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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!



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


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.



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



МОБІЛЬНІСТЬ У СФЕРІ VET*

Тип та види проєктів*: Проєкти з мобільності у сфері 

VET

• Короткотермінові проєкти мобільності

• Акредитовані проєкти мобільності

* Заклади VET з України можуть приймати учасників мобільності

** Може використовуватись змішаний формат (фізична та віртуальна

мобільність)



МОБІЛЬНІСТЬ У СФЕРІ VET

Для проєктів мобільності важливо дотримуватись: 

• Принципу інклюзії та всеохоплення

• Практик, спрямованих на збереження довкілля

• Принципу цифровізації в професійній освіті

• Стандартів якості у проєктах мобільності для VET тощо.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vetadults-schools_en


МОБІЛЬНІСТЬ У СФЕРІ VET

Заходи проєкту з мобільності: 

• Мобільність персоналу (викладачів та адміністративних працівників) –

виконання функціональних обов'язків на конкретному робочому місці (job

shadowing), викладання або стажування, викладання курсу (повного)

• Мобільність учнів – участь у професійних змаганнях, короткотермінова

мобільність, довготермінова мобільність (ErasmusPro)

• Інші заходи – запрошення експертів, навчання освітян,

підготовчі візити (до 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)

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)

МОБІЛЬНІСТЬ У СФЕРІ VET



МОБІЛЬНІСТЬ У СФЕРІ VET

Для індивідуальних осіб: для персоналу та учнів.

Мобільність персоналу:
• Виконання функціональних обов'язків
на конкретному робочому місці
(Job shadowing) – від 2 до 60 днів
• Викладання або стажування – від 2 до 365 днів
• Викладання курсу – від 2 до 30 днів

Мобільність учнів:
• Участь у професійних змаганнях (від 1 до 10 днів)

• Короткотермінова мобільність (від 10 до 89 днів; мінімум 2 дні для учасників з 
особливими освітніми потребами)

• Довготермінова мобільність (ErasmusPro) (від 90 до 365 днів)

Інші заходи:

• Запрошення експертів (від 2 до 

60 днів): 

• Навчання освітян (від 10 до 365 

днів): 

• Підготовчі (до мобільності) 

візити



Підтримка учасників з особливими освітніми потребами: 80€ за 1-го 
учасника + супроводжуючий

Вартість курсів (витрати, що покривають плату за участь у курсах і 
тренінгах.): 80€ за 1-го учасника на день (макс. 800€ в рамках однієї
грантової угоди).

Мовна підтримка (витрати на надання матеріалів та тренінгів для 
вивчення мови): 150€ за 1-го учасника Online Language Support, за 
винятком мобільності персоналу менше 31 дня.; 150€ 1-го учасника 
ErasmusPro.

МОБІЛЬНІСТЬ У СФЕРІ VET



МОБІЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

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

• Проєкти з мобільності (для працівників та/або студентів)

• Інтенсивні змішані програми** (для працівників та/або

студентів)

* Може використовуватись змішаний формат (фізична та віртуальна 

мобільність)

** Змішаний формат передбачає фізичну мобільність і обов'язкову 

віртуальну мобільність  



МОБІЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Заходи проєктів з мобільності: 

• Мобільність працівників передбачається з країни-члена до

країни-партнера Програми та спрямована на їхній професійний

розвиток та залучення роботодавців до освітньої сфери з

метою викладання для студентів. Мобільність працівників

можлива за усіма галузями та предметами навчання

Види мобільності для працівників:

✓Викладання

✓Стажування



МОБІЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Заходи проєктів з мобільності: 

• Мобільність студентів передбачається з/до країни-партнера

до/з країни-члена Програми за усіма можливими за усіма

галузями та предметами навчання. Мобільність є обов’язково

частиною освітньої програми, за якою навчається студент, а

тому визнання результатів навчання студента

(перезарахування кредитів) є обов’язковим

Види мобільності для студентів:

✓Навчання

✓Практика



Хто може бути координатором / заявником?

• ЗО з країни-члена Програми, який є підписантом Хартії Еразмус з вищої освіти

• Консорціум ЗО з країни-члена Програми, який отримав акредитацію Еразмус

Країни-учасники: країни-члени та країни-партнери Програми

Організації-учасники для мобільності студентів з/до країн-партнерів Програми, а для 
мобільності працівників тільки ДО країн-партнерів Програми: 

• ЗО – для навчання студентів, викладання та стажування (підвищення кваліфікації) працівників, 
читання лекцій потенційними роботодавцями

• Будь-яка офіційно зареєстрована організація (потенційний роботодавець) – для практики 
студентів, стажування (підвищення кваліфікації) працівників, читання лекцій потенційними
роботодавцями у ЗВО

Тривалість проєкту: 26 місяців

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

МОБІЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 



МОБІЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Для індивідуальних осіб: для працівників та студентів.

Мобільність працівників:

• Підвищення кваліфікацій / стажування (від 2 днів до 2 міс.)

• Викладання (від 2 днів до 2 міс.; мін. 8 год. викладання на тиждень)

• Змішані інтенсивні програми (від 5 до 30 днів)

Мобільність студентів:
• Навчання (від 2 до 12 міс.)

• Практика (від 2 до 12 міс.)

• Змішані інтенсивні програми (від 5 до 30 днів)



Назва напряму:  Розвиток потенціалу у сфері vet

Яка дія: централізована (Європейське виконавче агентство з питань освіти та 
культури – ЕАСЕА)

Тематичні напрями: 

• ключові компетентності навчання впродовж життя, включаючи підприємницькі;

• навчання на робочому місці;

• механізми забезпечення якості;

• підготовка та професійний розвиток вчителів/наставників, визначення
компетентностей перспективних для економічного розвитку;

• підтримка та розвиток зелених і цифрових компетентностей для трансформацій.

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET



Загальні завдання напряму: 

• посилення зв’язків між системами VET країн-членів та партнерів Програми та

їх ринками праці;

• посилення зв’язків між VET та місцевими/регіональними/національними

стратегіями і пріоритетами щодо розвитку ключових компетентностей; посилення

спроможності організацій що надають VET освіту;

• наближення працівників, керівників та тих хто приймає рішення до вимог

ринку праці;

• покращення знань, технічних, менеджерських та педагогічних

компетентностей вчителів та наставників VET закладів;

• модернізація освітніх програм, розроблення нових і інноваційних курсів та

посилення навичок працевлаштування.

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET



Хто може бути координатором / аплікантом?

будь які державні чи приватні організації у сфері VET освіти з країн-

членів Програми.

Які організації можуть брати участь у проєкті*?

• Будь які державні чи приватні провайдери VET освіти;

• представники ринку праці та інші організації, що важливі для

виконання завдання проєкту з країн-членів та країн-партнерів

Програми

*Можуть бути як повними, так і асоційованими членами партнерства

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET



Вимоги щодо партнерства: 4 партнера з мінімум 3 країн: по 1 з двох
різних країн-членів Програми та щонайменше 2 з України чи іншої
країни-партнера Програми.

Тривалість проєкту: від 12 до 36 місяців

Куди подавати проєктну заявку? Електронно до Європейського

виконавчого агентства з питань освіти та культури (EACEA).

Грант ЄС на проєкт: від 100 000 до 400 000 євро (80 % від загальної

вартості проєкту)

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET



Заходи проєкту: 

• створення і розбудова мереж та обмін досвідом;

• розробка навчально-методичного забезпечення та ресурсів;

• розроблення механізмів залучення приватного сектору для
створення нових та модернізацію існуючих освітніх програм
високої якості для навчання на робочому місці, методології,
технології та ресурси для навчання та викладання;

• розроблення та впровадження міжнародних (віртуальних)
обмінів працівників тощо.

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET



Міжнародний інформаційний день щодо проєктів 

РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET –

8 грудня 2021 р.

Контакти для детальних консультацій (англ.мовою) –

EACEA-EPLUS-CBVET@ec.europa.eu

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ VET

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-8-december-2021-new-action-capacity-building-field-vocational-education-and_en
mailto:EACEA-EPLUS-CBVET@ec.europa.eu


ПАРТНЕРСТВА СПІВПРАЦІ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ VET

Назва напряму: 

Партнерства співпраці для закладів VET
НЕ плутати із: 
Маломасштабні партнерства для закладів VET (SMALL-SCALE PARTNERSHIPS) 
(відкриті ЛИШЕ для країн-членів Програми).

Яка дія: централізована (Європейське виконавче агентство з 
питань освіти та культури – ЕАСЕА) АБО децентралізована 
(Національні агентства Еразмус+) залежно від організації-
апліканта.



ПАРТНЕРСТВА СПІВПРАЦІ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ VET

Пріоритетність надаватиметься проєктам, що
спрямовані на: 

• Адаптацію сфери VET до потреб ринку праці

• Підвищення рівня гнучкості щодо використання можливостей у сфері VET

• Інноваційність та формування привабливості сфери VET

• Формування та вдосконалення системи зовнішнього та внутрішнього 
забезпечення якості у сфері та закладах VET: Європейські стандарти 
якості у сфері VET (European Quality Assurance in Vocational Education and 
Training) тощо.

https://www.eqavet.eu/EU-Quality-Assurance


ПАРТНЕРСТВА СПІВПРАЦІ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ VET

Хто може бути координатором / аплікантом?
Будь-яка організація у сфері VET з країни-члена Програми.

Які організації можуть брати участь у проєкті?
Будь-яка організація у сфері VET з країни-члена чи країни-
партнера Програми:

• Освітні заклади VET та їх партнери

• Органи державної влади на місцевому, регіональному чи національному рівні

• Торгово-промислові палати

• Національні / регіональні кваліфікаційні органи

• Бізнес-компанії або галузеві організації

• Інші



ПАРТНЕРСТВА СПІВПРАЦІ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ VET

Вимоги щодо партнерства: 

• принаймні, 3 організації із 3-ох країн-членів Програми
• участь організацій з країн-партнерів Програми має бути обґрунтовано як таку, що

додає цінності проєкту

Заходи проєкту: 

• Усі заходи проєкту мають відбуватись у країнах партнерів проєкту
• Окрім того, у разі грунтовного обгрунтування, можлива участь в інших заходах,

наприклад, міжнародних конференціях тощо, організованих у країнах-членах або
партнерах Програми

Тривалість проєкту: 

• Від 12 до 36 місяців



ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ ДЛЯ 
ЗАКЛАДІВ VET

Назва напряму: Центри професійної досконалості для закладів VET

Яка дія: централізована (Європейське виконавче агентство з питань освіти та
культури – ЕАСЕА)

Рівні проєктів:

1. Національний рівень

2. Транснаціональний рівень:

• спільна мета у наскрізних секторах (наприклад, електронна мобільність,
зелені технології, секторах ІКТ, охорона здоров’я тощо);

• інноваційні підходи до вирішення суспільних проблем (наприклад, зміна
клімату, штучний інтелект, цілі сталого розвитку тощо).



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:

• Освітні заклади VET та їх партнери;

• Бізнес-компанії або галузеві організації;

• Національні / регіональні кваліфікаційні органи;

• Науково-дослідні інститути;

• Інноваційні агенції;

• Органи регіонального розвитку.

ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ ДЛЯ 
ЗАКЛАДІВ VET



Кількість та типи організацій для партнерства: принаймні 8 повноправних
партнерів із мінімум 4 Еразмус+ країн-членів Програми (2 держави-члени ЄС –
обов’язково), що включають:

• принаймні 1 компанія, виробниче підприємство, дотичні до сфери VET;

• принаймні 1 освітня установа VET*.

Заходи проєкту:

1. Викладання та навчання.

2. Співпраця та партнерство.

3. Управління та фінансування.

*Подальший склад партнерства повинен відображати конкретний характер заявки.

*

ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ ДЛЯ 
ЗАКЛАДІВ VET



Тривалість проєкту: 4 роки

Куди подавати проєктну заявку? Електронно до Європейського
виконавчого агентства з питань освіти та культури (EACEA).

• Максимальний грант ЄС на проєкт – 4 млн. євро

• Сума гранту – до 80% кошторисного бюджету, визначеного після оцінки
проєкту

ЦЕНТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ ДЛЯ 
ЗАКЛАДІВ VET



СТВОРЕННЯ АЛЬЯНСІВ ЗАДЛЯ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ 
ЗАКЛАДІВ VET
Назва напряму: Створення альянсів задля інновацій (ALLIANCES FOR 
INNOVATION)

Яка дія: централізована (Європейське виконавче агентство з питань освіти та 
культури – ЕАСЕА) 

2 типи проєктів (Лоти): 

• Лот 1: Альянси освіти та підприємництва (Alliances for Education and 
Enterprise)

• Лот 2: Альянси галузевого співробітництва для розвитку навичок 
(впровадження плану «European Skills Agenda for sustainable competitiveness, 
social fairness and resilience») (Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills)

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223


Пріоритети/сектори/сфери відповідають 14 промисловим 
екосистемам, визначених у New Industrial Strategy for Europe: 

СТВОРЕННЯ АЛЬЯНСІВ ЗАДЛЯ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ VET

• Tourism
• Mobility-Transport-Automotive
• Aerospace & Defence
• Construction
• Agri-food
• Low-carbon energy Intensive

Industries

• Textile

• Creative & Cultural Industries

• Digital

• Renewable Energy

• Electronics Retail

• Proximity & Social Economy

• Health

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0102


ЛОТ 1: АЛЬЯНСИ ОСВІТИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Цілі Лот 1:
• Розвиток нових, інноваційних та мультидисциплінарних підходів 

до викладання та навчання
• Cприяння соціальній відповідальності підприємств
• Розвиток навичок та компетентностей
• Покращення якості та відповідності навичок 
• Сприяння спільному створенню знань 
• Побудова та підтримка ефективних та дієвих систем вищої освіти 

та VET задля розвитку інновацій.

СТВОРЕННЯ АЛЬЯНСІВ ЗАДЛЯ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ VET



Хто може бути координатором / аплікантом?  Аплікантом може бути будь-який
повноправний партнер, який легально зареєстрований у країні-члені Програм. 

Які організації можуть брати участь у проєкті? Будь-яка громадська чи приватна організація
з країни-члена або країни-партнера Програми:

• Заклади вищої освіти
• Заклади VET 
• Малі, середні або великі підприємства (включаючи соціальні підприємства)
• Науково-дослідні інститути
• Громадські організації
• Державні органи на місцевому, регіональному чи національному рівні
• Організації, що займаються освітою, навчанням та молоддю
• Органи з акредитації, сертифікації, визнання або кваліфікації
• Органи, що забезпечують профорієнтацію, професійне консультування, інформаційні послуги та 

служби зайнятості
• Торгівельні, промислові чи трудові палати, палати кваліфікованих ремесел
• Європейські або національні соціальні партнери
• Інші

СТВОРЕННЯ АЛЬЯНСІВ ЗАДЛЯ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ VET



Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства: 

• Мін. 4 країни-члена Програми, включаючи мін. 8 повноправних партнерів.
Партнерство повинно включати мін. 3 організації-представника ринку праці
та мін. 3 освітні заклади (ЗВО, VET) як повноправних партнерів.

• Включення в партнерство мін. 1 ЗВО або VET є обов’язковим.

• Тривалість проєкту: 2 або 3 роки.

• Куди подавати проєктну заявку? Проєктна заявка подається аплікантом від імені 
всіх учасників проєкту електронно до Європейського виконавчого агентства з 
питань освіти та культури (EACEA).

• Які правила щодо обсягу фінансування? Грант ЄС на реалізацію проекту від 1 000 
000 євро (2 роки) та 1 500 000 євро (3 роки).

СТВОРЕННЯ АЛЬЯНСІВ ЗАДЛЯ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ VET



ЛОТ 2: АЛЬЯНСИ ДЛЯ ГАЛУЗЕВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З 

ПИТАНЬ НАВИЧОК 

Цілі Лот 2:
• Створити нові стратегічні підходи та співпрацю 

• Мобілізувати та стимулювати всіх стейкхолдерів 

• Подолати розриви у навичках на ринку праці

• Підтримувати розробку транснаціонального змісту освіти, 

навчання та методик викладання

СТВОРЕННЯ АЛЬЯНСІВ ЗАДЛЯ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ VET



Хто може бути координатором / аплікантом?  
• Аплікантом може бути будь-який повноправний партнер, який офіційно зареєстрований у 

країні-члені Програми Еразмус+. 

• Які організації можуть брати участь у проєкті? 
Будь-яка громадська чи приватна організація з країни-члена або країни-партнера Програми:

• Заклади вищої освіти
• Заклади VET 
• Малі, середні або великі підприємства (включаючи соціальні підприємства)
• Науково-дослідні інститути
• Громадські організації
• Державні органи на місцевому, регіональному чи національному рівні
• Організації, що займаються освітою, навчанням та молоддю
• Органи з акредитації, сертифікації, визнання або кваліфікації
• Органи, що забезпечують профорієнтацію, професійне консультування, інформаційні послуги та 

служби зайнятості
• Торгівельні, промислові чи трудові палати, палати кваліфікованих ремесел
• Європейські або національні соціальні партнери
• Інші

СТВОРЕННЯ АЛЬЯНСІВ ЗАДЛЯ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ VET



Кількість та типи організацій для партнерства:

• Мін. 8 країни-члена Програми, включаючи мін. 12 повноправних партнерів.
Партнерство повинно включати мін. 5 організації-представника ринку праці
та мін. 5 освітні заклади (ЗВО, VET) як повноправних партнерів.

• Включення в партнерство мін. 1 ЗВО або заклад VET є обов’язковим.

• Тривалість проєкту: 4 роки.

• Куди подавати проєктну заявку? Проєктна заявка подається аплікантом від
імені всіх учасників проєкту електронно до Європейського виконавчого
агентства з питань освіти та культури (EACEA).

• Які правила щодо обсягу фінансування? Грант ЄС на реалізацію проекту макс. 4
000 000 євро.

СТВОРЕННЯ АЛЬЯНСІВ ЗАДЛЯ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ VET



ПЕРШІ КРОКИ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОЄКТАХ ЕРАЗМУС+

1. Реєстрація організації на Funding&Tender
Opportunities Portal (Відеозапис)

2. Пошук партнерів (Веб-сайт НЕО в Україні,
Funding&Tender Opportunities Portal, Національні
Агентства та Офіси Еразмус+)

3. Платформа результатів проєктів

4. База проєктів Еразмус+, Темпус, Жан Моне

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3025-funding-tender-opportunities-portlal-rekomendatsii-dlia-orhanizatsii-novachkiv-ta-peremozhtsiv.html
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-erasmus-offices
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html




Більше інформації

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

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/


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/

