
Технічні аспекти подання заявки та роботи на 
Порталі Funding & tender opportunities

Спікер: Петро Крайнік, менеджер НЕО в Україні



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


Портал Funding & tender opportunities



Напрям Жан Моне на Порталі 

Проєкти з викладання 
та досліджень

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



Модуль Жан Моне: ERASMUS-JMO-2022-MODULE 

Сторінка модулю: загальний опис Сторінка модулю: активація кнопки 
початку роботи над заявкою 



Модуль Жан Моне: створення заявки

Сторінка початку створення заявки



Модуль Жан Моне: створення заявки

Заповнене перше вікно частини А заявки



Модуль Жан Моне: створення заявки

Правила та умови подання заявки



Модуль Жан Моне: створення заявки

Заявка створена



Модуль Жан Моне: робота над заявкою



Модуль Жан Моне: робота над заявкою

Завантаження шаблонів частини В заявки



Модуль Жан Моне: робота над заявкою

Основне вікно роботи над заявкою: верх



Модуль Жан Моне: робота над заявкою

Основне вікно роботи над заявкою: низ



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


Вікно особистого профілю

Повернення до заявки в особистому профілі заявника 



Відео презентація «Конкурс Еразмус+ 2021 р.: як 
завантажувати аплікаційні форми?»

Відео презентація

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3501-2021.html


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

Корисні джерела:

• Керівництво до Програми/Erasmus+ Programme Guide та
інші матеріали

• Портал Funding & tender opportunities
• Платформа результатів проєктів ЄС/Erasmus+ projects results
• Європейське виконавче агентство з питань освіти та

культури (ЕАСЕА)
• Національний Еразмус+ офіс в Україні (проєкт ЄС)

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

