Напрям Жан Моне
в межах Програми ЄС Еразмус+:
Можливості та підготовка
проєктної заявки

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
Модуль Жан Моне
•

Освітні курси обсягом не менше 40 годин

Кафедра Жан Моне
•

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

Центр досконалості Жан Моне
•

Експертний осередок компетентностей та знань, пов'язаних із ЄС

Жан Моне в сфері вищої освіти/ Jean Monnet
Actions in the field of higher education
Україна може бути аплікантом/партнером
Цілі напряму:
• сприяти досконалості викладання та досліджень у галузі студій Європейського
Союзу у всьому світі;
• посилити діалог між академічним світом та суспільством, включаючи політиків
на місцевому та державному рівнях, державних службовців, представників
громадянського суспільства, представників різних рівнів освіти та засобів
масової інформації;
• генерувати знання та уявлення на підтримку формування політики ЄС та
посилювати роль ЄС у Європі та у глобалізованому світі;
• охопити широку громадськість та поширити знання про ЄС у найширших колах
суспільства (за межами наукової спільноти та спеціалізованої аудиторії),
наблизивши ЄС до громадськості.

Жан Моне в сфері вищої освіти/ Jean Monnet
Actions in the field of higher education
Україна може бути аплікантом/партнером
Під студіями ЄС мається на увазі вивчення Європи в усій її
різноманітності, з особливим акцентом на вимірі ЄС, як з
внутрішньої, так і з глобальної точки зору.
Студії ЄС можуть варіюватися і стосуватися будь-якої сфери, доки
вивчається в її межах досвід ЄС.
Бенефіціари Жан Моне (модуль, кафедра, центр досконалості)
запрошуються організувати заходи та діяльність, які забезпечать
відкритість для політиків, державних службовців, громадянського
суспільства та широкої громадськості в цілому.

Жан Моне в сфері вищої освіти/ Jean Monnet
Actions in the field of higher education
Україна може бути аплікантом/партнером
Хто може бути координатором / аплікантом?
Заклади вищої освіти, засновані в будь-якій країні світу.
Фізичні особи самостійно не можуть подавати заявку на грант.

Які організації можуть брати участь у проєкті?
Заклади вищої освіти з будь-якої країни світу.

Жан Моне в сфері вищої освіти/ Jean Monnet
Actions in the field of higher education
Україна може бути аплікантом/партнером
Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства:
Один заклад вищої освіти, заснований в будь-якій країні світу, може
подавати заявку на грант.
ЗВО, засновані у країнах-членах Програми, повинні мати дійсну
Хартію Еразмус для Вищої Освіти (Erasmus Charter for Higher Education
/ ECHE). Від ЗВО з країн-партнерів ECHE не вимагається.
Інші організації можуть бути цільовою групою проєкту Жан Моне
Координатор проєкту «Кафедра Жан Моне» має бути штатним
працівником у ЗВО - апліканті на постійній основі.

Модуль Жан Моне
• Тривалість проєкту: 3 роки
• Куди подавати проєктну заявку?
до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури
(ЕАСЕА) в Брюсселі.
• Коли подавати?
Аплікант повинен подати заявку на грант до дедлайну, визначеного
проголошеним конкурсом, 17:00:00 (за брюссельським часом).
• 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).

Кафедра Жан Моне
• Тривалість проєкту: 3 роки
• Куди подавати проєктну заявку?
до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури
(ЕАСЕА) в Брюсселі.
• Коли подавати?
Аплікант повинен подати заявку на грант до дедлайну, визначеного
проголошеним конкурсом, 17:00:00 (за брюссельським часом).
• 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).

Центр досконалості Жан Моне
• Тривалість проєкту: 3 роки
• Куди подавати проєктну заявку?
до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА) в
Брюсселі.
• Коли подавати?
Аплікант повинен подати заявку на грант до дедлайну, визначеного
проголошеним конкурсом, 17:00:00 (за брюссельським часом).
• 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).

Участь у конкурсі
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
• Create an ACCOUNT (якщо не створений, то створити логін та зареєструватись
на Порталі ЄС)
• Find an OPPORTUNITY (визначитися на порталі з Програмою Еразмус+,
напрямом Жан Моне та типом проєкту Жан Моне)
• Register your ORGANISATION (якщо ЗВО не зареєстрований, то зареєструвати
профіль ЗВО)
• Submit your PROPOSAL (подати заявку на конкурс через Інтернет ресурси,
заповнивши відповідні до типу проєкту шаблони, як правило, е-форму
(частина А, яка формується в системі, та частина В, яка формується за
шаблоном та з додатками – все у зазначених форматах довантажується в
системі)

Кроки до якісної проєктної заявки
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
• Збирати інформацію про можливості (Інформаційні заходи, сайт
НЕО в Україні, сайти проєктів, консультації з координаторами
поточних проєктів, консультації з НЕО в Україні)
• Ознайомитися з матеріалами конкурсів Програми Еразмус+
• Визначитися з типом проєкту (модуль, кафедра, центр досконалості)
• Оцінити інституційні ресурси та спроможності
• Обговорити ідеї проєкту з керівництвом та іншими підрозділами
(ГОРИЗОНТАЛЬНА СПІВПРАЦЯ)

Деталі підготовки проєктної заявки
• Аналіз потреб
• Обговорення кола зобов'язань у разі успіху заявки: заклад та
керівництво, бухгалтерія, окремі підрозділи.
• Зустрічі потенційних виконавців та учасників проєкту та робота
над проєктною заявкою
• Залучення, за
зарубіжних)
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• Один заклад вищої освіти може одночасно готувати та подавати
на конкурс кілька проєктних заявок

Актуальність, значущість проєкту
• Як проєкт стосується європейських студій: чому
• Яку додану вартість має проєкт для університету/ організації (як
він сприятиме інституційному розвитку, які позитивні зміни
очікуються, який вплив він матиме на студентів, викладачів,
адміністрацію ЗВО, на представників організації): для чого і для
кого
• Послідовність та узгодження між заходами, методологією та
очікуваними результатами: яким чином
• Інноваційні підходи і методики, сучасні
досягнення цілей проєкту: які інструменти

технології

для

Якість дизайну та виконання проєкту
• Зрозумілість, повнота та якість робочої програми (Work Plan),
включаючи належні фази підготовки, виконання, оцінювання,
подальшого моніторингу та поширення результатів
• Відповідність між цілями, завданнями, заходами й результатами
проєкту та запропонованим бюджетом
• Якість та здійсненність пропонованої методології, орієнтовного
робочого плану
• Управління проєктом та діяльністю в межах проєкту, форми і
методи комунікації на рівнях та етапах проєкту

Якість проєктної команди
• Компетентність в сфері європейських студій та тематиці проєкту
• За потреби запросити зовнішнього експерта за тематикою
проєкту
• Обов’язково включити CVs та список відповідних тематиці
проєкту публікацій кожного з членів команди, залучених до
проєкту.
• Eligibility criteria – мінімальні технічні вимоги, наприклад мінімум
40/90 (модуль/кафедра) годин викладання на рік

Вплив та поширення результатів
• Чіткий та зрозумілий опис концепції та методології
• Опис стратегії дисемінації (поширення інформації про проєкт,
очікуваних результатів)
• Цільові групи та їх потреби (виходити за межі закладу/
організації)
• Комунікація зі всіма стейкхолдерами та залучення їх до заходів
проєкту
• Заходи з оцінювання результатів проєктної діяльності
• Забезпечення стійкості результатів проєкту

Проєкт Жан Моне - бачення
• Викладацька/дослідницька/інформативна
Європейську Інтеграцію

діяльність

про

ЄС

та

• Простір для академічної творчості (added value&quality)
• Професійне зростання учасників проєкту (modern knowledge)
• Імідж університету/ країни
• Відповідальність перед собою, студентами, українським суспільством
та Європейською Комісією
• Не є індивідуальним грантом – спрямований на розвиток ЗВО і його
внесок в популяризацію Європейських студій
• Не є інструментом для вирішення всіх проблем

Аспекти ефективної реалізації проєкту
(думаємо про це вже на стадії подання)

• Наявність стратегій та прив’язка результатів до стратегій.
• Бачення проєкту в цілому (узгодження між цілями та завданнями,
цільовими групами, очікуваними результатами, очікуваним впливом).
• Професійна якість учасників проєкту (вміло підібрана робоча група).
• Підтримка керівництва на всіх етапах реалізації проєкту.
• Горизонтальна співпраця (міжнародний офіс, викладачі, бухгалтерія, ІТ
підтримка) для координації та ефективного розподілу ресурсів.
• Розробка та дотримання плану/стратегії забезпечення якості, візуалізації та
стійкості результатів.
• Синергія з іншими проєктами та програмами ЄС для поширення інформації
про проєкт, обміну досвідом, порадами та рекомендаціями.

Технічні аспекти подання аплікаційних документів та
роботи на Порталі
Funding & tender opportunities
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch

Подання заявки:
• Заявку необхідно подавати до закінчення терміну
конкурсу (Дата дедлайну, 17:00 за часом Брюсселю).
• Ви можете відкликати свою заявку або внести до неї
зміни, якщо це зроблено до закінчення терміну конкурсу.
• Подання нової заявки замінює попередню версію.

Access to pre-registration data: Please be aware that certain
information from the draft proposals will be accessed by us before
the call deadline, in order to plan the evaluation. This concerns call
ID, topic ID, type of action ID, participant identification code (PIC),
project acronym, abstract, panel and keywords.
• I agree that the pre-registration data becomes available to the
European Commission services prior to call closure.
• I wish that the pre-registration data does not become available
to the European Commission services prior to call closure.
(Applicants are advised to use this option only in well justified
cases, as it hinders the planning of the evaluation process and
the timely processing of proposals).

Заявка на конкурс Жан Моне
Заявка на конкурс Жан Моне має кілька складових компонентів:
• Частина А (потрібно натиснути на синю кнопку Edit forms) генерується
в системі після заповнення інформації у вікнах/скрінах системи.
• Частина В є шаблоном для заповнення (документ у Word-форматі);
має обмеження в 40 сторінок для модулів та кафедр Жан Моне, в 70
сторінок для інших типів проєктів, якщо не зазначена інша інформація
в конкурсі та Керівництві до Програми. Сторінки, які виходять за межі
зазначеної кількості, не будуть видимі для експертів з оцінювання.
• Частина В має додатки, сторінки яких не враховуються в зазначеному
ліміті, але обмежуються кількістю мегабайт інформації, що зазначено
в системі при роботі з заявкою та завантаженні додатків.

Заявка на конкурс Жан Моне
• Усі шаблони та додатки (частина В, CVs, список попередніх проєктів
університету, якщо є такі проєкти) заявки (завантажуються у зазначеному в
опції форматі – як правило, pdf), калькулятор бюджету (завантажується у
форматі Excel), прикріплюються безпосередньо в системі на сторінках
обраного типу проєкту (є пояснення у відео, зазначеному нижче).
• При заповненні частини В є розділи, які не стосуються модулів та кафедр
Жан Моне, про що зазначено в цих розділах, напр.: Cost effectiveness and
financial management (n/a for JMO Chairs and JMO Modules).
• Всі інші розділи заповнюєте та вносите інформацію, яку вважаєте
необхідною для оцінки заявки. Усі розділи, що не заповнюються,
обов'язково залишаються в документі (з шаблону нічого не видаляється).

Відео презентація "Конкурс Еразмус+ 2021 р.:
як завантажувати аплікаційні форми?"
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3501-2021.html

Інструкція щодо подання заявки
https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf

Технічні проблеми
У разі технічних проблем необхідно звертатися до служби
підтримки на порталі:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home : зробити «принтскрін»
екрану, де сталася помилка, та надіслати.

Contact and support
For any IT-related problems that you might experience with the
submission system, please contact the IT Helpdesk using the form
below, and selecting the domain Submission of proposals: IT Helpdesk
contact form in the Funding & Tenders Portal https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
Once you have started the submission process, additional contact
information is available at the different screens of the wizard.
https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_userma
nual.pdf , сторінка 6

Frequently Asked Questions
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/support/faq;grantAndTendertyp
e=1;categories=;programme=ERASMUS2027;actions=;keyword=;perio
d=2021-2027

Mailbox Jean Monnet: EACEA-AJM@ec.europa.eu

Жан Моне в інших сферах освіти та професійної
підготовки/ Jean Monnet Actions in other Fields of
Education and Training

• Жан Моне в інших сферах освіти та професійної
підготовки/ Jean Monnet Actions in other Fields of
Education and Training – не відкриті для країнпартнерів Програми, у тому числі для України.

Презентацію підготовлено на основі матеріалів ЕАСЕА, НЕО в Україні та інших
партнерів. Малюнки взято з відкритих ресурсів Інтернет.
Джерела:
 Erasmus+ Programme Guide and other materials:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/programme-guide_en
 Funding & tender opportunities: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
 Erasmus+ projects results:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
 EACEA web-site:
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants_en
 Національний Еразмус+ офіс в Україні (проєкт ЄС):
https://erasmusplus.org.ua/

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
Skype: erasmusplus_ua
Тел.: +38 044 286 66 68, +38 (099) 332-26-45

