and innovation;
- innovative infrastructure
New Higher Education Strategy 2032 -
download
VET Strategy 2023 – download.

Ukrainian Youth Strategy 2030 – download:
Safe; Healthy; Capable; Integrated – Youth
Strategy in Sport – download.
Inclusive Strategy – download.

https://mon.gov.ua/eng/tag/nova-ukrainska-shkola
https://mon.gov.ua/ua/news/opublikovano-strategiyu-rozvitku-vishoyi-osviti-v-ukrayini-na-2022-2032-roki
https://mon.gov.ua/ua/news/u-rezultati-spivpraci-osvityan-ta-biznesu-riven-pracevlashtuvannya-vipusknikiv-maye-stanoviti-ne-nizhche-80-kolegiya-mon-shvalila-strategiyu-rozvitku-profesijno-tehnichnoyi-osviti-do-2023-roku
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94/2021#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text


Еразмус+: конкурси, кінцеві терміни, подання

Міжнародна академічна мобільність у сферах освіти і молоді (КА1)

Партнерства, українські заклади освіти та інші організації – як партнери

• Mobility of individuals in the field of higher education: involving third countries not associated to the 
programme: 23/02/ 12.00 - KA131-HED

• Mobility of individuals in the field of higher education:  involving third countries not associated to the 
programme (Exceptional measures for Ukraine): 23/02/ 12.00   KA171-HED

• Mobility of learners and staff in VET (Exceptional measures for Ukraine) 23/02/ 12:00 - KA122-VET

• Mobility of individuals for youth as partners (Exceptional measures for Ukraine) 23/02/& 4/10 - 12:00:

➢youth exchanges - KA152-YOU

➢youth worker - KA153-YOU

➢youth participation - KA154-YOU

• Virtual exchanges in the field higher education and youth: 

26/04/ 17:00 - ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH

Мобільність до України – залежно від ситуації безпеки!!!

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-virt-exch;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=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


Проєкти партнерств співпраці організацій у сферах освіти, молоді та спорту (КА2)
Партнерства, українські заклади освіти та інші організації з потенціалом – як партнер

• Cooperation partnerships submitted by Programme Country Non European NGOs*: 22/03 12:00
➢ шкільна освіта - KA220-SCH
➢ професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта - KA220-VET
➢ вища освіта - KA220-HED
➢ освіта дорослих - KA220-ADU

• Cooperation partnerships in education, training and youth submitted by Programme Countries 
European NGOs*: 22/03 17:00 - ERASMUS-EDU-2023-PCOOP-ENGO

• Cooperation partnerships in youth submitted by Programme Countries European NGOs*: 22/03 17:00 -
ERASMUS-YOUTH-2023-PCOOP-ENGO

• Cooperation partnerships in the field of sport* 22/03/17:00 ERASMUS-SPORT-2023-SCP

• Alliances for Innovation*: 3/05/ 17:00
➢ Lot 1. Alliances for Education and Enterpriseslot1: ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP

➢ Lot 2. Alliances for Sectoral Cooperation on Skills - ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT

Еразмус+: конкурси, кінцеві терміни, подання

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-pcoop-engo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2023-pcoop-engo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2023-scp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=sport;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-pi-all-inno-edu-enterp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-pi-all-inno-blueprint;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=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


Проєкти партнерств співпраці організацій у сферах освіти (КА2)

• European Universities Alliances  (associated partners): 31 /01/17:00:
➢ Topic 1. Intensification of prior deep institutional transnational cooperation - ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV-1;
➢ Topic 2. Development of new deep institutional transnational cooperation - ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV-2

• Centers of Vocational Excellence (as partners): 7/06/ 17:00 - ERASMUS-EDU-2023-PEX-COVE

• Erasmus Mundus (applicants/partners): 16/02/ 17:00:
➢ Lot 1. Erasmus Mundus Design Measures EMDM - ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN
➢ Lot2. Erasmus Mundus Joint Masters EMJM - ERASMUS-EDU-2023-PEX-EMJM-MOB

• Capacity building in the field of Higher Education СВНЕ (applicants/partners): 16/02/ 17:00:
➢ Strand 1. Fostering access to cooperation in higher education - ERASMUS -EDU-2023-CBHE-STRAND-1
➢ Strand 2. Partnerships for Transformations in Higher Education - ERASMUS -EDU-2023-CBHE-STRAND-2
➢ Strand 3. Structural Reforms Projects - ERASMUS -EDU-2023-CBHE-STRAND-3

• Capacity building in the field of Vocational Education and Training (as partners) CBVET 28/02/17:00 -
ERASMUS-EDU-2023-CB-VET

Еразмус+: конкурси, кінцеві терміни, подання

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/opening-of-2023-erasmus-european-universities-call-comes-with-record-budget
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-eur-univ-1;callCode=ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-eur-univ-2;callCode=ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-pex-cove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-emjm-design;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-pex-emjm-mob;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-cbhe-strand-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-cbhe-strand-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-cbhe-strand-3;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-cb-vet;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=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


Проєкти Жан Моне у сфері вищої освіти – європейські студії 

Українські заклади вищої освіти – заявники та партнери

• Jean Monnet (applicants/partners): 14/02/ 17:00:

➢Module (моно) - ERASMUS-JMO-2023-MODULE; 

➢Chairs (моно) - ERASMUS-JMO-2023-CHAIR; 

➢Centers of Excellence (моно) - ERASMUS-JMO-2023-COE;

➢Networks (партнерства) - ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VEL-DEM

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

Еразмус+: конкурси, кінцеві терміни, подання

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2023-module;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2023-chair;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2023-coe;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2023-networks-hei-non-eu-val-dem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=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://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/


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



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:
34 – 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, 
підписанн
я 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://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/how-erasmus-is-managed


FTOP



Сalls for Proposals 2023
Announcement is published

• Call for proposals 2023

• Programme Guide 2023 (in the Erasmus+ Website)

• Programme Guide 2023 on NAconnECt (Word and PDF)

• Annual Work Programme 2023

• Press release

• Factsheet

Calls Platforms: FTOP and E+&ESC

Infodays: https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2022_444_R_0007&qid=1669186801116
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=228917671
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/2023-annual-work-programme-erasmus-the-union-programme-for-education-training-youth-and-sport
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7075
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en


Наскрізні принципи мобільності Еразмус+ 
2021-2027 рр. у вищій освіті 

• Інклюзія та різноманіття
• Екологічна сталість та зелені практики
• Цифровізація освіти та набуття цифрових 

компетентностей 

• Support to build the culture of Inclusiveness and Diversity – Inclusive Erasmus!
• Support to build the culture of Digitalisation – Digital Erasmus!
• Support to develop Green Skills for Green and Sustainable Erasmus!



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



Спеціальні заходи Еразмус+ під час війни в Україні

chrome-extension://efaidnbhttps:/erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/EU_Erasmus_Directives_on_Mobility_HE-.pdf


*Спеціальні заходи під час війни

Мобільність Еразмус+ під час війни: алгоритм дій

https://erasmusplus.org.ua/news/vijna-rosiyi-proty-ukrayiny-ukrayinski-studenty-v-yes/
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Ongoing_projects/Mobility_MartialLaw_09_2022_NEO.pdf


Організація-заявник та організації-учасниці
проєктів з мобільності
Заявник: окремий ЗВО або ЗВО-координатор консорціуму       
ЗВО (мінімум три) з країни-члена Програми Еразмус+. При 
цьому, усі Заявник-ЗВО повинні бути або стати підписантом
Хартії Еразмус з вищої освіти

Організації-партнери: 
▪ Для навчання: офіційно зареєстровані ЗВО у своїх країнах 
▪ Для проходження практики, стажування: будь-яка 

державна або приватна установа, яка активна на ринку 
праці у сфері освіти, навчання, роботи з молоддю у країнах-
партнерах



Формати міжнародної мобільності 
у вищій освіті

• Фізична мобільність 

• Змішана мобільність – поєднання фізичної мобільності 
та віртуального компоненту.

• Інтенсивні програми змішаної мобільності 
(мін.15 осіб, 3 кредити ECTS для студентів):

програми, спрямовані на застосування інноваційних методів 
викладання та навчання викладачів та студентів у 
міжнаціональній та міждисциплінарній командній роботі. 
Поєднання фізичної мобільності та віртуального компоненту.



Міжнародна кредитна мобільність 
для студентів
Галузі знань: усі
Освітні рівні: усі (молод.бакалавр/бакалавр/магістр/аспірант) 
Тривалість (у межах одного освітнього рівня): 

▪ від 2 до 12 місяців (фізична мобільність) 
▪ від 5 до 30 днів (фізична мобільність, якщо це частина 

змішаної мобільності)
Форма:

▪ навчання за кордоном у партнерському ЗВО
▪ практика (навчальна, дослідницька, робоча) за кордоном на 

підприємстві, у дослідницькому інституті, лабораторії, організації 
або в іншій прийнятній установі



Міжнародна академічна мобільність
для аспірантів (гнучкий підхід)

Гнучкий формат для забезпечення потреб у поєднанні 

навчання та дослідницької практики аспірантів або під час 

їхнього залучення до роботи в закладі освіти

Формат:

▪ Фізична мобільність (2-12 місяців)

▪ Змішана мобільність (поєднання із віртуальним компонентом, 

фізична мобільність (5-30 днів) – рекомендовано

Форма:

▪ Короткотермінове навчання (5-30 днів)

▪ Довготермінове навчання (2-12 місяців)

▪ Дослідницька практика (як складова навчання)

https://bloomhub.eu/2022/09/24/model/


Міжнародна академічна мобільність 
для працівників ЗВО

Викладання або стажування для викладачів ЗВО: 
• Галузі знань: усі
• Професійна сфера: будь-яка
• Формат: викладання, навчання за місцем роботи (job shadowing) 

та/або стажування у ЗВО або партнерській організації
• Обсяг викладання: 

мін. 8 год. на тиждень або 4 год., якщо поєднується із стажуванням 
• Тривалість: 5 днів – 2 місяці (додатково 2 дні на проїзд)

Викладання у ЗВО для представників інших організацій:
• Професійна сфера: будь-яка
• Тривалість: мінімум 1 день



Подання проєктів 
з міжнародної мобільності

Оцінка аплікаційної заявки:

Якість дизайну (методології 

виконання) проєкту та опис співпраці

Максимум 40 балів

Відповідність стратегії 

(інтернаціоналізації) 

Максимум 40 балів

Вплив та поширення результатів Максимум 20 балів



KA 1. Ідеї та завдання працівникам під час мобільності

• Вивчіть стратегії розвитку ЗВО (інтернаціоналізація, інклюзія, цифрові та зелені
трансформації) – оновіть відповідно для свого ЗВО

• Уточніть чи є курси з підготовки проєктів та пройдіть навчання
• Обговоріть ідеї та почніть підготовку проєктів
• Staff week, Training for Trainers – інституційний вплив!
• Як організовано управління університетом, послугами для студентів, документообіг
• Розробіть курси іноземними мовами: професійні, для soft skills, для практичних занять
• Порівняйте результати навчання з подібними курсами в ЗВО в ЄС
• Вивчайте методи і технології викладання та навчання іноземних студентів
• Підготуйте підґрунтя для розроблення спільної освітньої програми, ПАКЕТ ЄКТС та

каталог освітніх програм і курсів, можливості для проведення спільних досліджень
• Вивчіть наявні відкриті курси, ресурси для навчання і викладання, віртуальні

лабораторії, симулятори та можливості їх використання Вашим ЗВО в Україні

More budget for KA171 is expected for Ukraine!!!



Ідеї та завдання на мобільність

Спеціальні заходи під час війни

Студенти: навчання/практика – вивчення досвіду організації студентського самоврядування, організації 
практики, студентських послуг, студентських мереж, інноваційних методів навчання, пошуку сучасних 
ресурсів тощо.

https://erasmusplus.org.ua/opportunities/mozhlyvosti-dlya-organizaczij/vykonavczyam-proyektiv/


Cтратегія і вебсайт ЗВО англійською мовою

• Інституційна стратегія (укр.англ.мовами) – на сайті ЗВО
• Зібрати ініціативні групи – майбутні команди проєктів
• SWOT аналіз стану (потреб) – цілі/завдання/діяльність (короткий опис ідей)
Відповідна структура/менеджери: відділи міжнародних зв'язків, проєктів тощо
• інституційний координатор Еразмус/ відповідальний за міжнародну співпрацю
• заступники деканів, зав.кафедр з міжнародної діяльності та інші
Горизонтальна співпраця та координація міжнародної діяльності (всі структури)
Вебсайт ЗВО: окрема сторінка з інформацією важливою для потенційних партнерів
міжнародної співпраці та іноземних студентів (не потрібен переклад всього сайту!!!)
• важливо: Інформаційний пакет ЄКТС (двома мовами)
• напрями підготовки, перелік курсів іноземними мовами
• інноваційний потенціал: працівники, інфраструктура
• рейтинг, напрями/теми досліджень та досягнення дослідників
• проєкти міжнародної співпраці: результати та їх вплив

Erasmus Coordinator/ 
International Relation Officers 

– є у ЗВО держав-членів 
Програми!!!

Положення/ процеси/процедури/механізми



Лист
• 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 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

Для чого шукаємо? Стратегії розвитку!
SWOT аналіз стану інтернаціоналізації!

попередні дослідження потреб – що змінювати?



Портали, платформи

• 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, AADLC,

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.aadlc.net/affiliates/
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/


• Handbook on the Project Cycle Management of the Development Projects 
(by Czech Republic Development Cooperation) - за посиланням тут.

• Handbook for EU Projects Design and Project Cycle Management (EU 
funded project of the Institute for Democracy «Societas Civilis» - Skopje) - за 
посиланням тут.

• Рекомендуємо додатково ознайомитись з публікаціями українською
мовою інших проєктів ЄС «Посібник з підготовки проєктів»; «Розробка
повної форми заявки»; пройдіть безкоштовний курс з розробки логіко-
структурної матриці

• Грантовий менеджмент від УКФ -
https://ucf.in.ua/p/management_lectures

Де навчитись писати проєкти

http://www.dww.cz/docs/pcm_handbook_2018.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2017/04/WEB-Handbook-for-EU-Project-Design-and-Project-Cycle-Management-1.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0B7oNvXYlGTI8M2JHWWRoZ2E2ckE
https://regionet.org.ua/files/06.PCM_Ososinska_Materials_Part2.2_Manual_Developing_Full_Application_Form_UA.pdf
https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:LvivODA+LS101+2018_T3/about
https://ucf.in.ua/p/management_lectures


Do not hesitate to contact!

Ви не одні 
Helping hands are there

European Commission – Policy level: DG EAC https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
European Education and Culture Executive Agency – Coordinates and funds for Centralised 
Actions and Networks: https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
In Programme Countries:
• National Erasmus+ Agencies – Coordinate and fund Decentralised Actions: 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies
In Partner Countries – information and support:
• National Erasmus+ Offices (former Tempus Offices): 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-erasmus-offices
• EU Delegations and Erasmus+ National Focal Points
• Salto – Youth Centers by Regions and topics: https://www.salto-youth.net/
• Information Centers for Youth and ESC Ukraine: https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
• Networks: ESN-UA, EMA-UA, EuroDesk-UA, EU Ambassadors, EU Information Centers etc.

For synergy: 
House of Europe – Ukraine
Creative Europe – Ukraine
HorizonEurope – Ukraine

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-erasmus-offices
https://www.salto-youth.net/
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
https://esnkyiv.org/
https://www.em-a.eu/
https://eurodesk.org.ua/
https://euneighbourseast.eu/young-european-ambassadors/
https://euroquiz.org.ua/
https://houseofeurope.org.ua/
https://creativeeurope.in.ua/
https://h2020.com.ua/uk/


Contacts in Ukraine:
Website: erasmusplus.org.ua, office@erasmusplus.org.ua
Facebook: NEOinUkraine, Skype: erasmusplus_ua 
Tel.: +38 099 332 26 45 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Viber/whatsapp: +380505966045 – 24/7 (Svitlana Shytikova)

Fax:+38 044 286 66 68

#StandWithUkraine

Official HELP Ukraine:
https://war.ukraine.ua/support-ukraine/

Бажаємо успіхів!
Запрошуємо звертатись до команди 
Національного Еразмус+ офісу в Україні 
за допомогою та консультаціями!

https://www.facebook.com/NEOinUkraine/
https://war.ukraine.ua/support-ukraine/
https://war.ukraine.ua/support-ukraine/
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