
Підготовка проєктної заявки 
за напрямом Жан Моне

Спікер: Петро Крайнік, менеджер



Платформа результатів проєктів:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/

СФЕРИ ТА КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ (Key Action)
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вища освіта, 
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ПРОФЕСІЙНА 
ПІДГОТОВКА

МОЛОДЬ СПОРТ

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


Міжнародний вимір
Програми Еразмус+ 2021-2027 рр.

Країни-члени Еразмус+ 
=> держави-члени ЄС 
та треті країни, 
асоційовані до Програми 
Еразмус+

Країни-партнери Еразмус+ 
=> треті країни, 
НЕ асоційовані до 
Програми Еразмус+



КРАЇНИ-ЧЛЕНИ* КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ**

Держави-члени ЄС (27):

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 (6):

Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, 

Північна Македонія, Сербія, Туреччина

*Держави-члени ЄС, треті країни асоційовані до Програми

Треті країни світу

не асоційовані до Програми (incl. the UK)

14 Регіонів!!!

Регіон 2: Східне Партнерство (6) Азербайджан, 

Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, 

територія України (визнана міжнародним правом

**треті країни не асоційовані до Програми

Країни учасниці Програми ЄС Еразмус+

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries



• Сприяння досконалості у викладанні та дослідженнях у
сфері студій Європейського Союзу, діалогу між науковцями і
особами, які приймають рішення в ЄС та в усьому світі

Що таке напрям Жан Моне? 

• Студії Європейського Союзу – це вивчення Європи в її цілісності, з
особливим акцентом на вимірі ЄС, з внутрішньої, а також із глобальної
точки зору

• Вивчення ролі ЄС у глобалізованому світі

• Сприяння активному європейському громадянству та діалогу між
людьми та культурами



Цілі напряму: 

• сприяти досконалості викладання та досліджень у галузі студій
Європейського Союзу у всьому світі;

• посилити діалог між академічним світом та суспільством,
включаючи політиків на місцевому та державному рівнях,
державних службовців, представників громадянського
суспільства, представників різних рівнів освіти та засобів масової
інформації;

• генерувати знання та уявлення на підтримку формування політики
ЄС і посилювати роль ЄС у Європі та у глобалізованому світі;

• охопити широку громадськість та поширити знання про ЄС у
найширших колах суспільства (за межами наукової спільноти та
спеціалізованої аудиторії), наблизивши ЄС до громадськості.



Які типи проєктів підтримуються для України?

Проєкти з викладання та досліджень:

• Модуль Жан Моне: ERASMUS-JMO-2022-MODULE
• Кафедра Жан Моне: ERASMUS-JMO-2022-CHAIR
• Центр досконалості Жан Моне: ERASMUS-JMO-2022-COE

Стратегічні дебати Жан Моне (Мережі Жан Моне у вищій освіті):

• Мережа з внутрішніх питань ЄС: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU
• Мережа з питань зовнішньої політики ЄС: 

ERASMUSJMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EU

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-module;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-chair;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-coe;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-networks-hei-eu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-networks-hei-non-eu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Загальні особливості напряму 

Яке агентство координує – централізований конкурс:

• Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА - Brussels)

Тривалість проєктів: 3 роки

Куди подавати проєктну заявку:

• Онлайн до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА)
в Брюсселі через Портал Funding & tender opportunities

Коли подавати проєктну заявку:

• до дедлайну, визначеного проголошеним конкурсом, 17:00:00 (за брюссельським
часом): 01 березня.

Звернення з питань напряму Жан Моне за ел.адресою: EACEA-AJM@ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:EACEA-AJM@ec.europa.eu


Проєкти з викладання 
та досліджень



Модуль Жан Моне 

• Коротка програма викладання або курс у сфері студій
Європейського Союзу в закладі вищої освіти

• Модуль Жан Моне має викладатися щонайменше 40 годин
викладання на навчальний рік у закладі вищої освіти, який подає
заявку.

• Модулі можуть бути зосереджені на одній конкретній дисципліні
європейських студій або бути багатодисциплінарними за своїм
підходом

• Макс. розмір гранту: 30 000 євро (складає 75% бюджету проєкту)
• Співфінансування: 25%



Кафедра Жан Моне 

• Викладацька посада зі спеціалізацією в сфері студій
Європейського Союзу для викладачів університетів терміном на
три роки.

• Посаду займає лише один викладач, який має забезпечити
мінімум 90 годин викладання на навчальний рік. Цей викладач є
координатором проєкту

• Координатор проєкту також може мати команду для підтримки та
покращення діяльності кафедри, включаючи забезпечення
додаткових годин викладання.

• Макс. розмір гранту: 50 000 євро (складає 75% бюджету проєкту)
• Співфінансування: 25%



Центр досконалості Жан Моне

• Хаб або центр компетентностей та знань з питань Європейського
Союзу з тривалістю проєкту три роки.

• Центр відіграє важливу роль у охопленні студентів факультетів, які
зазвичай не займаються питаннями Європейського Союзу, а також
політиків, державних службовців, організованого громадянського
суспільства та широкої громадськості.

• Макс. розмір гранту: 100 000 євро (Загальна величина суми гранту
буде обмежена максимум 80% від передбачуваного бюджету,
визначеного після оцінки заявки)

• Співфінансування: орієнтовно 20%



Особливості проєктів з викладання та досліджень

• Години викладання включають години прямого контакту в контексті
групових лекцій, семінарів, наставницьких занять і можуть включати
будь-які з вищезгаданих у форматі дистанційного навчання, але не
включають індивідуальне навчання та/або кураторство.

• Літні курси є прийнятними.
• Вимоги до партнерства: Заявку подає один заклад вищої освіти,

заснований у державі-члені ЄС, третій країні, асоційованій до Програми,
або третій країні, не асоційованій до Програми

• Фізичні особи не можуть подавати заявку безпосередньо на грант
• У будь-якому закладі вищої освіти, що бере участь, одночасно буде

підтримуватися лише один Центр досконалості Жан Моне



Правила щодо фінансування

• Фінансування здійснюється за моделлю фіксованої суми. Такий підхід
до фінансування дозволить зосередитися скоріше на результатах, ніж
затратах, тим самим роблячи наголос на якості та рівні досягнення
вимірюваних цілей

• Фіксовані гранти покриватимуть витрати на персонал, витрати на проїзд
та проживання, витрати на обладнання та субпідряд, а також інші
витрати (поширення інформації, публікація, переклад)

• Для центрів досконалості та мереж у вищій освіті: Розмір фіксованої
суми буде визначатися для кожного гранту виходячи з розрахункового
бюджету проєкту, запропонованого заявником. Орган, що надає грант,
визначатиме фіксовану суму кожного гранту на основі заявки,
результату оцінки, ставок фінансування та максимальної суми гранту,
встановленої в конкурсі.



Стратегічні дебати Жан Моне: 
Мережі Жан Моне у вищій освіті



Стратегічні дебати Жан Моне 

• Великі тематичні мережі у сфері вищої освіти: щороку
підтримуватимуться одна мережа з внутрішніх питань ЄС та одна
мережа з питань зовнішньої політики ЄС

• Мережі матимуть за основну мету зібрати, поділитися та обговорити
між партнерами результати досліджень, зміст курсів і досвід,
напрацювання (дослідження, статті тощо).

• Кожна мережа створить інструмент, який дозволить партнерам
ділитися своїми академічними наробками та здійснювати експертну
оцінку партнерами, а також коментувати опубліковані документи.



Мережа з внутрішніх питань ЄС 

Макс. розмір гранту:

• 1 000 000 євро (Загальний розмір суми гранту буде обмежений
максимум 80% від передбаченого бюджету, визначеного після оцінки
заявки)

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства:

• мінімум 12 ЗВО із 7 різних держав-членів ЄС та третіх країн,
асоційованих до Програми

Мережа з внутрішніх питань ЄС спрямована на тематику «Майбутнє
Європи»



Мережа з питань зовнішньої політики ЄС

Макс. розмір гранту:

• 1 200 000 євро (Загальна величина суми гранту буде обмежена
максимум 80% від передбаченого бюджету, визначеного після оцінки
заявки)

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства:

• мінімум 12 ЗВО, серед яких щонайменше 6 учасників з третіх країн, не
асоційованих до Програми, і які фінансуються інструментами зовнішніх
напрямів ЄС

Мережа з питань зовнішньої політики ЄС спрямована на тематику «Європа
в світі»



Перші кроки для започаткування проєкту

• Зібрати та створити команду проєкту
• Збирати інформацію про можливості (Інформаційні заходи, веб-

сайт НЕО в Україні, сайти проєктів, консультації з координаторами
поточних проєктів, консультації з НЕО в Україні, з представниками
відділів міжнародної співпраці ЗВО)

• Ознайомитися з матеріалами конкурсів Програми ЄС Еразмус+
• Здійснити аналіз потреб кафедри, факультету, ЗВО
• Оцінити інституційні ресурси та власні спроможності команди

https://erasmusplus.org.ua/
https://erasmusplus.org.ua/pro-nas.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents


Перші кроки для започаткування проєкту

• Провести обговорення ідей проєктних заявок всередині команди
майбутнього проєкту, з керівництвом кафедри, факультету, ЗВО,
представниками підрозділів, які можуть бути задіяні в реалізації
майбутнього проєкту (ГОРИЗОНТАЛЬНА СПІВПРАЦЯ)

• Провести обговорення кола зобов'язань у разі успіху заявки: на
кафедрі, факультеті, з керівництвом, бухгалтерією, окремими
підрозділами

• Долучити, за потреби, до заявки та співпраці у майбутньому проєкті
інших експертів (національних, зарубіжних)



Участь у конкурсі

Кроки, необхідні для участі в конкурсі:

• Create an ACCOUNT - LOGIN (якщо не створений, то створити логін та
зареєструватись на Порталі)

• Find an OPPORTUNITY (визначитися на порталі з Програмою Еразмус+,
напрямом Жан Моне та типом проєкту Жан Моне)

• Register your ORGANISATION (якщо ЗВО не зареєстрований, то звернутися
до відділу міжнародної співпраці ЗВО, щоб спільно зареєструвати
профіль ЗВО)

• Submit your PROPOSAL (подати заявку на конкурс через Інтернет ресурси
Порталу, заповнивши відповідні до типу проєкту шаблони, як правило,
е-пакет (частина А, яка формується в системі, та частина В, яка
формується за шаблоном та з додатками – все у зазначених форматах
довантажується в системі). Online Manual

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1
https://ecas.ec.europa.eu/cas/oauth2/authorize?client_id=2kAMiBKVhNNv5Z1prCLSN8MvMKLOvt2lWcRhkzWFjJGhnC14ODTMd7aKnS0gtceZXhKVEeFXrgj95zqckkVF7E-Jj71zxYb8yrKQaSDgC0k5O&redirect_uri=https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/&response_type=id_token&scope=openid email profile&state=3bb38265be654af986e95355ccec7f67&nonce=046ad4b6f20949778b8c95cb476faecd&req_cnf=eyJrdHkiOiJFQyIsImNydiI6IlAtMjU2IiwieCI6InJ4WnZiaXU4MDVFbUJNUzlacGtRUjN3bm42dGNWeU9TN00xVGgwVm5zYVEiLCJ5IjoibkxJb1hlNUhONmQ3Mzl1T1l4QWw0Z3UtREhSMUJxTnBMcFZZbDMxTTQwSSJ9
ps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual


Оцінка проєктної заявки 

Проєктна заявка оцінюється за 4-ма критеріями:

• Актуальність проєкту (максимум 25/100 балів)
• Якість побудови та впровадження проєкту (максимум 25/100

балів)
• Якість проєктної команди/партнерства, організації співпраці

(максимум 25/100 балів)
• Очікуваний вплив, дисемінація та стійкість результатів проєкту

(максимум 25/100 балів)



Оцінка проєктної заявки 

Щоб проєктна заявка була допущена до розгляду
на фінансування, вона має набрати щонайменше
70 балів із 100 загалом, причому за кожним
критерієм мати щонайменше 15 балів із 25.



Актуальність проєкту 

• Як проєкт стосується європейських студій: чому

• Відповідність пріоритетам, стратегіям та іншим
стратегічним документам

• Яку додану вартість має проєкт для ЗВО (як він сприятиме
інституційному розвитку, які позитивні зміни очікуються,
який вплив він матиме на студентів, викладачів,
адміністрацію ЗВО): для чого і для кого

• Інноваційні підходи і методики, сучасні технології для
досягнення цілей проєкту: які інструменти



Якість побудови та впровадження проєкту

• Зрозумілість, повнота та якість робочої програми (Work Plan),
включаючи належні фази підготовки, виконання, оцінювання,
подальшого моніторингу та поширення результатів

• Послідовність та узгодження між цілями, завданнями,
заходами, методологією, очікуваними результатами та
запропонованим бюджетом

• Конкретність, чіткість, здійсненність пропонованої
методології, орієнтовного робочого плану

• Управління проєктом та діяльністю в межах проєкту, форми і
методи комунікації на рівнях та фазах проєкту



Якість проєктної команди/партнерства, 
організації співпраці 

• Рівень компетентності та додана вартість команди:
Відповідність та взаємодоповнюваність профілю та досвіду
ключових представників команди/експертів, залучених до
запропонованої діяльності (в академічній та неакадемічній
сферах, де застосовується) з точки зору студій Європейського
Союзу та конкретних тем, які пропонуються в проєктній заявці

• За потреби запрошення зовнішнього експерта за тематикою
проєкту (як українського, так і зарубіжного експерта)

• Обов’язкові CVs та переліки відповідних тематиці проєкту
публікацій кожного з членів команди, залучених до проєкту



Очікуваний вплив, дисемінація та стійкість 
результатів проєкту 

• 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)

• Комунікація зі всіма стейкхолдерами та залучення їх до заходів
проєкту

• Заходи з оцінювання результатів проєктної діяльності

• Забезпечення стійкості результатів проєкту



Успішність заявки та подальшої реалізації 
отриманого гранту 

• Наявність стратегій та прив’язка результатів до стратегій.

• Бачення проєкту в цілому (узгодження між цілями та завданнями,
цільовими групами, очікуваними результатами, очікуваним
впливом).

• Професійна якість учасників проєкту (добре підібрана робоча
група).

• Підтримка керівництва на всіх етапах підготовки та подальшої
реалізації проєкту.



Успішність заявки та подальшої реалізації 
отриманого гранту 

• Горизонтальна співпраця (міжнародний офіс, викладачі,
бухгалтерія, ІТ підтримка) для координації та ефективного
розподілу ресурсів.

• Розробка та дотримання плану/стратегії забезпечення якості,
візуалізації та стійкості результатів.

• Синергія з іншими проєктами та програмами ЄС для поширення
інформації про проєкт, обміну досвідом, порадами та
рекомендаціями, створення додаткової вартості.



Складові частини заявки

• Частина А (потрібно натиснути на синю кнопку Edit forms) генерується
в системі після заповнення інформації у вікнах/скрінах системи.

• Частина В є шаблоном для заповнення (документ у Word-форматі);
має обмеження в 40 сторінок для модулів та кафедр Жан Моне, в 70
сторінок для інших типів проєктів, якщо не зазначена інша інформація
в конкурсі та Керівництві до Програми. Сторінки, які виходять за межі
зазначеної кількості, не будуть видимі для експертів з оцінювання.

• Частина В має додатки, сторінки яких не враховуються в зазначеному
ліміті, але обмежуються кількістю мегабайт інформації, що зазначено
в системі при роботі з заявкою та завантаженні додатків.



Складові частини заявки

• Усі шаблони та додатки (частина В, CVs, список попередніх проєктів
університету, якщо є такі проєкти) заявки (завантажуються у
зазначеному в опції форматі – як правило, pdf), калькулятор бюджету
(завантажується у форматі Excel), прикріплюються безпосередньо в
системі в основному вікні.

• При заповненні частини В є розділи, які не стосуються модулів та
кафедр Жан Моне, про що зазначено в цих розділах, напр.: Cost
effectiveness and financial management (n/a for JMO Chairs and JMO
Modules).

• Всі інші розділи заповнюєте та вносите інформацію, яку вважаєте
необхідною для оцінки заявки. Усі розділи, що не заповнюються,
обов'язково залишаються в документі (з шаблону нічого не
видаляється).



Інструкція щодо подання заявки

Інструкція щодо подання заявки

https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf


• Портал Європейської Комісії Програми ЄС Еразмус+:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
• Першоджерело умов, правил, вимог щодо підготовки, подання та оцінювання

проєктних заявок:
Керівництво до Програми ЄС Еразмус+/ Erasmus+ Programme Guide.

• Централізовані конкурси (centralized actions) координує Європейське виконавче
агентство з питань освіти і культури – European Education and Culture Executive Agency
(ЕАСЕА) – за посиланням тут.

• Платформа ЄС для конкурсів, що координуються ЕАСЕА: реєстрація на профілю
організації (РІС), оголошення конкурсів, пріоритетів, тренінгів, пошуку партнерів,
завантаження аплікаційних форм, подання проєктів, отримання результатів, підписання
грантової угоди тощо Funding and Tendering Opportunities Portal (FTOP) – за
посиланням тут.

Ресурси

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027


Презентацію підготовлено на основі матеріалів ЕАСЕА, НЕО в Україні та інших 
партнерів. Малюнки взято з відкритих ресурсів Інтернет 

Корисні джерела:

• Платформа результатів проєктів ЄС: Erasmus+ projects results
• База проєктів в Україні: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-

baza-proektiv.html
• !!!(Відео)ресурси Erasmus+ World Seminar – Jean Monnet Actions:

https://erasmusplus.mci-events.eu/speakers/
• Національний Еразмус+ офіс в Україні (проєкт ЄС)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://erasmusplus.mci-events.eu/speakers/
https://erasmusplus.org.ua/


Бажаємо успіхів!
Запрошуємо звертатись до команди 
Національного Еразмус+ офісу в Україні 
за допомогою та консультаціями!

Website: ERASMUSPLUS.ORG.UA 
E-mail: office@erasmusplus.org.ua
Facebook: NEOinUkraine
Skype: erasmusplus_ua

Тел.: +38 044 286 66 68, +38 099 332 26 45 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Тел./факс:+38 044 286 66 68

#ErasmusPlus #ErasmusUA

ERASMUSPLUS.ORG.UA
mailto:office@erasmusplus.org.ua
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/

