
Erasmus+

Проєкт ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні та 

Національна команда експертів

з реформування вищої освіти» – підтримка

реалізації Програми ЄС Еразмус+ та реформи вищої 

освіти в Україні

(безкоштовні: консультації, підтримка, семінари, тренінги, 

експертиза, моніторинг проєктів, поширення інформації, корисні 

матеріали, переклад документів ЕАСЕА, відеозаписи семінарів, база/ 

опис/ новини/ контакти проєктів, листи підтримки на візи тощо)

2020



Напрям “ЖАН МОНЕ” програми  ЄС ЕРАЗМУС+

2014-2020 рр.

2020 р.

Еразмус+ Жан Моне: 

Проєкти Жан Моне: підготовка до участі в конкурсі

Програми ЄС Еразмус+



Напрям Жан Моне: цілі

Сприяння досконалості у викладанні та дослідженнях в галузі

європейських студій в усьому світі

Підтримка науково-експертного діалогу між академічною спільнотою

та політиками

Вивчення Європи, зокрема внутрішніх і зовнішніх аспектів

європейської інтеграції: роль ЄС у глобалізованому світі, сприяння

активному європейському громадянству та діалогу між людьми і

культурами

Просвітницька та освітня робота щодо знань про ЄС за межами

академічної аудиторії для широкого кола громадськості



Напрям Жан Моне: вигоди

Підвищена здатність до викладання та

дослідження викладача і ЗВО в цілому

Розвиток молодих науковців, викладачів,

можливості отримати знання про ЄС для різних

цільових груп

Налагодження нових можливостей для спілкування

та обміну досвідом через формування спільноти і

мереж Жан Моне



Напрям Жан Моне: 

тематичні сфери

Студії 
Європейського 

Союзу

Будь-яка 
гуманітарна чи 
інша наукова 

сфери

класичні суміжні



Напрям Жан Моне: 

тематичні сфери

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 чи 
інші наукові) сфери / тематичні 
напрями (topics):

Сільське господарство, креативність і 
культура, соціальний діалог, етика, 
міжрелігійний діалог, гендерна 
рівність, інклюзія та рівні можливості, 
неформальне навчання, інновації та 
дослідження, транспорт і               
мобільність, навчання                  
підприємництву, фінанси, безпека 
тощо 

класичні суміжні



Напрям Жан Моне: 

типи проєктів

Викладання і дослідження:

• Освітні курси обсягом не менше 40 годин

Модулі Жан Моне

• Викладацька ставка обсягом не менше 90 годин + мінімум 1 додаткова 
діяльність

Кафедри Жан Моне

• Експертний осередок компетентностей та знань, пов'язаних із ЄС

Центри досконалості Жан Моне

• Освітні курси обсягом не менше 40 годин

Модулі Жан Моне

• Викладацька ставка обсягом не менше 90 годин + мінімум 1 додаткова 
діяльність

Кафедри Жан Моне

• Експертний осередок компетентностей та знань, пов'язаних із ЄС

Центри досконалості Жан Моне



Напрям Жан Моне: 

типи проєктів

Науково-експертні дебати з академічною спільнотою:

Мережі Жан Моне

Проєкти Жан Моне

Створення і розвиток консорціуму 

міжнародних партнерів для 

вирішення питань 

багатонаціонального виміру 

Підтримка інновацій, обмін знаннями та 

поширення європейського контенту



Напрям Жан Моне: 

типи проєктів

Підтримка асоціацій:

Підтримка асоціацій

Асоціації, які сприяють вивченню євроінтеграційних процесів, офіційно
зареєстровані і мають статус незалежної юридичної особи



Напрям Жан Моне: 

огляд проєктів

Макс. обсяги фінансування від ЄС (від загального бюджету): 75% - 80%
*фінансування за принципом фіксованої ставки

Типи проєктів Кошти гранту EUR
Miн. Кількість 

країн
тривалість

Jean Monnet  Modules* 30.000 EUR

1 3 рокиJean Monnet Chairs* 50.000 EUR

Centres of Excellence 100.000 EUR

Jean Monnet Networks
300.000 EUR

3 3 роки

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

Support to Associations 50.000 EUR 1 3 роки



Проєкти Жан Моне в Україні 

протягом 6 конкурсів (2014-2019 рр)

Рік 

конкурсу

Модулі Кафедри Центри 

досконало

сті

Проєкти Підтримка 

мереж

Підтримка 

асоціацій

Всього 

проєктів –

120+1 (із 

1069 

заявок )

2014 8 1 1 10

2015 6 1 2 9

2016 9 1 1 11

2017 8 3 1 1 13

2018 10 1 2 1 14

2019 15 3 1 1 3 2 25

2020 25+1 5 2 5 1 38+1



Участь у конкурсі ЄС Еразмус+ 

за напрямом Жан Моне
Подавати заявки на конкурс можуть: ЗВО (модуль, кафедра, центр

досконалості), будь-яка асоціація професорів, дослідників, що
спеціалізується на європейських студіях, створена у будь-якій країні
світу (підтримка асоціацій), ЗВО або будь-яка інша організація,
заснована у будь-якій країні світу (мережі, проєкти).

Мережа Жан Моне потребує партнерів і складається мінімум з трьох
організацій-учасниць з трьох різних країн.

Фізичні особи самостійно не можуть подавати заявку на конкурс.

Початкові і середні навчальні заклади до 2020 року не мали права
подавати заявку, проте такі заклади можуть брати активну участь у
діяльності проєкту та бути цільової аудиторією.

Обговорюється можливість відкриття напряму Жан Моне для участі в
конкурсах закладів шкільної та професійно-технічної освіти (2021-
2027рр.).



Кроки до якісної проєктної заявки

Збирати інформацію про можливості (Інформаційні заходи,

сайт НЕО в Україні, сайти проєктів, консультації з

координаторами поточних проєктів, консультації з НЕО)

Ознайомитися з матеріалами конкурсів програми Еразмус+

Визначитися з типом проєкту (модуль, кафедра тощо)

Оцінити інституційні ресурси та спроможності

Обговорити ідеї проєкту з керівництвом та іншими

підрозділами (ГОРИЗОНТАЛЬНА СПІВПРАЦЯ)



5 кроків до участі у конкурсі

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

tenders/opportunities/portal/screen/home

Find an OPPORTUNITY (визначитися на порталі з напрямом та типом

проєкту)

Find PARTNER(s) (самостійно, або знайти партнерів, якщо це мережа

Жан Моне)

Create an ACCOUNT (створити логін та зареєструватись на порталі ЄС)

Register your ORGANISATION (зареєструвати профіль організації)

Submit your PROPOSAL (подати заявку на конкурс через Інтернет

ресурси, заповнивши відповідні до типу проєкту шаблони, як правило,

е-форму та обов'язкові додатки)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Деталі підготовки проєктної заявки

Аналіз потреб

Обговорення кола зобов'язань у разі успіху заявки: заклад/

організація та керівництво, бухгалтерія, окремі підрозділи.

 Зустрічі потенційних виконавців та учасників проєкту та

робота над проєктною заявкою

Залучення, за потреби, інших експертів (національних,

зарубіжних)

Один заклад/організація може одночасно готувати та

подавати на конкурс кілька проєктних заявок



Актуальність, значущість 

проєкту

Як проєкт стосується європейських студій: чому

Яку додану вартість має проєкт для університету/

організації (як він сприятиме інституційному розвитку, які

позитивні зміни очікуються, який вплив він матиме на

студентів, викладачів, адміністрацію ЗВО, на

представників організації): для чого і для кого

Послідовність та узгодження між заходами, методологією

та очікуваними результатами: яким чином

Інноваційні підходи і методики, сучасні технології для

досягнення цілей проєкту: які інструменти



Якість дизайну та виконання 

проєкту

Зрозумілість, повнота та якість робочої програми (Work

Plan), включаючи належні фази підготовки, виконання,

оцінювання, подальшого моніторингу та поширення

результатів

Відповідність між цілями, завданнями, заходами й

результатами проєкту та запропонованим бюджетом

Якість та здійсненність пропонованої методології,

орієнтовного робочого плану

Управління проєктом та діяльністю в межах проєкту,

форми і методи комунікації на рівнях та етапах проєкту



Якість проєктної команди

Компетентність в сфері європейських студій та галузі знань

тематики проєкту

За потреби запросити зовнішнього експерта за тематикою проєкту

Eligibility criteria – мінімальні технічні вимоги, наприклад мінімум

40/90 (модуль/кафедра) годин викладання на рік

Чітка роль кожного члена команди, для мереж Жан Моне – роль

кожного з партнерів

Обов’язково включити CVs та список відповідних тематиці проєкту

публікацій кожного з членів команди, залучених до проєкту, у

додаток “Detailed description of the project”



Вплив та поширення 

результатів

Чіткий та зрозумілий опис концепції та методології

Опис стратегії дисемінації (поширення інформації про

проєкт, очікуваних результатів)

Цільові групи та їх потреби (виходити за межі закладу/

організації)

Комунікація зі всіма стейкхолдерами та залучення їх до

заходів проєкту

Заходи з оцінювання результатів проєктної діяльності

Забезпечення стійкості результатів проєкту



Майбутнє програми Еразмус+

За інформацією від Генерального Директорату з питань освіти,

молоді, спорту і культури, програма зберігатиме міжнародні

можливості, які ми мали до цього часу та будуть відкриватись нові.

Таким чином, дотримується великий ступінь наступності з 2021 року,

деякі напрями будуть вдосконалені та розширені.

Напрям Жан Моне для конкурсів має бути відкритий вже в жовтні-

листопаді 2020 року.

Дивіться посилання: https://erasmusplus.org.ua/novyny/3008-nareshti-

dochekalys-pershi-novyny-prohramy-yes-erazmus-2021-2027-rr.html

Підписуйтеся на новини Національного Еразмус+ офісу в Україні!

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3008-nareshti-dochekalys-pershi-novyny-prohramy-yes-erazmus-2021-2027-rr.html


Довідкові матеріали

На веб-сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні:

 Сторінка Жан Моне: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-

mone.html

 База і новини проєктів Еразмус+, Темпус, Жан 

Моне:http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html

Сторінка напряму Жан Моне: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/actions/jean-monnet_en

Загальна сторінка програми ЄС Еразмус+:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en


Корисні посилання

 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

 Erasmus+ projects results: 

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

 Jean Monnet Activities - Coordinator's Conference Kick-off meeting 

on 18 November 2019: https://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-

plus/event/jean-monnet-kick-off-meeting-november-2019_en

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

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus/event/jean-monnet-kick-off-meeting-november-2019_en
mailto:EACEA-AJM@ec.europa.eu


Для контактів

Петро Крайнік, менеджер напряму Жан Моне
Е-пошта: office@erasmusplus.org.ua із копією до pkrayn@gmail.com
Тел.: +380954586795, а також інші контакти на веб-сайті офісу.   
Національний Еразмус+ офіс в Україні (проект ЄС)
ГО «Інститут лідерства, інновацій та розвитку»
Адреса офісу: 9, вул. Бастіонна, 8 поверх, Київ, 01014, УКРАЇНА
Teл.: +380443322645; +380505966045 (viber, whatsapp)
Skype: erasmusplus_ua; FaceBook: 

https://www.facebook.com/NEOinUkraine/
e-пошта: office@erasmusplus.org.ua
www.erasmusplus.org.ua

mailto:office@erasmusplus.org.ua
mailto:pkrayn@gmail.com
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/
mailto:office@erasmusplus.org.ua
http://www.erasmusplus.org.ua/


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: 

 проєкт ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні»  - www.erasmusplus.org.ua

Презентацію підготовлено на основі матеріалів ЕАСЕА та використано малюнки і фото з відкритих Інтернет ресурсів

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

