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Україна продовжує впроваджувати проєкти Жан Моне

Україна веде боротьбу проти повномасштабного вторгнення

росії за цінності демократії, за свободу українського народу,

суверенність, власну ідентичність та державність. Українські

заклади вищої освіти продовжують освітню діяльність,

впроваджують міжнародні проєкти, зокрема, за напрямом

Жан Моне. Європа і світ надають підтримку Україні.



Впровадження проєктів - законодавство: 

• Основний документ для реалізації проєкту – Грантова угода,
укладена між ЗВО України та Європейським виконавчим
агентством з питань освіти та культури (EACEA) відповідно до
повноважень, делегованих Агентству Європейською Комісією

• Міжнародні проєкти Жан Моне реалізуються відповідно до
чинного національного законодавства

• Реєстрація проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України є
обов’язковою відповідно до Порядку залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги, що затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 „Про
створення єдиної системи залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги” (зі змінами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF/print


Впровадження проєктів - законодавство: 

• Впровадження проєктів МТД ЄС в Україні, Програми ЄС Еразмус+
регулюються Міжнародним договором – Рамковою угодою, яка
ратифікована Верховною Радою України Законом № 360-VI ( 360-
17 ) від 03.09.2008 та Грантовою угодою№… проєкту

• Важливий документ: Постанова КМУ щодо пріоритетності виплат
за проєктами міжнародної співпраці

• Рішення Європейської Комісії про застосування підходів фіксованої
ставки та витрат за одиницю для проєктів Програми ЄС Еразмус+
2021-2027 рр. Оригінал англійською мовою.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_763#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-vikonannya-povnovazhen-derzhavnoyu-kaznachejskoyu-sluzhboyu-v-osoblivomu-rezhimi-v-umovah-voyennogo-stanu-520-290422
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/guidance/ls-and-unit-cost-decision_erasmus_en.pdf


Впровадження проєктів - комунікація: 

• Потрібно комунікувати та інформувати EACEA Project Officer

проєкту про виклики, проблеми щодо здійснення активностей в

межах проєкту, пов’язані з війною, пропонувати гнучкі рішення

щодо шляхів вирішення та мінімізації ризиків і обмежень; у разі

неможливості реалізації проєкту підготувати офіційного листа за

підписом керівництва та надіслати в ЕАСЕА з запитом про

тимчасове припинення чи відтермінування реалізації проєкту на

певний період



Проєкти Жан Моне та відповідальність ЗВО: 

• Проєкти Жан Моне є проєктами закладу вищої освіти! Якщо

координатор чи хтось із виконавців вже не працює у ЗВО, то має

бути лист від керівництва ЗВО до ЕАСЕА про зміну команди. Нові

члени робочої групи, повинні мати достатній рівень

компетентності за тематикою проєкту, зокрема обов’язкові

відповідні публікації. ЕАСЕА може розглянути закриття проєкту,

якщо не буде відповідної рівнозначної заміни

• Виконавцями проєкту можуть бути заклади, визнані державою, які

знаходяться, або були переміщені на територію, яку контролюють

органи влади України!



Впровадження проєктів - комунікація: 

• Важливо пам’ятати, якщо виникає необхідність у змінах у межах

проєкту, то їх спочатку потрібно узгодити і отримати

підтвердження від ЕАСЕА та тільки потім запроваджувати.

Керівник ЗВО спільно з керівником проєкту несе повну

відповідальність за якість та повноту запровадження завдань

проєкту і зобов’язань відповідно до Грантової угоди



Впровадження проєктів - комунікація: 

• Важливо комунікувати з керівництвом ЗВО та підрозділами

університету щодо важливості підтримки запровадження проєкту

на принципах доброчесності, неприбутковості, можливості

співфінансування, забезпечення високої якості матеріалів та їх

інституціалізації (запровадження в освітній процес), подальшого

використання та забезпечення стійкості результатів. Залучати їх до

заходів проєкту, до роботи з цільовими групами проєкту, до

комунікації зі стейкхолдерами

• Забезпечити синергію з іншими проєктами ЄС, Програми

Еразмус+, напряму Жан Моне



Впровадження проєктів - якість: 

• Дотримуватися повного, своєчасного, точного і якісного виконання

зобов'язань за проєктом, за грантовою угодою та результатів,

інакше можуть бути застосовані штрафні санкції у вигляді

зменшення виплат аж до 75%;

• дотримуватися норм та правил академічної доброчесності,

запобігати плагіату



Візуалізація та поширення результатів: 

• Відповідно до умов Грантової угоди, дотримуватися правил

поширення інформації та візуалізації (visibility rules: Visibility of

projects, logo and special phrase.) Наприклад, на сайтах, слайдах

презентацій, промоційних матеріалах, банерах, розроблених

матеріалах навчально-методичного комплексу тощо. У разі

відсутності логотипу та відповідної фрази можуть бути застосовані

штрафні санкції у вигляді зменшення гранту

• використовувати логотипи та вимоги щодо візуалізації, зазначені

саме у Вашій Грантовій угоді



Корисні матеріали та посилання

Useful resources for staff, students, youth, experts and others: updates on grants

opportunities and state of education during war

Санкції ЄС проти Росії та Білорусі після вторгнення в Україну

Офіційне відкриття проєктів Програми ЄС Еразмус+ Жан Моне (07.04.22 р., онлайн)

Ініціатива «Academics to Academics» (A2A)

Матеріали вебінару «Особливості виконання проєктів з мобільності під час війни та 

додаткові можливості підтримки працівників та студентів університетів» (30.03.22 р., 

онлайн)

Новий портал для підтримки дослідників України від ЄС: European Research Area for

Ukraine' (ERA4Ukraine)

Для виконавців та потенційних учасників Програми ЄС Еразмус+

Онлайн інструкції щодо управління грантом

https://erasmusplus.org.ua/novyny/4172-useful-resources-for-staff-students-youth-experts-and-others.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4169-sanktsii-yes-proty-rosii-ta-bilorusi-pislia-vtorhnennia-v-ukrainu.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4168-ofitsiine-vidkryttia-proiektiv-prohramy-yes-erazmus-zhan-mone-070422-r-onlain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4158-initsiatyva-academics-to-academics-a2a.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4153-vebinar-osoblyvosti-vykonannia-proiektiv-z-mobilnosti-pid-chas-viiny-ta-dodatkovi-mozhlyvosti-pidtrymky-pratsivnykiv-ta-studentiv-universytetiv-300322-r-onlain.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4147-novyi-portal-dlia-pidtrymky-doslidnykiv-ukrainy-vid-yes-european-research-area-for-ukraine-era4ukraine.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4142-vazhlyvo-dlia-vykonavtsiv-ta-potentsiinykh-uchasnykiv-prohramy-yes-erazmus.html
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual


• Портал Європейської Комісії Програми ЄС Еразмус+:

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

• Керівництво до Програми ЄС Еразмус+/ Erasmus+ Programme Guide.

• Презентації координаційної зустрічі для координаторів проєктів-переможців конкурсу

2021 р. Програми Європейського Союзу Еразмус+ за напрямом Жан Моне

• Рекомендації виконавцям на веб-сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні

• Відео вебінару про виклики впровадження проєктів співпраці під час війни

Ресурси

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmusplus.org.ua/news/oficzijne-vidkryttya-proyektiv-programy-yes-erazmus-zhan-mone-07-04-22-r-onlajn/
https://erasmusplus.org.ua/opportunities/mozhlyvosti-dlya-organizaczij/napryam-zhan-mone/vykonavczyam-proyektiv-2021-2027/
https://erasmusplus.org.ua/novyny/4230-vebinar-vyklyky-vprovadzhennia-diiuchykh-proiektiv-erazmus-rozvytok-potentsialu-vyshchoi-osvity-ta-inshykh-proiektiv-spivpratsi-na-period-voiennoho-stanu-v-ukraini-02062022-onlain.html


Презентацію підготовлено на основі матеріалів ЕАСЕА, НЕО в Україні та інших 
партнерів. Малюнки взято з відкритих ресурсів Інтернет 

Корисні джерела:

• Платформа результатів проєктів ЄС: Erasmus+ projects results
• База проєктів Еразмус+ в Україні
• !!!(Відео)ресурси Erasmus+ World Seminar – Jean Monnet Actions:

https://erasmusplus.mci-events.eu/speakers/
• Національний Еразмус+ офіс в Україні (проєкт ЄС)

#ErasmusPlus #ErasmusUA #ErasmusPlus35yearsUkraine #StandUpWithUkraine #ErasmusJointForces

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://erasmusplus.mci-events.eu/speakers/
https://erasmusplus.org.ua/


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)

#ErasmusPlus #ErasmusUA

ERASMUSPLUS.ORG.UA
mailto:office@erasmusplus.org.ua
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/
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