
Програма ЄС Erasmus+ 
2021-2027 рр.

Новий етап – розширення 
можливостей міжнародної 
співпраці у сферах освіти, 
професійної підготовки, 
молоді та спорту



Що таке Еразмус+?

• Програма Європейського Союзу: освіта, професійна підготовка, молодь та спорт

• Проєкти, стипендії, гранти, обміни, співпраця, міжнародні події, мережі, ресурси

• Європейський та міжнародний виміри

• Інклюзивність та доступність для всіх: різні групи населення, зелені та цифрові
трансформації тощо

• Новий етап 2021-2027:

➢наскрізні пріоритети у фокусі

➢постійний розвиток – еволюція та синергія

(нові конкурси відкриватимуться щорічно)

➢більше міжнародного виміру співпраці ЄС з іншими країнами світу

➢більше мобільності, фізичної, віртуальної та змішаної

➢більший бюджет – 28.756 М €



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

Треті країни світу 

не асоційовані до Програми 

Регіон 2: Східне Партнерство (6)

Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 

Грузія, Молдова, 

територія України, що визнана 

міжнародним правом

Які країни-учасниці?



Хто може брати участь*?

*ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАПРЯМУ 

ТА ТИПУ ПРОЄКТІВ

Організації

• заклади освіти

• науково-дослідні установи

• академічні, професійні, 

студентські, молодіжні та інші 

об’єднання

• молодіжні організації, 

неформальні об'єднання молоді

• органи державної влади

• державні та приватні 

підприємства та інші організації

Індивідуальні особи 

• учні закладів VET

• студенти: (молодші) бакалаври, 

магістри; аспіранти, випускники

• працівники закладів освіти

• дослідники 

• молодь

• молодіжні лідери і працівники 

• волонтери

• та інші

Організації подають проєкти на конкурси – створюють можливості!

Індивідуальні особи подають на конкурси за створеними можливостями!



Яка діяльність проєктів?

ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАПРЯМУ 

ТА ТИПУ ПРОЄКТІВ

• розвиток персоналу, особистісний,

професійний тощо

• дослідження, обстеження, огляд і т.д.

• проведення заходів (зустрічі, семінари,

тренінги, конференції, майстер класи,

форуми молоді і т.д.)

• тренінги для тренерів

• експертиза

• іноземні викладачі, студенти

• навчальні візити до закладів освіти,

молодіжних та інших організацій

• управління проєктом (зміст, кошти і т.д.)

• обмін досвідом, вивчення успішних

практик

• розроблення НМЗ: нові освітні

програми, курси, сучасні й інноваційні

методи навчання і викладання, сучасна

література тощо

• створення інноваційний структур

• закупівля сучасного обладнання

• підвищення рівня володіння іноземної

мовою, цифрова грамотність і т.д.

Розвиток інтернаціоналізації – якість

освіти

формальна, неформальна та інформальна освіта

Команда однієї організації з однієї країни або партнерства з декількох країн*



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 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+

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




Стратегічні пріоритети України

Пріоритети Уряду України
у сфері освіти та науки:
• доступна та якісна дошкільна освіта,
• Нова українська школа,
• сучасна професійна освіта,
• якісна вища освіта і розвиток освіти
дорослих,
• розвиток науки та інновацій.

Національна молодіжна стратегія
до 2030:
Основними пріоритетами Стратегії є:
безпека; здоров’я; спроможність; 
інтегрованість.
Пріоритети поширюються на всі вікові 
категорії 
і реалізуються через завдання та заходи, 
що враховують особливості життя 
молоді.

Секторальні стратегії



• Пріоритети співпраці: EU – EaP

• EU-UA Угода про Асоціацію

• Національні, секторальні та 

інституційні пріоритети

• Платформа проєктів ЄС Еразмус+

• Відкриті освітні ресурси та професійні 

платформи і мережі

• Доступ до досліджень та освітніх 

матеріалів
• Фізична та віртуальна мобільність

• Віртуальні обміни та навчання

• Collaborative Online International Learning

• Співпраця різних країн та організацій

• Зрозумілість систем освіти 

• Визнання

Навчання впродовж життя: 

(не/ін)формальна освіта

Нові конкурси в жовтні/листопаді 2021 р.

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


Сфери і ключові напрями
Fields and Key Actions – КА

КА1: 
Mobility/ 

Мобільність

KA2: 
Cooperation 

partnerships/

Проєкти 
співпраці

КА3: Support 
to reforms/ 
Підтримка 

реформ

Jean Monnet 
Action/ Жан 

Моне

Вища освіта

ОСВІТА: 
шкільна освіта, 

професійна (професійно-
технічна) та фахова 
передвища освіта, 

вища освіта, 
освіта дорослих

ПРОФЕСІЙНА 
ПІДГОТОВКА

МОЛОДЬ СПОРТ



Вища освіта: 
мобільність

Академічна 
мобільність

Вища освіта:

співпраця

Спільні магістерські програми 
Еразмус Мундус: створення /

впровадження / стипендії

Проєкти з 
розвитку 

потенціалу

Напрям 

Jean 
Monnet

Молодь та спорт

Молодіжний обмін

Обмін молодіжними 
працівниками

Віртуальні обміни
(students + youth)

Шкільна 
освіта

eTwinning

Plus

Професійна 

(професійно-

технічна) 

та фахова 

передвища

освіта

Проєкти з 

розвитку 

потенціалу

Приймаємо: 

учнів та 

працівників

Напрями Програми ЄС Erasmus+, відкриті для країн Східного Партнерства

Партнерства співпраці (освіта, професійна підготовка, молодь і спорт),  Центри професійної 

досконалості,  Альянси задля інновацій (за умови доданої вартості). Відкриті для різних типів 

організацій

Alumni Association почнуться з 2022

Участь молоді в 

демократичному 

житті

School 

Education 

Gateway

students / staff
NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

Європейський 

тиждень спорту



Які є напрями діяльності? КА1, КА2, КА3 
Відкрито  

чи ні? 
Коли початок ? 

Мобільність для студентів та працівників вищої освіти  
(“ класичний Erasmus”) 

так¹ 2021 

Мобільність/Проєкти з країнами-партнерами: вища освіта (ICM) так 2022 

Мобільність викладачів та учнів закладів П(ПТ)ФПВО – (VET) так² 2021 

Мобільність учнів та вчителів шкіл ні 2021 

Мобільність для освіти дорослих ні 2021 

- Проєкти мобільності для молоді ‘молодіжні обміни’ 
- Проєкти мобільності для молодіжний працівників 
- Залученість молоді до Європейського демократичного життя 

так³ 2021 

Мобільність спортивних коучів ні 2021 

Партнерства співпраці  так* 2021 

Малі партнерства співпраці ні 2021 

3 лоти напряму Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти так³ 2022 

Розвиток потенціалу у сфері П(ПТ)ФПВО – (VET) (уточнюється) так³ 2022 

Розвиток потенціалу у сфері молоді (уточнюється) так 2021 

Розвиток потенціалу у сфері спорту (уточнюється) так 2022 

Центри професійної досконалості  так** 2022 

Академія Еразмус для вчителів ні 2021 

2 лоти напряму Erasmus Mundus  так 2021 

2 лоти напряму Альянси для інновацій так** 2021 

Перспективні партнерства так* ** 2021 

Віртуальні обміни і сферах освіти та молоді так 2022 

Неприбуткові європейські події ні 2021 

Підтримка реформ ні 2021 

Європейська молодь разом ні 2021 

Напрям Jean Monnet у сфері вищої освіти так 2021 

Напрям Jean Monnet в інших сферах освіти ні  
 

*організації з країн-партнерів можуть брати участь як партнери, не заявники, якщо їх участь принесе додану вартість проєкту

** організації з країн-партнерів можуть брати участь як партнери, не заявники.

¹ до 20% гранту може бути використано на фінансування мобільності до країн-партнерів. Очікується що така мобільність допоможе розширити географію 

міжінституційної співпраці.

² грант може бути використано на фінансування мобільності до країн-партнерів. Очікується що така мобільність допоможе розширити географію 

міжінституційної співпраці.

³ також відкрито для регіону Східного партнерства



Вища освіта: Заклади та організації, що працюють у сфері ВО

Партнери:

• Мобільність як класичний Еразмус*: 

організації з України – приймаюча сторона

• Міжнародна мобільність студентів та 

працівників за обміном (ICM)

• Віртуальні обміни

• Молодіжні обміни

• Розвиток потенціалу VET

• Партнерства співпраці*

• Альянси задля інновацій*

• Перспективні партнерства: освіта і молодь* 
*to bring Value Added

ЗВО Заявники і партнери

• 3 конкурси з розвитку потенціалу вищої освіти

• 2 напрями Erasmus Mundus та стипендії

• 3 конкурси напряму Jean Monnet, плюс як 

цільова аудиторія



Пріоритети для проєктів, визначені МОН України
як наскрізні, на конкурси Еразмус+ у сфері освіти:

1) забезпечення та покращення якості освіти
(зокрема удосконалення педагогічної освіти та
підготовки учителів, модернізація медичної освіти,
розвиток дослідницької освіти (докторів
філософії/докторів мистецтв);

2) цифрові трансформації в освіті та суспільстві;

3) зелені трансформації в освіті та суспільстві;

4) інклюзія та гендерна рівність.



Заходи з розробки спільних програм 
Еразмус Мундус (EMDM)

• Новий піднапрям, що підтримує розробку спільних освітніх
програм високого рівня якості на магістерському рівні

• Проєкт EMDM включає щонайменше 3 повних партнери ЗВО з
трьох різних країн, з яких щонайменше дві повинні бути
державами-членами ЄС чи асоційованими третіми країнами

• Окремий конкурс заявок

• Фіксована тривалість: 15 місяців

• Інституції з усього світу можуть подавати заявки від імені
міжнародного консорціуму

Заявник/партнер: український ЗВО

https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/em-design-measures-2-pager-2021.pdf


Спільні магістерські програми 
Еразмус Мундус (EMJM)

• Досконалі інтегровані магістерські курси, що пропонують консорціуми 3+
повних партнерів ЗВО з трьох різних країн, з яких щонайменше дві повинні
бути країнами-членами ЄС чи асоційованими третіми країнами

• Залучення найкращих студентів у всьому світі за рахунок стипендій, що
фінансуються ЄС

• Тривалість: 6 академічних років, що охоплюють щонайменше 4 випуски
магістерської програми

• 1 до 2 академічних років (60, 90 чи 120 кредитів ECTS) з навчанням
у 2+ країнах, з яких щонайменше одна повинна бути державою-членом
ЄС чи асоційованою третьою країною

• Інституції з усього світу можуть подавати заявки від імені міжнародного
консорціуму

• Підтримка студентів: Мережа випускників та студентів Erasmus Mundus

Заявник/партнер: український ЗВО

https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/em-joint-masters-2-pager-2021.pdf


Міжнародна академічна (кредитна) 
мобільність

• Короткотермінове навчання чи практика студентів закордоном
(2-12 місяців), результати якого автоматично та повністю
визнаються ЗВО України після повернення і вносяться до додатку до 
диплому 

• На рівні бакалавра, магістра, доктора філософії…

• Викладання, навчання та стажування працівників за кордоном 
(5 днів – 2 місяці), результати якого визнаються після повернення до 
ЗВО України як підвищення кваліфікації

• Гранти покривають кошти на дорогу та проживання

• Заявник: ЗВО з держав-членів ЄС чи асоційованих третіх країн
подають заявки до своїх Національних агентств Еразмус+ 

Конкурс 
2022

Партнер: український ЗВО



Конкурс 
2022Розвиток потенціалу вищої освіти

• 2-3 річні партнерства ЗВО з держав-членів ЄС та асоційованих третіх країн
та неасоційованих третіх країн

• Три типи проєктів

• ПІДТРИМКА ДОСТУПУ ДО СПІВПРАЦІ В ВИЩІЙ ОСВІТІ:

➢ Малі проєкти для залучення новачків

➢ Грант ЄС: €200 000 - 400 000

• ПАРТНЕРСТВА ЗАДЛЯ ІННОВАЦІЙ У ВИЩІЙ ОСВІТІ:

➢ Великі проєкти зосереджені на інноваціях, університет/бізнес та 
управління

➢ Грант ЄС: € 400 000 - 800 000

• СТРУКТУРНІ ПРОЄКТИ – для системних змін та впровадження реформ

➢ Міністерство освіти і науки України має бути обов'язковим партнером 
Можлива участь міністерств з країн-членів Програми

Заявник/партнер: український ЗВО!!!



• Фокус на Європейських студіях: 

вивчаємо, досліджуємо та 

популяризуємо досвід ЄС 

для широкої цільової аудиторії

Заявник/партнер: український ЗВО!!!

• Навчання та дослідження

• Модулі, 

• Кафедри, 

• Центри досконалості

Напрям Жан Моне



Напрям Жан Моне Розвиток студій з питань Європейської інтеграції

✓ Сприяти досконалості у викладанні та наукових дослідженнях

у сфері студій ЄС у всьому світі

✓ Сприяти діалогу між академічним світом та суспільством,

політиками, державними службовцями, громадянським

суспільством, представниками різних рівнів освіти, засобами

масової інформації

✓ Генерувати знання та уявлення про підтримку ЄС у формуванні

політики та посилювати роль ЄС у Європі та світі

✓ Досягти широкої залученості громадськості (за межами наукових кіл

та спеціалізованої аудиторії), наблизивши знання ЄС до суспільства

✓ Діяти як вектор публічної дипломатії щодо країн-партнерів/третіх

країн, поширюючи цінності ЄС та роз'яснюючи розуміння того, за що

виступає ЄС і чого він хоче досягти.



Жан Моне в сфері вищої освіти/ Jean Monnet 
Actions in the field of higher education 
Україна може бути аплікантом/партнером
Тип проєкту: Модуль Жан Моне, Кафедра Жан Моне, Центр досконалості 
Жан Моне

Яка дія: централізована

Проєкт спрямований на:

• підтримку викладання та дослідження у сфері студій Європейського Союзу в
усьому світі;

• сприяння активному європейському громадянству та цінностям та розгляд
ролі ЄС у глобалізованому світі, підвищення обізнаності про ЄС та інклюзію, а
також діалог між людьми;

• прагнення діяти як вектор публічної дипломатії щодо третіх країн, сприяючи
поширенню цінностей ЄС та покращенню візуалізації того, за що виступає
Європейський Союз і чого він має намір досягти.



Жан Моне в сфері вищої освіти/ Jean Monnet 
Actions in the field of higher education 
Україна може бути аплікантом/партнером

Тип проєкту: Модуль Жан Моне, Кафедра Жан Моне, Центр досконалості 
Жан Моне

Освітні курси обсягом не менше 40 годин

Модуль Жан Моне

Викладацька ставка обсягом не менше 90 годин + мінімум 1 додаткова 
діяльність

Кафедра Жан Моне

Експертний осередок компетентностей та знань, пов'язаних із ЄС

Центр досконалості Жан Моне



• Тривалість проєкту: 3 роки

• Куди подавати проєктну заявку?

до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури
(ЕАСЕА) в Брюсселі.

• Які правила щодо обсягу фінансування?

Максимальна сума гранту, що може бути надана, складає 30 000 євро.

Сума покриватиме витрати на персонал, витрати на відрядження та
проживання, витрати на обладнання та субпідряд, а також інші витрати
(поширення інформації, публікація, переклад).

Модуль Жан Моне



• Тривалість проєкту: 3 роки

• Куди подавати проєктну заявку?

до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури
(ЕАСЕА) в Брюсселі.

• Які правила щодо обсягу фінансування?

Максимальна сума гранту, що може бути надана, складає 50 000 євро.

Сума покриватиме витрати на персонал, витрати на відрядження та
проживання, витрати на обладнання та субпідряд, а також інші витрати
(поширення інформації, публікація, переклад).

Кафедра Жан Моне



• Тривалість проєкту: 3 роки

• Куди подавати проєктну заявку?

до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури

(ЕАСЕА) в Брюсселі.

• Які правила щодо обсягу фінансування? Лише один центр досконалості

Жан Моне може одночасно бути підтриманий в ЗВО – учаснику Програми.

Максимальна сума гранту, що може бути надана, складає 100 000 євро.

Сума покриватиме витрати на персонал, витрати на відрядження та

проживання, витрати на обладнання та субпідряд, а також інші витрати

(поширення інформації, публікація, переклад).

Центр досконалості Жан Моне



Професійна (професійно-технічна) 

та фахова передвища освіта – VET:

Заклади та організації, що працюють у сфері VET

Партнери:

• Мобільність учнів та працівників VET:

організації з України – приймаюча сторона

• Приймаюча сторона для мобільності

студентів та працівників вищої освіти

• Розвиток потенціалу вищої освіти та VET

• Центри професійної досконалості

• Партнерства співпраці*

• Альянси для інновацій*

• Перспективні партнерства: освіта і молодь*

• Проєкти Jean Monnet – цільова аудиторія

*to bring Value Added



Мобільність у сфері VET

Тип та види проєктів*: Проєкти з мобільності у сфері VET

• Короткотермінові проєкти мобільності

• Акредитовані проєкти мобільності

* Може використовуватись змішаний формат (фізична та віртуальна

мобільність)

Проєкти мобільності спрямовані на: створення міжнародних
навчальних можливостей для представників закладів VET, інших
організацій, які працюють у сфері VET, активізацію процесів
інтернаціоналізації завдяки учасникам мобільності



Короткотермінові проєкти мобільності

Хто може бути координатором / заявником?

Будь-який заклад у сфері VET (освітній, державний, приватний тощо) з країни-члена

Програми*

*Європейські організації, які мають VET акредитацію, не можуть бути заявником для

цього типу проєктів

Тривалість проєкту: від 6 до 18 місяців

Куди подавати проєктну заявку? до Національних агентств Еразмус+  (у країні-члені 
Програми)

Особливості: 

✓фінансова організаційна підтримка партнерства

✓додаткові кошти  для учасників мобільності з особливими освітніми потребами 

(інклюзія)

✓додаткові кошти на мовну підтримку для учасників мобільності 

✓окреме фінансування  для діяльності з викладання курсу 

Мобільність у сфері VET



Акредитовані проєкти мобільності

Хто може бути координатором / заявником?

Будь-який заклад у сфері VET, який має Еразмус+ VET акредитацію, з країни-члена Програми

Тривалість проєкту: 15 місяців, проте, після 12-ого місяця можуть бути продовжені до 24 місяців

Куди подавати проєктну заявку? до Національних агентств Еразмус+  (з країни-члена 

Програми)

Особливості: 

✓до 20% гранту може бути виділено для співпраці із країнами-партнерами Програми

✓фінансова організаційна підтримка партнерства

✓додаткові кошти  для учасників мобільності з особливими освітніми потребами (інклюзія)

✓додаткові кошти на мовну підтримку для учасників мобільності 

✓окреме фінансування для діяльності з викладання курсу 

Мобільність у сфері VET



КА2. Партнерства для співпраці
Тип проєкту: Альянси задля інновацій

Lot 1: Alliances for Education (HE&VET) 
and Enterprises

Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation 
on Skills (14 sectors).

Інформаційний день онлайн: 8 червня 2021 р.
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/link-web-streaming-
8-june-2021-info-session-erasmus-alliances-innovation-2021-05_en

Тип проєкту: Перспективні партнерства

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/link-web-streaming-8-june-2021-info-session-erasmus-alliances-innovation-2021-05_en


Альянси для 
секторальної 
співпраці
14 секторів



Партнерства для співпраці
Тип проєкту: Центри професійної досконалості – Centers of Vocational Excellence

Яка дія: централізована

Координує: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури – ЕАСЕА

Проєкт спрямований на: підтримку розвитку транснаціональних платформ центрів
професійної досконалості, інтегрованих у місцеві та регіональні стратегії розвитку,
інновацій та конкурентоспроможності

Хто може бути координатором / аплікантом? Будь-яка організація у сфері VET з

країни-члена Програми

Які організації можуть брати участь у проєкті?

Будь-яка державна або приватна організація у сфері VET з країни-члена чи країни-

партнера Програми.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501


Кількість та типи організацій для партнерства:

принаймні 8 повних партнерів із мінімум 4 країн-членів Програми (2 держави-члени ЄС –

обов’язково),

*Подальший склад партнерства повинен відображати конкретний характер заявки.

Тривалість проєкту: 4 роки

Куди подавати проєктну заявку? Он-лайн до Європейського виконавчого агентства з

питань освіти та культури (EACEA).

Максимальний грант ЄС на проєкт – 4 млн. євро

Центри професійної досконалості для закладів VET



Освіта дорослих:

Заклади та організації, що працюють у сфері 

освіти дорослих

Партнери:

• Мобільність як класичний Еразмус*: 

організації з України – приймаюча сторона

• Міжнародна мобільність студентів та 

працівників HE&VET – приймаюча сторона 

на практику (ICM)*

• Молодіжні обміни*

• Розвиток потенціалу: HE&VET

• Партнерства співпраці*

• Альянси задля інновацій*

• Перспективні партнерства: освіта і молодь* 

• Напрям Jean Monnet – як цільова аудиторія

• EPALE - http://ec.europa.eu/epale

*to bring Value Added

http://ec.europa.eu/epale


Молодь:

Заклади та організації, що працюють у сфері освіти, молоді та спорту

Партнери:

• Проєкти/Молодіжні обміни

• Проєкти/Обміни молодіжними працівниками

• Участь молоді в міжнародній діяльності

• Віртуальні обміни

• Приймаюча сторона для мобільності студентів та 

працівників вищої освіти

• Приймаюча сторона для мобільності учнів та 

працівників закладів VET

• Розвиток потенціалу вищої освіти

• Партнерств співпраці*

• Альянси для інновацій*

• Перспективні партнерства: освіта і молодь*
*to bring Value Added

Проєкти Жан Моне – цільова аудиторія



Конкурси у сфері молоді

Навчальна мобільність у сфері молоді (КА1):

Конкурси проєктів для партнерств організацій

• Куди подавати: Національні Еразмус+ агентства країн-членів Програми

Конкурси для індивідуальних осіб

• Куди подавати: оголошення проєктів, фінансування на які отримали 

партнерства організацій

Неформальна та інформальної освіта для молоді та молодіжних 

працівників.

▪ Мобільність молодих людей — Молодіжні обміни

▪ Проєкти мобільності для молодіжних працівників

▪ Проєкти залученості молоді до Європейського демократичного 

життя



Молодіжні обміни

Що це?

✓ короткострокова зустріч груп молоді

✓ спільне проведення підготовленої програми за конкретною темою

✓ Програма включає: майстер-класи, вправи, дебати, рольові ігри, 

симуляції, заходи на свіжому повітрі тощо

✓ в партнерстві: 2+ країни

✓ тривалість: 5 – 21 день

✓ вікові обмеження учасників: 13 – 30 років

✓ кількість учасників: 16 – 60 учасників

✓ участь молодих людей з вразливих категорій населення



Мобільність для молодіжних працівників

Заходи із професійного розвитку для молодіжних працівників у сфері 

неформальної освіти

✓ Кількість країн: 2+ країни

✓ Тривалість: 2 – 60 днів

✓ немає вікових обмежень

✓ Кількість учасників: до 50 учасників



Проєкти залученості молоді

Діяльність поза формальною освітою та навчанням, яка заохочує та сприяє участі

молодих людей у демократичному житті Європи на місцевому, регіональному,

національному та європейському рівнях

Приклади діяльності проєктів

✓ офлайн або онлайн воркшопи, зустрічі, семінари чи інші заходи / процеси на

місцевому, регіональному, національному чи транснаціональному рівні

консультації з молодими людьми з визначенням тем / питань, що мають для них

особливе значення

✓ просвітницькі кампанії, щодо участі молодих людей у демократичному житті

фасилітація доступу молодих людей до відкритих, безпечних та доступних

віртуальних та / або фізичних просторів, що забезпечують ефективні можливості

для участі у демократичному житті

✓ моделювання функціонування демократичних інститутів та ролей осіб, що

приймають рішення в таких інституціях



Проєкти залученості молоді

✓ Кількість партнерів: 2+ країни (для проєктів з країнами-партнерами)

✓ Тривалість: 3—24 місяці

✓ Вікові обмеження: 13—30 років

Залишились питання?

Інформаційний центр Еразмус+ молодь та Європейський корпус 

солідарності: www.facebook.com/EPlus.Ukraine

Національний Еразмус+ офіс в Україні: www.erasmusplus.org.ua

http://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
http://www.erasmusplus.org.ua/


Шкільна освіта:

Заклади та організації, що працюють у сфері шкільної освіти

• E-Twinning та School Education Gateway: 

спільноти професіоналів, дослідників, 

обмін, події та ресурси

• Приймаюча сторона для мобільності 

студентів та працівників HE&VET*

• Партнери – Розвиток потенціалу HE&VET*

• Партнери – Партнерств співпраці*

• Партнери – Альянси для інновацій*

• Партнери – Перспективні партнерства: 

освіта і молодь*
*to bring Value Added

Проєкти Jean Monnet – цільова аудиторія

http://www.etwinning.com.ua/
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm


Спорт:

Заклади та організації, що працюють у сфері 

спорту

Партнери:

• Партнерства співпраці у сфері 

спорту*

• Європейський тиждень спорту

• Інші напрями в сферах освіти та 

молоді*

*to bring Value Added

Відеозапис інформаційного дня – Erasmus+ Sport InfoDay: 
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3452-informatsiinyi-den-erazmus-sport-23-24032021-on-lain.html

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3452-informatsiinyi-den-erazmus-sport-23-24032021-on-lain.html


Важливо!

• Керівництво до Програми Еразмус+ (Erasmus+ Programme Guide)

• Хартія Еразмус у сфері вищої освіти (Erasmus Higher Education Charter)

• Хартія Еразмус у сфері VET (Erasmus Charter for VET)

• Хартії для студентів та здобувачів

• Визнання періодів та результатів навчання

• Європейські стандарти якості у сфері VET (European Quality Assurance in 

Vocational Education and Training) 

• Інституційна підтримка учасників мобільності, проєктних команд та 

впровадження проєктів

• Збереження зарплати працівників / стипендій студентам та учням на період 

мобільності тощо

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance


SWOT- аналіз стану інтернаціоналізації

Сильні, слабкі сторони, можливості для розвитку, загрози, ризики:

• чи всі ресурси організації задіяні на повну;

• який потенціал і конкурентні переваги має організація, який є досвід міжнародної
співпраці, які є контакти міжнародних партнерів; 

• які сильні сторони можуть стати перевагами і що для цього потрібно зробити;

• які з наявних можливостей допоможуть розвитку організації, чого бракує (ресурси, успішні
практики тощо);

• які загрози/ризики є критичними — зараз чи у майбутньому, як їх уникнути.

Пріоритети для міжнародної співпраці: змістовні, географічні тощо

Перший крок – реєстрація організації на Funding & tender opportunities Portal.

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3025-funding-tender-opportunities-portlal-rekomendatsii-dlia-orhanizatsii-novachkiv-ta-peremozhtsiv.html






Більше контактів та ресурсів

• SALTO-Youth Centre - https://www.salto-youth.net/rc/eeca/

• Eurodesk Network - https://eurodesk.eu/

• YOUTH WIKI NATIONAL CORRESPONDENTS NETWORK - https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/en/youthwiki

• EUROPASS NATIONAL CENTRES - http://europass.cedefop.europa.eu/en/about/national-
europass-centres

• European Qualifications Framework (EQF) National Coordination Points (NCP) -
http://ec.europa.eu/ploteus

• Network of EQAVET National Reference Points - http://www.eqavet.eu/

• EPALE - http://ec.europa.eu/epale

• Erasmus+ Virtual Exchange - https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

• EuroGuidance Network - http://euroguidance.eu/

• HORIZON2020 Ukraine - http://h2020.com.ua/en/

https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://eurodesk.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
http://europass.cedefop.europa.eu/en/about/national-europass-centres
http://ec.europa.eu/ploteus
http://www.eqavet.eu/
http://ec.europa.eu/epale
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
http://euroguidance.eu/
http://h2020.com.ua/en/


2021 Erasmus+ Programme guide - Керівництво до Програми 

Еразмус+

2021 Erasmus+ Call for proposals - оголошення про конкурси

Платформа результатів проєктів

ErasmusPlus Facebook

ErasmusPlus Twitter

National Erasmus+ Office – Ukraine

Information Center for Erasmus+ Youth and ESCs

ESN – Erasmus Students Network

Більше інформації

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/
https://twitter.com/EUErasmusPlus
https://erasmusplus.org.ua/
https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine
http://esnkyiv.org/


Реально 
чи ні?

Хто вже в 
Еразмус+
з України?



Бажаємо успіхів та 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

#ErasmusPlus #ErasmusUA

Skype: erasmusplus_ua

Тел.: +38 099 332 26 45

Тел./факс:+38 044 286 66 68

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

