
Про Програму 

ЕРАЗМУС+ – це Програма міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими 

країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту.  

Програма 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, розвиток стратегій і співпраці, професійні мережі та 

відкриті ресурси. 

Завдяки бюджету понад 28 мільярдів євро, що майже вдвічі більше фінансування порівняно з 

попередньою Програмою 2014-2020 рр., оновлена Програма 2021-2027 рр. є не тільки 

міжнародною, а й більш інклюзивною, цифровою та екологічною! 

Еразмус+ популяризує пріоритети і заходи, визначені в Європейському освітньому просторі 

(European Education Area), Плані дій з цифрової освіти (Digital Education Action Plan) та 

Європейській програмі розвитку компетентностей (European Skills Agenda), а також: 

 підтримує Європейські засади соціальних прав (European Pillar of Social Rights) 

 впроваджує Молодіжну стратегію ЄС (EU Youth Strategy) 2019-2027 

 розвиває європейський вимір у сфері спорту (EU Sport policies) 

 

Коротко огляд всіх можливостей відкритих для України на 2023 р. з покликаннями 

на відповідні розділи конкурсів на сайті НЕО в Україні – українською мовою. 

Українською мовою презентація про відкриті можливості для України тут. 

Можливість реєстрації: Відео та презентація як зареєструвати організацію та отримати РІС і 

OID. 

МОЖЛИВОСТІ 

Для України Еразмус+ відкриває можливості мобільності та співпраці у таких сферах: 

 вища освіта 

 професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта 

 шкільна освіта 

 освіта дорослих 

 молодь 

 спорт 

 

Детальна інформація про можливості, умови участі та критерії відбору доступна в 

документі «Керівництво до Програми Еразмус+» (Erasmus+ Programme Guide), яке постійно 

оновлюється для кожного конкурсу і умови участі та графік конкурсів можуть відрізнятись. 

 

 

 

 

https://education.ec.europa.eu/
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://europa.eu/youth/strategy_en
https://sport.ec.europa.eu/policies
https://erasmusplus.org.ua/wp-content/uploads/2023/01/erasmus_open-opportunities_january_11_2023_ukr.pdf
https://erasmusplus.org.ua/wp-content/uploads/2023/02/e_2023_genua.pdf
https://erasmusplus.org.ua/news/onovlennya-yak-zareyestruvaty-organizacziyu-dlya-uchasti-v-konkursah-na-fundingtender-opportunities-portal-rekomendacziyi-dlya-organizaczij-novachkiv-ta-peremozhcziv-01-07-2020/
https://erasmusplus.org.ua/news/onovlennya-yak-zareyestruvaty-organizacziyu-dlya-uchasti-v-konkursah-na-fundingtender-opportunities-portal-rekomendacziyi-dlya-organizaczij-novachkiv-ta-peremozhcziv-01-07-2020/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide


Ситуація в Україні під час воєнного стану: 

REGARDING THE SITUATION IN UKRAINE, CHALLENGES, NEEDS AND 

OPPORTUNITIES FOR COOPERATION. 

СТАТУС країн-учасниць Програми ЄС Еразмус+: 
Країни-члени: 

Держави-члени ЄС: 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: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, 
Північна Македонія, Сербія, Туреччина. 

Країни-партнери: 

Треті країни не асоційовані до Програми згруповані в 14 Регіонів партнерств.  

Особливості: США і Канада (Регіон 12), Швейцарія і Велика Британія (Регіон 14) та деякі 

інші країни про які часто запитують щодо співпраці, мають доступ до обмеженої кількості 

конкурсів, проте співпраця з їх організаціями можлива. З 2022 р. росія і білорусь не мають 

доступ до Програми ЄС Еразмус+.  

Україна, територія якої визнана міжнародним правом, є країною-партнером Програми у 

складі країн Східного Партнерства – Регіон 2. 

В цьому статусі українські організації мають доступ до участі в конкурсах як монобенефіціари 

чи у складі партнерств з декількох країн Програми: як заявники до 3 напрямів 9 конкурсів та 

як партнери до 12 напрямів 34 конкурсів. 

ДЕТАЛІ про всі країни-учасниці Програми ЄС Еразмус+. 

ОПИС КОНКУРСІВ  відкритих для країн поза ЄС. 

 ПРІОРИТЕТИ Програми 

 Інклюзія та різноманіття: обмежений доступ чи менші можливості; проблеми зі 

здоров’ям; бар’єри, пов’язані з системами освіти, навчання, дискримінацією; культурні 

відмінності; соціальні, економічні та географічні бар’єри. 

 Цифрова трансформація. 

 Навколишнє середовище та боротьба зі зміною клімату. 

 Участь у демократичному житті, спільні цінності та громадянська активність. 

Детальніше про пріоритети. 

Пошук партнерів: 
 FTOP 
 Erasmus Charter for Higher Education 
 European Universities Alliances 
 EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) https://epale.ec.europa.eu/en 
 EU Partner Search – https://www.eupartnersearch.com/Default.aspx 
 Professional Networks: e.g. EU-

platforms&networks, EUA, EAIE, UNICA, IAU, GDLN, AADLC, EDEN, EADTU, German-
Ukrainian Academic Society etc. 

 Еразмус Toolkit http://erasmustoolkit.eu/ 
 Study in Europe – https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/ 
 e.g. www.studyinaustria.at; 
 Embassies of EU and other Countries to Ukraine and Ukraine in other countries 
 French Institute – https://institutfrancais-ukraine.com/ 
 DAAD – https://www.daad-ukraine.org/uk/ ; DAAD projects – at the link 
 OEAD – www.oead.at 

https://erasmusplus.org.ua/opportunities/mozhlyvosti-dlya-organizaczij/erazmus-pid-chas-voyennogo-stanu-v-ukrayini/
https://erasmusplus.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/wareopportunities_1march_2023.pdf
https://erasmusplus.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/wareopportunities_1march_2023.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-from-outside-the-eu
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/priorities-of-the-erasmus-programme
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/erasmus-charter-for-higher-education
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/erasmus-charter-for-higher-education
https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
https://epale.ec.europa.eu/en
https://www.eupartnersearch.com/Default.aspx
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/platforms-networks_en
https://eua.eu/
https://www.eaie.org/
http://www.unica-network.eu/
https://www.iau-aiu.net/
http://gdlnglobal.org/
http://www.aadlc.net/affiliates/
http://www.eden-online.org/
https://eadtu.eu/
https://ukrainet.eu/
http://erasmustoolkit.eu/
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
http://www.studyinaustria.at/
https://institutfrancais-ukraine.com/
https://www.daad-ukraine.org/uk/
https://www.uni-hannover.de/en/universitaet/internationales/moi-ukraine/
https://www.uni-hannover.de/en/universitaet/internationales/moi-ukraine/
http://www.oead.at/
http://www.oead.at/

