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Загальна мета Програми ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр.: підтримка освітнього,
професійного та особистого розвитку громадян ЄС і поза його межами, у сферах освіти,
молоді та спорту, задля внеску до стійкого зростання, якості робочих місць і соціального
згуртування, для розвитку інновацій та посилення європейської ідентичності і активного
громадянства. Програма має стати ключовим інструментом для побудови Європейського
освітнього простору, підтримки впровадження стратегічної співпраці ЄС у сферах освіти та
професійного розвитку, разом з відповідними секторальними планами. Додатково,
важливим є просування стратегічної співпраці молоді на впровадження Стратегії ЄС у сфері
молоді 2019-2027 рр. та розвиваючи європейський вимір у сфері спорту.
Програма також має на меті досягти розвитку співпраці, якості, інклюзії, креативності та
інновацій на інституційному та стратегічному рівнях у сферах освіти, професійного
розвитку, молоді та спорту.
Еразмус+ продовжить надавати можливості для навчання закордоном, практики,
стажування, обмінів працівниками, проєктів транскордонного співробітництва у
сферах освіти, професійного розвитку, молоді та спорту.
Програма надалі підтримуватиме молодь та заохочуватиме її участь у демократичному житті,
щоб зробити значний внесок у досягнення цілей Європейського року молоді 2022 (European
Year of Youth 2022).
Пріоритети Програми ЄС Еразмус+:
• Інклюзія та різноманітність у всіх сферах освіти, професійної підготовки, молоді та
спорту
• Навколишнє середовище та боротьба зі змінами клімату
• Вирішення питань цифрової трансформації шляхом розвитку цифрової готовності,
стійкості та спроможності
• Спільні цінності, активне громадянство
Регіональні пріоритети
• Зелений курс / Green deal
• Цифрові трансформації /Digital transformation
• Міграція та мобільність / Migration and Mobility
• Врядування, мир, безпека та розвиток людського капіталу/Governance, peace, security
and human development
• Стійке зростання та успішне працевлаштування / Sustainable growth and jobs
Міністерство освіти і науки України рекомендує пріоритети для проєктів
на конкурси напряму Розвиток потенціалу вищої освіти*:
• забезпечення та удосконалення якості
освіти (фокус на удосконалення
педагогічної освіти та підготовки
учителів, модернізацію медичної
освіти, розвиток дослідницької освіти
(докторів філософії / докторів
мистецтв)
• цифрові трансформації в освіті та
суспільстві
• зелені трансформації в освіті та
суспільстві
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• інклюзія і гендерна рівність
Характеристики Програми ЄС:
• Захист, здоров'я, безпека учасників
• Багатомовність
• Міжнародний вимір
• Визнання та валідація результатів навчання, компетентностей та кваліфікацій
• Поширення інформації про діяльність проєкту та результатів для більшого впливу
• Відкритий доступ до освітніх ресурсів
• Відкритий доступ до досліджень та інформації
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КЕРІВНИЦТВО до Програми Еразмус+: Зміст* *можливості для України
Частина А – Загальна інформація про Програму Еразмус+ PART A
Які завдання та важливі властивості Програми Еразмус+
Пріоритети Програми Еразмус+
Частина Б – Інформація про напрями діяльності, які висвітлені у Керівництві до
Програми Part B
Ключовий напрям діяльності 1: Навчальна мобільність KEY ACTION 1
Проєкти мобільності у сфері вищої освіти для студентів і працівників *
Акредитація Erasmus у сферах професійної (професійно-технічної)
та фахової передвищої освіти, шкільної освіти і освіти дорослих
Проєкти мобільності у сфері професійної (професійно-технічної) і фахової
передвищої освіти для учнів і працівників П(ПТО) та ФПВО *
Проєкти мобільності у сфері середньої освіти для учнів та вчителів
Проєкти мобільності у сфері освіти дорослих для слухачів та працівників
Проєкти мобільності у сфері молоді *
Акредитація Erasmus у сфері молоді ERASMUS ACCREDITATION
Можливості мобільності для акредитованих організацій у сфері молоді
Проєкти мобільності для молоді «Молодіжний обмін» * “YOUTH EXCHANGES”

4
6
7
35
37
40
75
83
99
113
127
128
134
136

Проєкти мобільності для молодіжних працівників * YOUTH WORKERS

149

Події та діяльність їз залученням молоді *
Проєкти для молодих людей «Досліджуй ЄС» інклюзивна діяльність

162
178

Віртуальні обміни у сферах вищої освіти та молоді * VIRTUAL EXHANGES

188

Ключовий напрям діяльності 2: Співпраця між організаціями та інституціями
Партнерства для співпраці
Партнерства співпраці *
Невеликі партнерства SMALL-SCALE
Партнерства досконалості/майстерності:
Центри професійної майстерності для закладів П(ПТ)О та ФПВО *
Академії вчителів Еразмус+ TEACHER ACADEMIES
Спільні магістерські програми Еразмус Мундус: дизайн та впровадження *

196
199
207
215
223
224
235
242

Створення партнерств задля інновацій *
Створення альянсів задля інновацій *
Перспективні партнерства FORWARD-LOOKING
Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти *
Розвиток потенціалу у сфері професійної (професійно-технічної) та фахової
передвищої освіти *
Розвиток потенціалу у сфері молоді
Розвиток потенціалу у сфері спорту
Некомерційні спортивні події (заходи)
Ключовий напрям діяльності 3: Підтримка розробки політики та співробітництва
Європейська молодь разом
Напрям Жан Моне
Жан Моне у сфері вищої освіти *
Жан Моне в інших сферах освіти та професійної підготовки
Стратегічні дебати Жан Моне *

257
258
275
292
309
317
325
332
338
340
349
350
365
374
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Частина С – інформація для заявників PART C
Частина Д – словник термінів PART D

383
405
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Напрями, відкриті для України у складі країн Регіону 2 – Східне Партнерство: назви, тип участі, кінцевий термін подання, коди конкурсів
Кінцеві терміни
Коди конкурсів та лінк для
подання заявок
подання документів
Key Action 1 Learning Mobility for Individuals /Ключовий напрям діяльності КА1 Навчальна мобільність
Проєкти на організацію мобільності у сфері вищої освіти (20% бюджету на візити до
23 лютого о 12.00
KA131-HED
України) та
Міжнародна мобільність для співпраці з третіми країнами не асоційованими до
23 лютого о 12.00
KA171-HED
Програми – двосторонні обміни для працівників та студентів – партнери
23 лютого о 12.00;
Проєкти на організацію мобільності у сферах професійної (професійно-технічної) та
KA122-VET
4 жовтня о 12.00
фахової передвищої освіти (20% бюджету на візити до України) – партнери
Організація проєктів мобільності – партнери
KA152-YOU
23 лютого о 12.00;
молодіжні обміни
KA153-YOU
4 жовтня о 12.00
молодіжних працівників
KA154-YOU
участь молоді і демократичному житті
Віртуальні обміни у сфері вищої освіти та молоді – партнери
20 вересня о 17.00
ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH
(Відео)ресурси – за посиланням тут.
Action Title/Назва напряму (гіперлінки на ресурси та документи)

Key Action 2 Cooperation among Organisations and Institutions / Ключовий напрям діяльності КА2 Співпраця між організаціями та інституціями
23 березня о 12.00

KA220-SCH
KA220-VET
KA220-HED
KA220-ADU
KA220-YOU

4 жовтня о 12.00

KA220-YOU

Партнерства співпраці у сферах освіти (шкільна освіта, П(ПТ)ФПВ освіта – VET, вища
освіта, освіта дорослих), професійної підготовки та молоді. Подають європейські НУО

23 березня о 17.00

ERASMUS-EDU-2022-PCOOP-ENGO
ERASMUS-YOUTH-2022-PCOOP-EN
GO

Партнерства співпраці у сфері спорту – партнери за умови доданої вартості

23 березня о 17.00

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Партнерства співпраці з освіти: шкільна освіта, П(ПТ) ФПВ освіта – VET, вища освіта,
освіта дорослих, професійної підготовки та молоді. (Відео)ресурси – тут.
Подають не європейські НУО – партнери за умови доданої вартості
Партнерства співпраці у сфері молоді.
Подають не європейські НУО – партнери за умови доданої вартості
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Альянси для інновації – партнери за умови доданої вартості
Lot 1. Alliances for Education and Enterprises
Lot 2. Alliances for Sectoral Cooperation on Skills
Альянси Європейських університетів – асоційовані партнери за умови доданої вартості:
Topic1. Intensification of prior deep institutional transnational cooperation
Topic 2. Development of new deep institutional transnational cooperation
(Відео)ресурси – за посиланням тут
Centres of Vocational Excellence/ Центри професійної майстерності/досконалості –
партнери
Дизайн і впровадження спільних магістерських програм Еразмус Мундус:
Lot 1. Erasmus Mundus Design Measures EMDM – заявники/партнери
Lot2. Erasmus Mundus Joint Masters EMJM – заявники/партнери

15 вересня о 17.00

lot1:
ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNOEDU-ENTERP
lot2:
ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNOBLUEPRINT

22 березня о 17.00

ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV
-1
ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV
-2

7 вересня о 17.00

ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE

16 вересня о 17.00

ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIG
N
ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-M
OB

Розбудова потенціалу у сфері вищої освіти – заявники/партнери (CBHE)
Strand 1.Fostering access to cooperation in higher education/
Збільшення доступу до співпраці у сфері вищої освіти
Strand 2. Partnerships for Transformation in Higher Education/
17 лютого о 12.00
Партнерства для розвитку вищої освіти
Strand 3. Structural Reforms Projects/ Структурні проєкти на підтримку реформ
(Відео) ресурси – за посиланням тут.
Розбудова потенціалу у сфері
професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (CBVET) – партнери
31 березня о 17.00
(Відео)ресурси – за посиланням тут.
Відкриті ресурси та обміни для шкіл: eTwinningPlus; School Education Gateway – доступ
до ресурсів, партнери, учасники
Jean Monnet Actions
Напрям Жан Моне у сфері вищої освіти: модулі/кафедри/ центри досконалості/ мережі –
заявники/партнери

1 березня о 17.00

Strand 1 ERASMUS
-EDU-2022-CBHE-STRAND-1
Strand 2 ERASMUS
-EDU-2022-CBHE-STRAND-2
Strand 3 ERASMUS
-EDU-2022-CBHE-STRAND-3
ERASMUS-EDU-2022-CB-VET

eTwinningPlus;
School Education Gateway
ERASMUS-JMO-2022-MODULE;
ERASMUS-JMO-2022-CHAIR;
ERASMUS-JMO-2022-COE;
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ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-N
ON-EUT

*У Змісті КЕРІВНИЦТВА до Програми – жовтим кольором позначено можливості для участі України.
Детально можливості відкриті для України відео(презентації) команди Національного Еразмус+ офісу в Україні – за посиланням тут.
Усі можливості у сфері молоді – за посиланням тут.
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Рекомендації Національного Еразмус+ офісу в Україні для закладів освіти!
З 2021-2021 рр. розширено участь закладів освіти в Програмі Еразмус+ і за кожним напрямом є
можливості відкриті для різних типів закладів, запрошуємо звертатись для консультацій, щоб не
пропустити можливості для Вашого закладу освіти – www.erasmusplus.org.ua
Першоджерело умов, правил, вимог щодо підготовки, подання та оцінювання проєктних
заявок – Керівництво до Програми ЄС Еразмус+/ Erasmus Programme Guide.
Конкурси оголошуються щорічно: жовтень/листопад. В опублікованому Керівництві до Програми
визначено відкриті можливості конкурсів. Очікуються невеликі уточнення щороку без
глобальних змін.
Портал Європейської Комісії Програми ЄС Еразмус+ - https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
Централізовані конкурси (centralized actions) координує Європейське виконавче агентство з
питань освіти і культури – European Education and Culture Executive Agency (ЕАСЕА) – за
посиланням тут.
Платформа ЄС для конкурсів, що координуються ЕАСЕА: реєстрація на профілю організації,
оголошення конкурсів, тренінгів, пошуку партнерів, завантаження аплікаційних форм, подання
проєктів, отримання результатів, підписання грантової угоди тощо - Funding and Tendering
Opportunities Portal (FTOP) – за посиланням тут.
Децентралізовані конкурси (decentralized actions) координують Національні агентства
Еразмус+, які представляють кожну державу-члена ЄС та третю країну асоційовану до Програми
(National Erasmus+ Agency). Контакти 33 Національних агентств – за посиланням тут.
Платформа ЄС для конкурсів що координуються Національними агентствами Еразмус+:
реєстрація на профілю організації, оголошення конкурсів, завантаження аплікаційних форм,
подання проєктів, отримання результатів, підписання грантової угоди тощо – за посиланням тут.
Платформа ЄС Результатів Проєктів Еразмус+: для синергії, пошуку партнерів і бази
профінансованих проєктів та їх результатів, за тематиками, країнами, конкурсами, організаціями
тощо – за посиланням.
Хто може взяти участь:
Проєкти можуть реалізовуватись однією організацією чи консорціумом партнерів з декількох
країн-учасниць Програми (Eligible Countries).
Країни, які мають право брати участь у Програмі поділяються на:
Держави-члени Європейського Союзу (EU Member States) – 27 країни.
Треті країни, асоційовані до Програми (Third Countries Associated to the Programme) – 6 країн:
-

Країни члени Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (EFTA), які є членами Європейського
Економічного Союзу (EEA): Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн.
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-

Країни кандидати, потенційні кандидати у члени ЄС: Північна Македонія, Туреччина, Сербія.

Разом вони мають статус країн, асоційованих до Програми: EU Member States and Third
Countries Associated to the Programme. Такі країни сплачують внесок до Програми та мають
Національні агентства Еразмус+.
Треті країни, не асоційовані до Програми (Third Countries Not Associated to the Programme) –
175 країн, які поділяються на 14 регіонів співпраці. Національні Еразмус+ офіси чи Національні
інформаційні центри працюють в цих країнах для промоції можливостей Програми.
Статус України: Україна (територія, визнана міжнародним правом) є третьою країною, не
асоційованою до Програми Еразмус+, у складі Регіону 2 – Східне Партнерство / Third
Country Not Associated to the Programme within Neighbourhood East Region 2. Багаторічна
індикативна робоча програма 2021-2027 рр. з пріоритетами підтримки регіонів співпраці – за
посиланням тут.
Організації:
Будь-яка державна чи приватна організація, що займається або працює в сферах освіти,
професійної підготовки, молоді та спорту, може подати заявку на фінансування та/чи бути
партнером. Окрім того, групи молодих людей, які беруть активну участь у молодіжній роботі, але
не обов’язково в межах молодіжної організації, можуть бути партнером проєктів навчальної
мобільності молоді та молодіжних працівників, а також партнерств співпраці у сфері молоді.
Конкуренція дуже висока, інноваційність ідеї, інклюзивність, якість результатів, вплив та
стійкість результатів важливі! Пам’ятаємо про принципи доброчесності!
Тип участі: заявник-координатор/партнер/асоційований партнер – залежить від напряму, вимог
до партнерства та статусу участі країни.
Крок 1: перевірити, чи є зареєстрований Профіль Вашої організації та РІС на Портал Грантів і
Тендерів – Funding and Tendering Opportunities Portal (FTOP) та OID на Еразмус+ та
Європейський Корпус Солідарності (E+ESCP). Знайти, хто є LEAR – відповідальна особа за
інформацію на порталі від Вашої організації, та уточнити, чи інформація, яка розміщена у
Профілі організації, не потребує оновлення. Наприклад: змінилась назва (через об’єднання ЗВО),
статут, керівництво (Authorized Person), адреса організації, банківські реквізити (Legal Entity
Form, Financial Identification Form) тощо.
Якщо організація не зареєстрована, то:
Крок 2: зареєструвати профіль організації та отримати PIC на Порталі Грантів і Тендерів –
Funding and Tendering Opportunities Portal (FTOP).
Крок 3: зареєструватися та отримати OID на Порталі Еразмус+ та Європейський Корпус
Солідарності (E+ESCP).
PIC та OID Вашої організації важливі для організацій-заявників для подання заявки та
включення організації до партнерства. Про реєстрацію Профілю організації (українською мовою)
– за посиланням тут.
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Заклади вищої освіти та професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти з
України не є підписантами Хартій Еразмус (ECHE, ECVET). У заявці вказують місто та країну
замість номера підписанта Хартії, де необхідно (уточнюється).
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Куди подавати проєктні заявки організації-заявнику:
Для централізованих напрямів – до EACEA через Портал Грантів і Тендерів – Funding and
Tendering Opportunities Portal (FTOP).
Для децентралізованих напрямів – до Національного агентства Еразмус+, де зареєстровано
організацію-заявника, через Портал конкурсів: Еразмус+ та Європейський Корпус Солідарності
(E+ESCP). Заохочуйте Ваших міжнародних партнерів звертатися до своїх Національних агентств
для уточнення чи консультацій – контакти тут.
Куди подавати проєктні заявки індивідуальним особам:
До організацій, які виграли та впроваджують проєкти, наприклад: заклади вищої освіти,
професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти – VET, молодіжні організації та
інші.
На Платформі результатів проєктів ЄС (тут) є можливість шукати за тематиками, країнами,
конкурсами, організаціями тощо, також за оголошеннями на сайтах проєктів,
організацій-виконавців. База проєктів в Україні – за посиланням тут. Гранти Еразмус+ для молоді
– тут. Портал ЄС у сфері молоді – за посиланням тут. Портал інклюзивних можливостей
мобільності – за посиланням тут.
До кого звертатися в Україні:
●
Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України, інші
міністерства, центральні та місцеві органи влади, організації роботодавців, студентів, молоді
та інші стейкхолдери – щодо забезпечення відповідності проєктів національним потребам у
сферах освіти, молоді та спорту; для підписання мандатів щодо їх участі в проєктах,
поширення інформації на національному рівні тощо. Важливо, обґрунтовуючи актуальність
проєктів для України, посилатися на національні стратегії розвитку тощо.
●
Проєкт ЄС: Національний Еразмус+ офіс в Україні: промоція всіх напрямів і сфер,
фокус на міжнародний вимір Програми та напрями відкриті для України. Експертна підтримка
та платформа корисних (відео)ресурсів, детальне консультування, тренінги тощо. Підтримка
потенційним і діючим партнерам надається якісно і безкоштовно. Офіс не надає фінансування
чи гранти, не підтримує організації, що готують проєкти Еразмус+ на комерційній основі.
●
ESN – Ukraine та ЕМА – Ukraine: мережі студентів і випускників Програми Еразмус+
у вищій освіті: підтримка студентів під час мобільності та потенційних стипендіатів тощо.
●
Ресурсний центр SALTO – YOUTH. Центр відповідає, зокрема, за Україну, інформує
про можливості мобільності молоді та надає фінансування мобільності молоді для участі у
різних міжнародних заходах від Національного агентства Еразмус+ Польщі. Слідкуйте за
календарем заходів та уточнюйте можливості щодо отримання індивідуальної підтримки. Це
також потужна платформа інформаційних ресурсів для молоді.
●
Інформаційний центр Еразмус+ молодь та Європейський Корпус Солідарності:
промоція мобільності молоді. Проєкт SALTO-YOUTH.
●
Eurodesk – Ukraine: промоція заходів у сфері молоді, потужний ресурс для пошуку
подій у сфері молоді.
●
eTwinning: платформа ресурсів, промоція і підтримка міжнародної та національної
співпраці шкіл. School Education Gateway – ресурс для шкільної освіти та підготовки вчителів.
Команда Національного Еразмус+ офісу запрошує до активної співпраці!
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