
Керівникам закладів
фахової передвищої, вищої,
професійної (професійно-технічної) освіти 

Щодо участі в Програмі ЄС Еразмус+ 

Шановні колеги!

Інформуємо, що Європейське виконавче агентство з питань культури та 
освіти (EACEA) в рамках Програми Європейського Союзу Еразмус+  (далі - 
Програма) у листопаді 2022 року оголосило про відкриття конкурсів для закладів 
освіти на 2023 рік. Оголошення про конкурси Програми опубліковано на сайті 
Європейської комісії. 

З метою посилення спроможності закладів освіти функціонувати в умовах 
воєнного стану, продовження інтеграції української освіти в європейський 
освітній простір, виконання положень Угоди про асоціацію між  Україною та ЄС, 
пропонуємо закладам освіти взяти участь у конкурсах Програми ЄС Еразмус+ за 
різними напрямами і типами проєктів відповідно до пріоритетів та критеріїв, що 
додаються.

При підготовці заявок за напрямом КА2 “Розвиток потенціалу вищої 
освіти”, strand 1 (Сприяння доступу до співпраці у сфері вищої освіти / Fostering 
access to cooperation in higher education) та strand 2 (Партнерство для 
трансформації вищої освіти/ Partnerships for transformation in higher education) 
просимо неодмінно враховувати регіональні пріоритети, визначені додатком 1.

Проєктні заявки за напрямом КА2 “Розвиток потенціалу вищої освіти”, 
strand 3 (Проєкти для структурної реформи / Structural reform projects), де 
Міністерство освіти і науки України виступає партнером, мають обов'язково 
враховувати національні пріоритети, визначені додатком 2. 

Звертаємо увагу, що в рамках конкурсу 2023 року за напрямом КА2 
“Розвиток потенціалу вищої освіти”, strand 3 (Проєкти для структурної реформи 
/ Structural reform projects) окремо виділено цільове вікно “Посилення цифрового 
освітнього середовища в Україні / Strengthening the education digital environment 
for Ukraine”. Проєктні заявки за цим напрямом мають обов'язково враховувати 
національні критерії та пріоритети, визначені додатком 3.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide


Просимо при підготовці проєктних заявок за напрямом КА2: Співпраця між 
організаціями та установами, тип проєкту: Розбудова потенціалу у сфері 
професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти неодмінно 
враховувати  національні пріоритети, визначені додатком 4. 

З метою отримання мандату підтримки від Міністерства освіти і науки 
України за проєктами напрямів КА2 “Розвиток потенціалу вищої освіти” (Strand 
3) та  КА2: “Розбудова потенціалу у сфері професійної (професійно-технічної) та 
фахової передвищої освіти” координатор проєктної команди має до 22 січня 
2023 року надіслати короткий опис проєктної заявки (мета, завдання, 
напрями діяльності та очікувані результати, інновації та запланований вплив на 
індивідуальному, інституційному, місцевому та національному, системному 
рівнях, запланований склад партнерства структурного проєкту) до директорату 
європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик МОН на 
електронні адреси shkabko@mon.gov.ua, husak@mon.gov.ua (контактна особа – 
державний експерт експертної групи з європейської інтеграції Сергій ШКАБКО, 
тел. (044) 481-32-08).

Додаток: згадане на 6 арк.

Заступник Міністра                                                  
з питань європейської інтеграції                                    Олексій ШКУРАТОВ

Сергій Шкабко
(044) 4813208
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