
Можливості Програми ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр. для України  

як країни-партнера Програми регіону Східного Партнерства 

Напрями діяльності: КА1, КА2, КА3, Жан Моне 
Відкрито 

чи ні 

KA1. Мобільність для студентів та працівників вищої освіти  

(“ класичний Erasmus”)  – як партнери: мобільність в Україну 
так¹/³ 

KA1. Мобільність/Проєкти з країнами-партнерами:  

вища освіта (ICM) – як партнери: двосторонній обмін 
так³ 

KA1. Мобільність працівників та учнів закладів  

П(ПТ)ФПВО (VET) – як партнери: мобільність в Україну 
так²/³ 

KA1. Мобільність учнів та вчителів шкіл ні 

KA1. Мобільність для освіти дорослих ні 

KA1. Проєкти мобільності для молоді ‘молодіжні обміни’ – як партнери 

KA1. Проєкти мобільності для молодіжний працівників – як партнери 

KA1. Участь молоді в міжнародній діяльності – як партнери 

так³ 

KA1. Мобільність спортивний коучів ні 

KA2. Партнерства співпраці (6 сфер – шкільної, П(ПТ)ФПВО, ВО, освіти 

дорослих, молоді та спорту) – як партнери 
так*/³ 

KA2. Малі партнерства співпраці ні 

KA2. Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти–як заявники і партнери так³ 

KA2. Розвиток потенціалу у сфері П(ПТ)ФПВО (VET) – як заявники і 

партнери (уточнюється) 
так³ 

KA2. Розвиток потенціалу у сфері молоді – уточнюється  так 

KA2. Розвиток потенціалу у сфері спорту – уточнюється так 

KA2. Центри професійної досконалості – як партнери так**/³ 

Академія Еразмус для вчителів 

Платформа eTwinningPlus для шкіл та закладів П(ПТ)ФПТО–як партнери 

Платформа School Education Gateway – відкриті ресурси 

ні 

так³ 

так³ 

KA2. 2 лоти напряму Erasmus Mundus – як заявники і партнери так³ 

KA2. 2 лоти напряму Альянси для інновацій (для закладів П(ПТ)ФПВО та ВО) 

– як партнери 
так**/³ 

KA2. Перспективні партнерства (6 сфер – шкільної, П(ПТ)ФПВО, ВО, освіти 

дорослих, молоді та спорту) – як партнери 
так*/ **/³ 

KA2. Віртуальні обміни і сферах освіти та молоді – як партнери так³ 

KA2. Неприбуткові європейські події ні 

KA3. Підтримка реформ ні 

KA3. Європейська молодь разом ні 

Напрям Jean Monnet у сфері вищої освіти (3 типи) – як заявники і партнери так³ 

Напрям Jean Monnet в інших сферах освіти ні 
 

Європейський простір освіти; Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument 

(NDICI) – NDCI factsheets; Multiannual Financial Framework 2021-2027 (MFF). 

Конкурсна програма на 2021 р. (Call for proposals 2021) - за посиланням тут;  

Річний робочий план Програми ЄС Еразмус+ на 2021 р. - за посиланням тут.  

Programme Guide – Керівництво до Програми Еразмус+. 

 

 

 

 

 

 

Інформацію підготовлено Національним Еразмус+ офісом в Україні 

*організації з країн-партнерів можуть брати участь як партнери, не заявники, якщо їх участь принесе додану вартість проєкту 
** організації з країн-партнерів можуть брати участь як партнери, не заявники. 
¹ до 20% гранту може бути використано на фінансування мобільності до країн-партнерів. Очікується що така мобільність допоможе розширити 

географію міжінституційної співпраці. 
² грант може бути використано на фінансування мобільності до країн-партнерів. Очікується що така мобільність допоможе розширити географію 
міжінституційної співпраці. 
³ також відкрито для регіону Східного партнерства 

https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/erasmusinternational-2021.pdf
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj
https://euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2021-06/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/documents/multiannual-financial-framework/2021-2027_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.433.01.0011.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A433I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-annual-work-programme-erasmus-union-programme-education-training-youth-and_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

