Про Програму Європейського Союзу ERASMUS+
25 березня 2021 р. Європейська Комісія офіційно оголосила про відкриття нової
Програми ЄС Еразмус+ на 2021-2027 рр.!
Завдяки бюджету понад 28 мільярдів євро, оновлена Програма буде не лише
міжнародною, але й більш інклюзивною, цифровою та екологічною!
Еразмус+ є Програмою міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими
країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту, що має на меті підтримку освітнього,
професійного та особистісного розвитку громадян ЄС і поза його межами задля внеску до
стійкого зростання, якості робочих місць і соціального згуртування, для розвитку інновацій
та посилення європейської ідентичності і активного громадянства. Програма підтримує
можливості навчальної та академічної мобільності в освіті та для молоді, проєкти та
партнерства і розвиток стратегій та співпраці.
Ключові пріоритети Програми у сферах освіти, професійної підготовки, молоді
та спорту на 2021-2027 рр.: якість в освіті та підготовці, інклюзія та гендерна рівність, зелені
та цифрові трансформації, підготовка вчителів і наставників, вища освіта, геополітичний
вимір. Крім цього, продовжується підтримка викладання, навчання та проведення
досліджень з питань європейської інтеграції, зокрема щодо майбутніх викликів і
можливостей ЄС в межах напряму Жан Моне.
Нові конкурси вже жовтні/листопаді 2021 р., проте деякі конкурси ще відкриті до
вересня та жовтня 2 лоти альянсів задля розвитку інновацій; центри професійної
досконалості; 2й тур проєктів мобільності для молоді.
Новий етап, в межах міжнародного виміру, розширює можливості співпраці у сфері
освіти задля виконання завдань Європейського простору освіти, Плану дій Цифрової освіти,
Європейської програми компетентностей та інших стратегій ЄС.
Програма 2021-2027 рр. є більш «зеленою», цифровою та інклюзивною для всіх
категорій населення без вікових обмежень і популяризує активнішу участь молоді в
демократичному житті суспільства. Можливості відкриті для різних типів організацій. Особи
можуть подаватись індивідуально на конкурси грантів і долучатися до проєктів, які виграють
різні організації.
Нові флагманські ініціативи, такі як Європейські університети, Академії вчителів
Еразмус, Центри досконалості у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та
ВідкривайЄС, теж стали частиною Програми Еразмус+.
Запрошуємо користуватись корисними (відео)ресурсами та активно контактувати з
командою Національного Еразмус+ офісу в Україні для безкоштовних конультацій!
КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ:


Детально про участь України в Програмі ЄС Еразмус+: нові можливості за всіма
напрямами, опис профінансованих проєктів, статистика, приклади проєктів з
гіперпосиланням тощо (2014-2027 рр. англ. та укр. мовами)
Участь України в конкурсах Програми ЄС Еразмус+ (2014-2020 рр.)/ Ukraine in the
EU-funded Erasmus+ Programme (2014-2020) - September 7, 2021
Коротко про всі можливості відкриті для України за напрями та за сферами Програми
- українською мовою:
Erasmus+ 2021-2027 можливості участі України
English version:
Opportunities for Ukraine under Erasmus+ 2021-2027 (October 2021, English version)





























Коротко про нові конкурси за участі країн-партнерів - Partner Countries, зокрема
України* - за посиланням тут.
НОВЕ: *Звертаємо увагу, що 12 травня опубліковано на F&TP порталі що на перший
конкурс з розвитку потенціалу молоді тільки два регіони можуть бути партнерами регіон 1 та 3. Це означає що Україна, як частина регіону 2 ЕаР країн Східного
партнерства не може бути партнером таких проєктів в 2021 р., коли такі можливості
відкриються для регіону 2 EaP буде оголошено пізніше.
Детальніше про нові можливості Програми Еразмус+ на 2021-2027 рр. на порталі
Європейської Комісії - за посиланням.
Оновлене Керівництво до Програми Еразмус+ (Programme Guide) - за посиланням.
Оголошення про конкурси 2021 р. - за посиланням тут.
Зміст Керівництва до Програми та дедлайни подання проєктних заявок - англ. та укр.
мовами за посиланням тут.
Конкурсна програма на 2021 р. (Call for proposals 2021) - за посиланням.
Річний робочий план Програми ЄС Еразмус+ на 2021 р. - за посиланням.
Презентація міжнародного виміру Програми ЄС Еразмус+ - за посиланням.
Портал Гратнів та Тендерів з оголошеннями про конкурс, реєстрація профілю
організації, отримання РІС та для подання заявок - Funding and Tender Portal - за
покликанням тут.
Відеозапис презентації "Як працювати з порталом конкурсної документації та
завантажити аплікаційні форми" - за покликанням тут.
Презентація міжнародного виміру та можливості для різних організацій, зокрема й
для креативних та культурних індустрій- українською мовою - за посиланням.
Загальна презентація напряму Erasmus Mundus Design Measures - за посиланням тут.
Про створення Спільних магістерських програм Еразмус Мундус - за посиланням
тут.
Презентація про підготовку проєкту на Erasmus Mundus Design Measures - за
посиланням тут.
Загальна презентація напряму Erasmus Mundus Joint Masters - за посиланням тут.
Про організацію Спільних магістерських програм Еразмус Мундус - за посиланням
тут.
Презентація про підготовку проєкту на Erasmus Mundus Joint Masters - за посиланням
тут.
Відеозапис вебінарів та матеріали презентацій за напрямом Спільні магістерські
програми Еразмус Мундус - за посиланням тут.
European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes - за посиланням тут.
Європейський підхід до забезпечення якості спільних програм переклад українською
мовою - за посиланням тут.
ESG, 2015 - СТАНДАРТИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ в
Європейському просторі вищої освіти - 2015 р. (англійською мовою і переклад
українською мовою)
Спільні магістерські програми від А до Я - за посиланням тут.
Що таке "Вікна мобільності" і як їх впровадити в освітній процес? - за посиланням
тут.

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/pro-prohramu.html

