


Erasmus+

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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• фінансові аспекти європейської інтеграції, 
• міждисциплінарні студії з європеїзації, 
• європейське право і політика, 
• успішні практики ЄС зі стійкої економіки, 
• корпоративна соціальна відповідальність, 
• європейський досвід у сфері демократії та врядування, 
• екологічна відповідальність бізнесу, 
• угода про торгівлю з ЄС – можливості, виклики та перспективи, 
• концепція Європи, 
• аграрна політика ЄС, 
• крос-культурні порівняння України та ЄС в освітніх 

дослідженнях, 
• захист довкілля, 
• стійкий розвиток, 
• мережева економіка,
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• екологічна політика та екологічне право ЄС, 
• управління конфліктами та кризовий менеджмент, 
• соціальна згуртованість, 
• якість вищої освіти та освітніх досліджень, 
• європейські бізнес-моделі, 
• мовна політика ЄС, 
• споживання та контроль безпечності харчових продуктів у ЄС, 
• адаптація законодавства в Україні до ЄС, 
• європейські цінності та ідентичність, 
• медична освіта, 
• європейські антитоталітариські практики, 
• енергоефективність,
• виклики безпеки, 
• успішні практики з розвитку регіонів, 
• підвищення конкурентоспроможності ЄС
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• європейський досвід з логістики та управління постачанням, 
• європейський освітній простір: можливості та виклики для 

України, 
• кримінальна політика Європейського Союзу, 
• соціальна та економічна інклюзія біженців та мігрантів до 

Європейського Союзу: виклики для України, 
• європейські стандарти місцевого самоврядування та 

регіональна політика ЄС, 
• трансфер технологій, 
• захист даних в ЄС, запобігання корупції, 
• економічна безпека, 
• кібербезпека
• цифрова дипломатія ЄС тощо.



Часові рамки

Оголошення конкурсу Лютий 2022 р.

Кінцевий термін подання 

заявки

____ лютого 2023 р. 

(опівдні 17:00 за часом 

Брюсселю)

Період оцінювання заявок 5 місяців

Повідомлення для 

аплікантів

Липень 2023

Стартова дата проекту 1 вересня 2023 р.

www.erasmusplus.org.ua



Підготовка 

проєктної заявки: 

рекомендації 



Як підготувати якісний проєкт

• Інформація

(ІнфоДні,  сайт НЕО, сайти проєктів, консультації з 
координаторами поточних проєктів, консультації в 
НЕО)

• Ознайомлення з Керівництвом до програми

• Визначитися з типом проєкту (модуль, кафедра)

• Оцінка своїх ресурсів (чи займаєтесь ви ЄС, ЄІ 
процесами, які курси викладаєте)

• Виявлення зацікавленості до проекту у 
керівництва (ГОРИЗОНТАЛЬНА СПІВПРАЦЯ)



Підготовка проєктної 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.

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



Підготовка проєктної заявки

• Конкурс проектних пропозицій відбувається один раз на
рік. Підготовка проєктної 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 проєктів Жан Моне,
просто викладачі європейських студій (публікації!).

• Один ЗВО може одночасно готувати та подавати на
конкурс кілька проектних пропозицій



Процес подання заявки

Інструкції щодо заповнення аплікаційного пакета та 
керівництво користувача eForm публікуються на веб-сайті :



1) Заповнити е-форму

Частина A. Організація-заявник
(і партнери – лише для мереж)

 Більшість деталей автоматично 
завантажується з порталу 
учасників

Частина B. Основна інформація
про проект: резюме, пріоритети та 
теми, що розглядаються, 
тривалість, бюджет

Частина C. Конкретна 
інформація: дисципліна, кількість

годин викладання, студенти тощо.



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





Підготовка проектної 

заявки: Якість дизайну та 

виконання проекту
F. Design and implementation

4 можливих види діяльності: 1) Викладання 2) Матеріали 3)  

Дослідження  4) Заходи 

 Methodology: як досягатимуться цілі проекту 

– поєднання формального та неформального навчання; 

– залучення вітчизняних та європейських експертів; 

– залучення  фахівців – практиків, громадянського 

суспільства; 

– розроблення ділових, рольових ігор; 

– розроблення новітніх навчальних матеріалів 

– інше



Підготовка проектної 

заявки: Якість дизайну та 

виконання проекту
Impact, dissemination and exploitation

Impact:

 Вплив на цільову групу

 Вплив на інституційному, місцевому, регіональному , національному, 

міжнародному рівнях    

Quality control  and monitoring 

 контроль якості зовнішніми або внутрішніми експертами; оцінювання 

результатів студентами, через соціальні мережі, апробація на 

конференціях; внутрішній моніторинг; щоквартальні, річні  звіти  

Curriculum Vitae and full list of publications

“Конкурс резюме”



 Якість дизайну та 
виконання проєкту

 Актуальність проєкту

 Якість проєктної
команди

 Вплив та поширення



Рекомендації 

з підготовки проектних заявок,

розроблені за результатами 

попередніх конкурсів

Актуальність, значущість проектної пропозиції 

• покажіть, як ваш проєкт стосується європейських студій; 

• поясніть, яку додану вартість має проект для Вашого 

університету (як він сприятиме інституційному розвитку, 

яких позитивних змін Ви очікуєте, який вплив він матиме 

на студентів, викладачів, адміністрацію ЗВО); 

• дотримуйтесь послідовності між заходами, методологією 

та очікуваними результатами

• застосовуйте інноваційні підходи і методики, сучасні 

технології для досягнення цілей проекту  



Рекомендації з підготовки 

проєктних заявок Жан Монне
Якість проєктної команди
• доведіть компетентність в області європейських студій та тій галузі 

знань, якої стосується проект; 

• якщо у Вашому закладі немає фахівців, досвіду участі у заходах, 

пов’язаних із європейською інтеграцією, спробуйте запросити 

експерта ззовні; 

• не забувайте про eligibility criteria – мінімальні технічні вимоги, 

наприклад Професор Жан Моне повинен постійно працювати в 

університеті, що подає проєктну заявку, та викладати мінімум 90 

годин на рік дисциплін, пов'язаних із європейськими студіями; 

• поясніть роль кожного члена команди, для мереж Жан Моне -

опишіть роль кожного з партнерів; 

• обов’язково включіть CV та список публікацій кожного з членів 

команди, залучених до проекту, у додаток “Detailed description of 

the project”.



Рекомендації з підготовки 

проектних заявок Жан Монне

Вплив та поширення результатів 
• чітко опишіть концепцію та методологію 

• запропонуйте стратегію дисемінації (поширення інформації про 

проект) 

• визначте цільову аудиторію (цільові групи) та опишіть їх потреби 

• пам’ятайте про те, що великою мірою заходи програми 

Еразмус+ адресовані громадянському суспільству 

• заплануйте заходи з оцінювання результатів проектної діяльності.

А також пам’ятайте: 
• експерти можуть оцінити тільки ту інформацію, яка представлена у 

проектній заявці; не очікуйте від них знань специфіки предмета або 

історії питання;

• щоб Ваша заявка відповідала мінімальним технічним вимогам

• використовуйте відповідні аплікаційні форми та 

додатки (Description of the project, Budget Form, Detailed budget

tables and Declaration of Honour).
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Example - Jean Monnet Module European Union, the Eastern Partnership & 

Russia in a New Geopolitical Context

Warsaw School of Economics, Poland, Prof. Katarzyna PISARSKA

Цілі Заходи Target group

Встановлення підстав

для викладання та 

досліджень зовнішньої

політики ЄС

Впровадження 2 нових

курсів зовнішньої

політики ЄС, посилених

навчальними візитами

Студенти, науковці, 

практики

Оснащення учнів

знаннями з предметів

ЄС

Організація 3 

панельних дискусій

Студенти, широка 

громадськість

Сприяння діалогу між

науковим світом та 

політиками

Організація 

міжнародного круглого 

столу

експерти з питань

зовнішньої політики та 

політики

21
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Єдиний цифровий ринок ЄС: політика, 

інтеграція та гармонізація
ЦІЛІ Очікувані результати

1: Сприяти економічній інтеграції України до 

Єдиного цифрового ринку ЄС шляхом 

гармонізації правових норм та участі у 

цифрових проектах, програмах та 

ініціативах.

2: Здійснити інноваційне оновлення 

викладання та дослідження у просторі вищої 

освіти України у співробітництві зі 

студентами, аспірантами, академічним 

персоналом, громадянським суспільством та 

публічними службовцями.

3: Зробити внесок у зближення України з ЄС

згідно Стратегічної рамки європейського

співробітництва в освіті та навчанні (ET 

2020) та Стратегії розумного, сталого та

всеосяжного зростання (Європа 2020).

- 3 курси, 3 конференції та 2 круглі 

стули з Єдиного цифрового ринку 

ЄС;

- 3 наукові публікації;

- 2 нових спеціалізованих курси 

пов’язані з Європейським цифровим 

ринком та Європейськими студіями

- залучення більш широкого кола 

стейкхолдерів до реалізації;

- розвиток діалогу між 

університетом, професійними 

мережами, експретним

середовищем та публічним 

сектором.
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Довідкові матеріали

 Сторінка: Jean Monnet Activities –
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/actions/jean-monnet_en

 Erasmus+ Programme Guide –

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/discover/guide/index_en.htm

 Інструкції щодо подання заявок: : 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding_en

 E-tutorials: Introduction to the international 
dimension of Erasmus+ How to prepare a 
competitive proposal :

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-
international-dimension-erasmus-plus_en

www.erasmusplus.org.ua

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-international-dimension-erasmus-plus_en
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

24

Oksana Tsukan

oksana.tsukan@univd.edu.ua

https://www.facebook.com/oksana.tsukan

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕРАЗМУС+ ОФІС В УКРАЇНІ

Петро Крайник
менеджер напряму Жан Моне Е-пошта: 

office@erasmusplus.org.ua із копією до 

pkrayn@gmail.com Тел.: +380954586795. 

Національний Еразмус+ офіс в Україні (проект 

ЄС) Адреса офісу: 9, вул. Бастіонна, 8 поверх, 

Київ, 01014, УКРАЇНА Teл.: +380443322645; 

Skype: erasmusplus_ua; FaceBook: 

https://www.facebook.com/NEOinUkraine/ 

e-пошта: office@erasmusplus.org.ua 

www.erasmusplus.org.ua

https://www.facebook.com/oksana.tsukan

