
Еразмус+ є Програмою міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту, що має 

на меті підтримку освітнього, професійного та особистісного розвитку громадян ЄС і поза його межами задля внеску до стійкого зростання, якості 

робочих місць і соціального згуртування, для розвитку інновацій та посилення європейської ідентичності і активного громадянства. Програма 

підтримує можливості навчальної та академічної мобільності в освіті та для молоді, проєкти та партнерства і розвиток стратегій та співпраці. 

Ключові пріоритети Програми у сферах освіти, професійної підготовки, молоді та спорту на 2021-2027 рр.: якість в освіті та підготовці, 

інклюзія та гендерна рівність, зелені та цифрові трансформації, підготовка вчителів і наставників, вища освіта, геополітичний вимір.  

Крім цього, продовжується підтримка викладання, навчання та проведення досліджень з питань європейської інтеграції, зокрема щодо майбутніх 

викликів і можливостей ЄС в межах напряму Жан Моне. Проєкти подаються через 2 платформи ЄС залежно від конкурсів: FTOP та E+&SC. 

Новий етап, в межах міжнародного виміру, розширює можливості співпраці у сфері освіти задля виконання завдань Європейського 

освітнього простору, Плану дій Цифрової освіти, Європейської програми компетентностей та інших стратегій ЄС.  

Програма 2021-2027 рр. є більш «зеленою», цифровою та інклюзивною для всіх категорій населення без вікових обмежень і популяризує 

активнішу участь молоді в демократичному житті суспільства. Можливості відкриті для різних типів організацій***. Особи можуть подаватись 

індивідуально на конкурси грантів і долучатися до проєктів, які виграють різні організації. База проєктів ЄС тут. База участі України тут.  

Нові конкурси 2023 р. оголошено 24 листопада 2022 р.  

Звертайтеся до команди Національного Еразмус+ офісу та відкрийте нові можливості www.erasmusplus.org.ua! 

  
*Представлено можливості, відкриті у сфері освіти та для закладів освіти. Червоним кольором зазначено можливості участі як заявника та/чи партнера. 

**Різні типи організацій, що працюють у / для сфери освіти, молоді та спорту можуть брати участь у конкурсах проєктів Програми ЄС Еразмус+ залежно від правил напряму. 

Деталі в Керівництві до Програми. 

***Інші можливості ЄС для молоді e.g. European Solidarity Corps, EU4Youth, EaP та інші ініціативи є відкритими для України – деталі European Youth Portal. 

1. Якість освіти і підготовки 

Розвивати базові та загальні 

компетентності 

Більше можливостей для мобільності 

та співпраці 

Підтримувати набуття мовленнєвих 

компетентностей 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+ 
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Відкриті можливості для України в Програмі ЄС Еразмус+ у сферах освіти, професійної підготовки, молоді та спорту 2021-2027 рр.**  

Освіта: шкільна/П(ПТ)&ФПВ/вища/дорослих* Молодь*** Спорт 

KA1. Проєкти навчальної мобільності для індивідуальних осіб 

KA131. Мобільність працівників, аспірантів, студентів вищої освіти  

(Європейський вимір) – Партнери: вхідна мобільність до України 

KA152. – Проєкти мобільності для молодих 

людей – Партнери та індивідуальні гранти  

KA153. – Проєкти мобільності для молодіжних 

працівників – Партнери та індивідуальні гранти 

KA154. – Участь у молоді у демократичному 

житті – Партнери та індивідуальні гранти 

 

Детальніше про всі напрями тут. 

Організації у сфері спорту, які 

працюють з молоддю: 

KA152. – Проєкти мобільності для 

молодих людей – Партнери та 

індивідуальні гранти  

KA153. – Проєкти мобільності для 

молодіжних працівників – 

Партнери та індивідуальні гранти 

KA154. – Участь у молоді у 

демократичному житті – 

Партнери та індивідуальні гранти 

 

Детальніше про всі напрями тут. 

KA171. Проєкти мобільності у сфері вищої освіти з країнами партнерами (ICM) – 

Партнери:  двосторонній обмін: навчання/практика – студентів; 

ПК/стажування/викладання – працівників (міжнародний вимір) 

KA121, КА122. Мобільність учнів та працівників закладів П(ПТ)&ФПВО (VET), 

експертів – Партнери: вхідна мобільність до і з України та участь у заходах 

Освітні заклади мають право брати участь в проєктах як партери  

(як місцеві державні органи) – зимові/літні школи для молоді тощо: 

KA152. – Проєкти мобільності для молодих людей – Партнери 

KA153. – Проєкти мобільності для молодіжних працівників – Партнери 

KA154. – Участь молоді у демократичному житті – Партнери 

KA1. Віртуальні обміни у сферах вищої освіти та молоді – Партнери 
KA1. Віртуальні обміни  

у сферах вищої освіти та молоді – Партнер  
 

 

KA2. Співпраця між організаціями та інституціями 

KA220. Партнерства співпраці у 4 сферах освіти – як партнери: KA2. Партнерства співпраці – Партнери: 

KA220-SCH. Шкільна освіта 

KA220-VET. П(ПТ)ФПВ освіта – VET 

KA220-HED. Вища освіта 

KA220-ADU. Освіта дорослих 

Партнерства співпраці – submitted by ENGOs – ERASMUS-EDU-2023-PCOOP-ENGO 

KA220-YOU. Партнерства співпраці у сфері 

молоді 

Партнерства співпраці – submitted by European 

NGOs – ERASMUS-YOUTH-2023-PCOOP-ENGO. 

KA2 SCP. Партнерства співпраці у 

сфері спорту - ERASMUS-SPORT-

2023-SCP. 

KA2. СВНЕ: Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти (3 типи проєктів)  

–  Заявники/ Партнери: ЗВО + інші організації – Партнери 

  

KA2.Розвиток потенціалу у сфері VET – Партнери 

KA2. Центри професійної досконалості П(ПТ) &ФПВО – Партнери 

KA2. e-Twinning (відкритий ресурс для шкіл та П(ПТО) &ФПВО) – Партнери 

KA.2. School Education Gateway – відкритий ресурс у сфері шкільної освіти, VET 

KA2. 2 конкурси напряму Erasmus Mundus– Заявники/ Партнери: 

Lot 1. Підготовка Спільних магістерських програм (EMDM) 

Lot 2. Впровадження Спільних магістерських програм (EMJMD) 

Альянси Європейських університетів – Асоційовані партнери 

Topic1. Intensification of prior deep institutional transnational cooperation 

Topic 2. Development of new deep institutional transnational cooperation 

KA2. Альянси для розвитку інновацій – 2 конкурси – Партнери  

(мін.: заклади П(ПТ)&ФПВО (VET) та/або ЗВО): 

Lot 1. Альянси освіти та підприємств 

Lot 2. Альянси секторальної співпраці 

Європейські студії Жан Моне у сфері вищої освіти: 4 конкурси 

модуль/кафедра/центри досконалості/мережі – Заявники/ Партнери 
  

   

Information is prepared by the EU-funded Project “National Erasmus+ Office – Ukraine” in the period of 2022-2024. This project has been funded with support from the European Commission.  
The information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein 
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