
Erasmus+

Національний Еразмус+ офіс в Україні       

та Національна команда експертів 

з реформування вищої освіти – підтримка 

реалізації проектів в Україні

(консультації, підтримка, семінари, тренінги, 
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корисні матеріали, переклад документів ЕАСЕА, 

відеопрезентації, відеозаписи семінарів, база/ 

опис/ новини/ контакти проектів тощо)
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕРАЗМУС+ ОФІС В УКРАЇНІ, 2019

Використання матеріалів та розповсюдження лише на безкоштовній основі з 

обов'язковим посиланням на Національний Еразмус+ офіс в Україні (проект 

Європейського Союзу)

www.erasmusplus.org.ua



СВІТОВА МЕРЕЖА “ЖАН МОНЕ” (1989-2019)

У 87 країнах 

понад 1000 університетів включили курси / 

модулі Жан Моне до навчальних програм

реалізовано понад 5200 проектів 

щорічно навчається >265000 студентів

www.erasmusplus.org.ua



Сприяння викладанню 
та дослідженню з 

європейської 
інтеграції

Поширення 
результатів між 
громадянами, 

неспеціалізованою 
аудиторією, школами 

тощо

Сприяння науково-
експертним дебатам 

та обміном між 
академічним світом та 

політиками 

‘Оснащення’ студентів, 
молодих фахівців 

знаннями предметів 
Європейського Союзу

Сприяння інноваціям, 
викладанню та 

дослідженню на інших 
рівнях освіти
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Підвищення 
працевлаштування, 

перспективи 
кар'єри

Збільшення знань 
та участь у 
діяльності 

Європейського 
Союзу

Підвищення 
можливостей для 

викладачів, 
підтримка молодих 

науковців
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Підвищена 
здатність до 

викладання та 
дослідження

Сприяння 
розвитку молодих 

науковців, 
викладачів

Диверсифікація 
студій ЄС у 
всьому світі
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Студії 
Європейського 

Союзу

Будь-яка 
гуманітарна та 
наукова сфери
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Викладання та 
дослідження 

(модулі, кафедри, 
центри 

досконалості)

Науково-експертні 
дебати з 

академічним світом 
(мережі, проекти)

Підтримка 
асоціацій

www.erasmusplus.org.ua



Erasmus+

Напрям Jean Monnet – огляд проектів
Max. community grants (of total budget): 75% - 80%

*Flat rate financing system

Type of Activity Amount EUR
Min. N° of 

countries
Duration

Jean Monnet  Modules* 30.000 EUR

1 3 yearsJean Monnet Chairs* 50.000 EUR

Centres of Excellence 100.000 EUR

Jean Monnet Networks
300.000 EUR

3
3 years

Jean Monnet Projects* 60.000 EUR 1
12, 18, 24 

months

Support to Associations 50.000 EUR 1 3 years

www.erasmusplus.org.ua
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Рік Викладання та дослідження Науково-експертні дебати 

з академічним світом

Підтримка 

асоціації

Всього 

проектів

Модуль Кафедра Центр 
досконал

ості

Проект Мережа Підтримк
а 

асоціації

57 
проектів

2014 8 1 - 1 - - 10

2015 6 - - - 1 2 9

2016 9 - - 1 - 1 11

2017 8 3 - - - 1 12

2018 10 - 1 2 1 1 15

Детальна інформація про Програму Жан Моне (2002-2013 рр.) за 

посиланням: http://tempus.org.ua/uk/osvitni-programy-es-dlja-universytetiv-

ta-studentiv/programa-zhan-mone.html

http://tempus.org.ua/uk/osvitni-programy-es-dlja-universytetiv-ta-studentiv/programa-zhan-mone.html


Проектні гранти: 

викладання та дослідження в 

області європейських студій
Цілі, що будуть підтримані:

Основні види діяльності за напрямом:
 Викладання курсів  в галузі європейської інтеграції, включених до офіційних 

навчальних планів і програм 

 Наукові розвідки, моніторинг і керівництво дослідницькими проектами з 
євроінтеграційної тематики 

 Організація та координація людських та інформаційних ресурсів у сфері європейських 
студій 
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МОДУЛІ

КАФЕДРИ

ЦЕНТРИ ДОСКОНАЛОСТІ

Освітня програма обсягом не менше 40 годин 
(максимальна сума гранту – € 30,000) – 3 роки

Викладацька ставка обсягом не менше 90 годин + 
мінімум 1 додаткова діяльність (максимальна сума 
гранту – € 50,000) – 3 роки

Осередки накопичення знань та компетентностей
(максимальна сума гранту – € 100,000) – 3 роки



Проектні гранти: 

ДЕБАТИ ТА АКАДЕМІЧНІ  ОБМІНИ

Цілі, що будуть підтримані :

Основні види діяльності за напрямом:

 Сприяння обміну знаннями й накопиченим досвідом з метою 
взаємозбагачення та поширення кращих практик;

 Посилення співпраці та створення платформ з обміну знань щодо 
найактуальніших питань ЄС та європейської інтеграції за участі 
ЗВО, науково-дослідних інститутів, урядових та європейських 
структур, дослідників, експертів, громадських активістів;   

 Розроблення академічного змісту для окремих цільових груп;

 Спільне створення змісту та спільне викладання

www.erasmusplus.org.ua

МЕРЕЖІ

ПРОЕКТИ

Посилення співпраці та поширення результатів 
високоякісних досліджень (максимальна сума 
гранту – € 300,000)

Опрацьовування різноманітних методологій, 
активізація дискусій та рефлексії (максимальна 
сума гранту – € 60,000) – 12, 18, 24 міс.



Проектні гранти: 

підтримка асоціацій
Цілі, що будуть підтримані:

Основні види діяльності за напрямом:
 Організація та здійснення статутної діяльності асоціацій, що 

займаються євроінтеграційними студіями; 

 Відкритий діалог з громадськістю, активізація експертно-
фахового дискурсу;

 Популяризація ідей Об'єднаної Європи, сприяння активному 
громадянству через поширення інформації про Європейський 
Союз серед широкої громадськості;

 Створення  та підтримка веб-сайту, платформи асоціації; 
поширення інформації про ЄС через ІКТ – інструменти, 
розроблення та підтримка відкритих освітніх ресурсів
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АСОЦІАЦІЇ Участь і внесок у дослідження євроінтеграційних 
процесів (максимальна сума гранту – € 50,000) 
-3 роки



Планування нової пропозиції

• Щорічні конкурси, оголошені ЄС (опубліковані в жовтні)

• Допускаються до конкурсу ЗВО або організації (активні в

предметній сфері ЄС) у будь-якій країні світу

• Вимагається лише одна установа-заявник. У випадку з

мережами установа-координатор подає заявку.

• Пропозиції оцінюються експертами на основі

актуальності, якості дизайну проекту, якості команди,

впливу та поширення

• Подаватися безпосередньо до Виконавчого агентства з

питань освіти аудіовізуальних засобів і культури (EACEA)

• Кінцевий термін подання, зазвичай, у лютому
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Як підготувати якісний проект

• Інформація

(ІнфоДні,  сайт НЕО, сайти проектів, консультації з 

координаторами поточних проектів, консультації в НЕО)

• Ознайомитися з Керівництвом до програми

• Визначитися з типом проекту (модуль, кафедра тощо)

• Оцінка своїх ресурсів (чи займаєтесь ви 

Євроінтеграційними процесами, які курси викладаєте, чи 

є відповідні кафедри тощо)

• Виявлення зацікавленості до проекту у керівництва 

(ГОРИЗОНТАЛЬНА СПІВПРАЦЯ)

www.erasmusplus.org.ua



З чого починати:

• Отримання РІС (перевірити на порталі -

Participant Portal)

• Реєстрація (потім валідація) на Participant Portal

• Підготовка проектної заявки

• Робоча група або самостійно

• Чим раніше почати, тим краще

• Ознайомитись з детальним описом критеріїв 

оцінювання проектної заявки (Керівництво до 

програми)
www.erasmusplus.org.ua



Часові рамки (як правило)

Оголошення конкурсу жовтень

Кінцевий термін подання 

заявки

лютий (опівдні 12:00 за 

часом Брюсселю)

Період оцінювання заявок 5 місяців

Повідомлення для 

аплікантів

Липень/ початок серпня

Стартова дата проекту 1 вересня

www.erasmusplus.org.ua



Процес подання заявки

Інструкції щодо заповнення аплікаційного пакета публікуються на веб-

сайті :

www.erasmusplus.org.ua



Процес подання заявки

Інструкції щодо створення електронної форми - керівництво користувача

eForm публікуються на веб-сайті :

www.erasmusplus.org.ua



1) Заповнити е-форму

Частина A. Організація-заявник

(і партнери – лише для мереж)

 Більшість деталей автоматично 

завантажується з порталу учасників

 Хартія (ECHE) має бути перевірена 

(хартія для країн-членів Програми)

Частина B. Основна інформація про 

проект: резюме, пріоритети та теми, 

що розглядаються, тривалість, бюджет

Частина C. Конкретна інформація: 

дисципліна, кількість годин 

викладання, студенти тощо.
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2) Заповнити та прикріпити додаток I

Частина D. Характеристика та актуальність: • 

Обгрунтування пропозиції, актуальність цілям діяльності, 

актуальність цільовим групам

Частина E. Організації-команди, що беруть участь:

Цілі та діяльність організації, навички та знання основних 

працівників (публікації, викладання)

Частина F. Дизайн та впровадження проекту:

Робоча програма, методологія, графік роботи

Частина G. Вплив, поширення та використання

Частина H. Curriculum Vitae та повний список публікацій

Додаток I

Description of the 

project
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3) Заповнити та прикріпити додаток II

3 форми в залежності від типу проектів:

Модулі та кафедри- фінансування за принципом 

фіксованої ставки:
Indicate number of teaching hours planned

Top-up percentage added for complementary activities

Total budget and EU grant calculated automatically

Проекти - фінансування за принципом фіксованої 

ставки :
Indicate number of events, participants and speakers

Top-up percentage added for complementary activities

Total budget and EU grant calculated automatically

Центри досконалості, асоціації, мережі - бюджетне

фінансування (відповідно до запланованих статей):
Indicate all expenses planned by costs categories

(staff, travel and subsistence, subcontracting, equipment, other costs, indirect 

costs)

Додаток II

Таблиця бюджету
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4) Заповнити та прикріпити додаток IIІ

 Має бути підписана уповноваженим 

представником

 Має включати точну назву проекту

 Зазаначити точну суму запитуваного гранту

Додаток III

Декларація доброчесності
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Підготовка 

проектної заявки: 

рекомендації 
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Підготовка проектної заявки

 Дослідити, як можливості програми узгоджуються із
потребами Вашого університету, кафедри; чи
відповідають запитам викладачів та студентів;
проаналізувати, які суспільні запити щодо європейської
інтеграції існують у Вашому регіоні, місті.

 Обговорити із керівництвом університету можливість
участі у програмі Еразмус+, зокрема у заходах Жана
Моне; обговорити коло зобов'язань, які бере на себе
університет та його керівництво, бухгалтерія,
приймаючи грант Жана Моне.

 Зібрати потенційних виконавців та учасників проекту
Жана Моне, провести “брейнстормінг” щодо концепції
проекту; обрати робочу групу, розподілити обов'язки з
підготовки проектної заявки, скласти графік роботи.
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Підготовка проектної 

заявки

 Конкурс проектних пропозицій відбувається один раз
на рік. Підготовка проектної заявки може тривати від
одного місяця до одного року. Чим раніше Ви почнете,
тим більше шансів підготуватися добре.

 Не обмежуйтесь викладачами своєї кафедри, свого
факультету. Залучайте, якщо потрібно експертів з
інших ЗВО, вітчизняних чи закордонних.

 Експертами можуть бути виконавці проектів Жан Моне,
просто викладачі європейських студій (публікації!).

 Один ЗВО може одночасно готувати та подавати на
конкурс кілька проектних пропозицій.
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Класичні дисципліни 

• EU and Comparative Regionalism Studies

• EU Communication and Information Studies

• EU Economic Studies

• EU Historical Studies

• EU Intercultural Dialogue Studies

• EU International Relation and Diplomacy Studies

• EU Legal Studies

• EU Political and Administrative Studies

• EU Interdisciplinary Studies

Будь-які предметні (гуманітарні та наукові) 
сфери / тематичні напрями (topics):
Сільське господарство, креативність і культура, 
соціальний діалог, етика, міжрелігійний діалог, 
гендерна рівність, інклюзія та рівні можливості, 
інновації та дослідження, транспорт і               
мобільність, навчання                  
підприємництву тощо 

Зміст проекту



Euro-Asia Summer School  ‘EU - East Asia 
Bilateral and Multilateral Cooperation in Global 
Governance’ 

Duration: 2014–2017 

Participants: students, academics, policy makers from 
Europe, Japan, South Korea

University: KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, 
Belgium

Website: 
https://ghum.kuleuven.be/ggs/projects/euro_asia_sum
merschool
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EU Multilingualism, Intercultural Dialogue and 

Language Education 

Duration: 2015–2018 

Participants: students, linguists, translators, researchers, 

civil society representatives

University: Universidad de Castilla – La Manche, Spain 

Website: http://blog.uclm.es/multilinguism/
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European Integration Journalism

Duration: 2016 – 2019

Participants: Students from the School of Journalism and Mass 

Communications at different levels, students from Faculty of Economic 

and Political Sciences, wider audience of journalists

University: ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS, Greece 

Website: http://jeanmonnetchair.jour.auth.gr/
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Debating the European Union in Cologne and Paris (EUCOPAS') 

Duration: 2015-2018

Participants: students from different disciplines, researchers, civil 

servants, organised civil society and general public at large

University: UNIVERSITAET ZU KOELN, Germany 

Website: http://www.eucopas.uni-koeln.de/

www.erasmusplus.org.ua
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Enhanced EU content in primary school curricula Slovenian 

primary schools integrate EU topics in school curricula

Duration: 2014-2015

Participants: university students of 

primary school education, school teachers,

pupils, local communities

University: UNIVERZA V LJUBLJANI, Slovenia 

Website: http://www.mednarodni-

odnosi.si/cmo/enhanced_EU_content/index.php
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ODYSSEUS-MONNET NETWORK ON IMMIGRATION AND ASYLUM 

Duration: 2015-2018    

Participants: young academics, researchers, stakeholders active in field 

from 18 countries (BE, PT, CY, HU, CH, IS, LT, AT, UK, NL, FI, ES, IT, 

DE, FR, NO, SI, CZ,)

University: UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, Belgium

Website: http://odysseus-network.eu/current-debates/
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Communicating the EU in Ireland

Duration: 2015 – 2018

Participants: multi-disciplinary association of scholars and practitioners, 

representatives of Irish universities and civil society, north and south in 

Ireland. 

Association: The Irish Association for Contemporary European Studies, 

Cork,  Ireland

Website: http://www.iaces.ie/

www.erasmusplus.org.ua
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 Сторінка: Jean Monnet Activities:  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/actions/jean-monnet_en

 Erasmus+ Programme Guide: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-
programme-guide-2019_en

 Інструкції щодо подання заявок, див. минулий 

конкурс за посиланням:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/funding/jean-monnet-activities-2019_en
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
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На веб-сайті Національного Еразмус+ офісу в 
Україні:

 Сторінка Жан Моне:

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html

 Керівництво до програми Еразмус+/ Erasmus+
Programme Guide (українською мовою): 
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/docu
mentation/ErasmusProgrammeGuide_2019-
UA%20highlighted%202.pdf

 База і новини проектів Еразмус+, Темпус, Жан 
Моне: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/51-baza-i-
novyny-proektiv/191-baza-i-novyny-proektiv.html

www.erasmusplus.org.ua

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/ErasmusProgrammeGuide_2019-UA highlighted 2.pdf
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/51-baza-i-novyny-proektiv/191-baza-i-novyny-proektiv.html


 Erasmus+ Programme Guide and other materials:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

 Funding & tender opportunities:

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-

participate

 Jean Monnet selection results:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en

 The celebration of the 30th anniversary of the Jean Monnet 

activities:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/jean-monnet-30-

anniversary_en

https://www.facebook.com/groups/JeanMonnet30/?source_id=630809

920303095

 Erasmus+ projects results:

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

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

www.erasmusplus.org.ua
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Erasmus+

Залишились запитання, потрібна допомога, роз'яснення, тренінги, 

зустріч з керівництвом чи фінансово-економічним відділом тощо
ДЯКУЄМО 

Looking forward to close collaboration and partnership!

Тільки для безкоштовного поширення та користування, при використанні обов'язкове 

посилання на джерело:  Проект ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні»  -

www.erasmusplus.org.ua

Презентацію підготовлено на основі матеріалів ЕАСЕА та Національних Еразмус+ 

Агентств і ЗВО України

та використано малюнки і фото з відкритих Інтернет ресурсів

http://www.erasmusplus.org.ua/

