
Головна дія 2: СПІВПРАЦЯ ЗАРАДИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ 

 

Які дії підтримуються? 

Дані Головні дії включають: 

 Стратегічне партнерство в сфері освіти, професійної підготовки та 

молоді; 

 Освітні Альянси; 

 Альянси галузевих кваліфікацій; 

 Підвищення компетентності в сфері вищої освіти; 

 Підвищення компетентності у сфері «молодь». 

 

Очікується, що дії, зазначені як Головні дії, принесуть позитивні та 

довготривалі результати для організацій, що приймають участь, для системної 

політики, в рамках якої створені зазначені дії, а також для людей, які прямо або 

ж опосередковано залучені до даних дій. 

Очікується, що зазначені головні дії приведуть до розробки, передачі або 

впровадження інноваційних практик на організаційному, місцевому, 

регіональному, національному або європейському рівні. 

Для організацій-учасників, проекти, що підтримуються даними головними 

діями спрямовані на досягнення таких результатів: 

 інноваційні підходи до вибору цільових груп, забезпечуючи, наприклад: 

більш перспективну освіту та програми професійної підготовки, 

враховуючи потреби та плани на майбутнє; використовуючи підходи, які 

передбачають активну участь на основі ITC методології; нові та 

поліпшені процеси визнання та легалізації вмінь; ефективніша діяльність 

на благо місцевих громад; нові або поліпшені практики для задоволення 

потреб неблагополучних груп населення і взаємодія з соціальним, 

лінгвістичним та культурним різноманіттям; можливість стати лауреатом 

премії EuropeanLanguageLabel за відмінне знання мови або професійну 

підготовку; нові підходи до вирішення географічних та соціо-

економічних відмінностей в результаті навчальної діяльності; нові 



підходи до поліпшення конкурентоспроможності та зайнятості  на 

регіональному чи місцевому рівнях. 

 більш сучасна, динамічна, орієнтована на результативність та професійна 

атмосфера в середині організації: готовність інтегрувати нові практики та 

нові методи в повсякденну діяльність; відкритість до співпраці з 

організаціями, що діють в різних галузях або інших соціо-економічних 

областях; стратегічне планування професійного росту персоналу разом з 

особистими потребами та цілями організації; 

 підвищена продуктивність та професіоналізм роботи на 

європейському/міжнародному рівні: поліпшена здатність до організації 

роботи та міжнародних стратегій; зміцнена співпраця з партнерами з 

інших країн, інших галузей освіти, професійної підготовки та молоді і/або 

соціо-економічних областей; збільшення фінансування проекту (не 

коштом європейських держав), щоб організувати європейські/ міжнародні 

проекти в галузі освіти, професійної підготовки, молоді; підвищена якість 

підготовки, реалізації, моніторингу та подальшого спостереження за 

європейськими / міжнародними проектами. 

Проекти, що фінансуються в рамках зазначеної Головної дії теж, 

ймовірно, мають позитивний вплив на людей, які прямо або опосередковано 

задіяні в таких видах діяльності, як, наприклад: 

 Зростаюче виявлення ініціативи та підприємницького потенціалу; 

 Покращення знань з іноземних мов; 

 покращений рівень знань з цифрових технологіях; 

 більш глибоке розуміння і відповідність вимогам соціального, мовного та 

культурного розмаїття; 

 покращення рівня навичок для працевлаштування та створення нового 

бізнесу (в тому числі соціального підприємництва); 

 більш активна участь у житті суспільства; 

 більш позитивне ставлення до європейського проекту і європейських 

цінностей; 



 більш глибоке розуміння і визнання професійних навичок і кваліфікацій в 

Європі та за її межами; 

 поліпшення компетентності, пов'язаної з їх професійними профілями 

(навчання, професійна підготовка, робота молоді і т.д.); 

 більш широке розуміння практики, політики і систем в галузі освіти, 

професійної підготовки або молоді в різних країнах; 

 ширше розуміння взаємозв'язків між формальною, неформальною 

освітою, професійною підготовкою, іншими формами навчання та ринком 

праці відповідно; 

 розширення можливостей для професійного розвитку; 

 підвищена зацікавленість і задоволеність повсякденною роботою. 

Очікується, що на системному рівні, вони повинні викликати покращення та 

зміцнення освіти, професійної підготовки та системи молодіжних організацій, 

які відповідають основним потребам сучасного світу (працевлаштування, 

економічна стабільність та зростання, а також активна участь в 

демократичному житті). Таким чином вплив зазначеної Головної дії 

призначений для: 

 підвищення якості освіти, професійної підготовки та роботи з молоддю в 

Європі та за її межами: об'єднання більш високих рівнів досконалості і 

перспективності з  ширшими можливостями для всіх, в тому числі для 

людей з обмеженими можливостями; 

 освіта, професійна підготовка та молодіжні системи, які тісно пов’язані з 

потребами та можливостями, наданими ринком праці, і мають більш тісні 

зв'язки з бізнесом та суспільством; 

 поліпшення діяльності та оцінювання основних і додаткових навичок, 

зокрема, підприємництва, мовної компетентності та цифрових навичок; 

 розширення взаємодії, зв'язків і переходу між різними системами освіти, 

професійної підготовки та молоді на національному рівні, з поліпшенням 

використання європейських довідкових матеріалів для визнання, 

сертифікації та прозорість вмінь та кваліфікацій; 



 ширше використання результатів навчання при описі та визначенні 

кваліфікації, частин кваліфікацій та навчальних програм, на підтримку 

викладання та навчання, а також оцінювання; 

 нове  та підвищене міжрегіональне та прикордонне співробітництво 

органів державної влади в галузі освіти, професійної підготовки та 

молоді; 

 більш стратегічне і комплексне використання ITC та освітніх ресурсів 

відкритого доступу  у сфері освіти, професійної підготовки та молоді; 

 мотивація у вивченні мови за допомогою інноваційних методів навчання 

або зміцнення зв'язків для  практичного використання мовних навичок, 

необхідних на ринку праці; 

 посилена взаємодія між практикою, дослідженнями і політикою в кожній 

системі. 

 

 

Стратегічні партнерства у сфері освіти,професійної підготовки та молоді 

 

Які завдання та пріоритети стратегічних партнерств? 

 

Стратегічні партнерства спрямовані на підтримку розвитку, передачу та / 

або впровадження інноваційних практик, а також реалізацію спільних ініціатив 

розвитку співробітництва, взаємного навчання та обміну досвідом на 

європейському рівні. 

Стратегічні партнерства відкриті для будь-якого типу організацій 

пов’язаних  з будь-якою сферою освіти, професійної підготовки та молоді або 

іншими соціально-економічними секторами, а також організаціями, які 

здійснюють види діяльності, що пов’язані зрізними сферами (наприклад, з 

місцевими та регіональними центрами влади, інформаційними та 

валідаційними центри, торговими палатами, організаціями торгівлі, 

методичними центрами, культурними організаціями). Залежно від пріоритету, 

який розглядається в проекті, Стратегічні Партнерства повинні складатися з 



найбільш відповідного і різноманітного кола партнерів для того, щоб 

скористатися їх різноманітним досвідом, профілями та конкретними знаннями і 

отримати доречні і високоякісні результати проекту. 

Стратегічні Партнерства, що фінансуються, повинні розглядати або а) 

щонайменше один горизонтальний пріоритет або б) щонайменше один 

пріоритет, який в першу чергу відноситься до сфери освіти,професійної 

підготовки та молоді, і піддається найбільшому впливу. 

Горизонтальні пріоритети 

 розробка основних і додаткових навичок (наприклад, підприємництва, 

цифрових навичок і мовної компетенції) в усіх сферах освіти, 

професійної підготовки та молоді, використовуючи інноваційні 

педагогічні підходи, які орієнтовані на учня та розробка відповідних 

методів оцінювання та сертифікації. Зокрема, підтримка інноваційних 

видів діяльності, які сприяють оцінюванню додаткових навичок і 

сприяють використанню Предметно-мовного інтегрованого навчання або 

рівного навчання для підвищення мовної компетенції серед учнів різного 

віку у різних сферах освіти, професійної підготовки та молодів тому числі 

іммігрантів; 

 розробка нових підходів до зміцнення освіти і підготовки перспективних 

педагогів - практиків / працівників, що займаються справами молоді; дати 

їм усі вміння і навички, необхідні для виконання роботи з високою якістю 

та розглянути різноманітніші потреби, наприклад, ті, що обумовлені 

мультикультурними суспільствами. Зокрема, пріоритет буде надаватися 

тим видам діяльності, які налагоджують ефективні партнерські відносини 

між постачальниками і освітніми установи (наприклад, ВНЗ / 

педагогічними коледжами і школами / професійно-технічними 

навчальними закладами); координуючи підходи серед провайдерів, а 

також в рамках співпраці та діалогу з ключовими зацікавленими 

сторонами і партнерами і зокрема з молодіжними організаціями; 

 підвищення цифрової інтеграції в процесі навчання, викладання, 

професійної підготовки та роботи з молоддю на різних рівнях: сприяння 



доступу і навчанню через відкриті освітні ресурси; підтримки ІКТ в 

процесі навчання, професійної підготовки та роботи з молоддю, а також 

методика оцінювання на основі ІКТ. Зокрема, підтримка вчителів, 

інструкторів, співробітників навчальних закладів та працівників, що 

займаються справами молоді в опануванні або поліпшенні використання 

ІКТ для навчання у використанні цифрових технологій; підтримка 

організацій, що діють в галузі освіти, професійної підготовки та молоді 

переглянути свої моделі ведення бізнесу; агітація відкритих освітніх 

ресурсів різними мовами і запровадження його в Європі; підтримка 

цифрової інтеграції в навчанні, щоб досягти соціально незахищених 

прошарків; вивчення можливостей навчальної аналітики і 

краудассессмент для підвищення якості освіти; 

 внесок у розвиток Європейської галузі професійного розвитку та 

кваліфікацій: сприяння тіснішому зв’язку між різними європейською та 

національною прозорістю та відкритістю, підтримка проектів,які 

полегшують визнання і сертифікацію неформального і неофіційного 

навчання та її проникність шляхами неформальної освіти, а також 

проникність в різних сферах. Зокрема, сприяння використанню 

результатів навчання в області проектування, подача та оцінювання 

навчальних планів, освітніх програм і діяльність в інтересах студентів, 

інструкторів, учнів, дорослих і молодих людей; 

 підтримка інноваційних проектів, спрямованих на зменшення 

відмінностей в результатах навчання, що впливають на учнів з соціально 

незахищених прошарків населення / з меншими можливостям-включити 

учнів з обмеженими можливостями. Зокрема,розширення доступу до 

участі в (формальній / неформальній) освіті та професійній 

підготовці,запобігання достроковому припиненню навчання, підготовка 

педагогічних кадрів та працівників, що займаються справами молоді для 

справедливості, різноманітності і проблем інтеграції; моніторинг різних 

видів нерівності, боротьба з ліквідацією і дискримінацією обездолених 



громад, таких як іммігранти та цигани; полегшення переходів від освіти 

до сфери праці для соціально незахищених осіб; 

 стимулювання розробки та використання інноваційних підходів та засобів 

для оцінювання та підвищення ефективності державних витрат та 

інвестицій в сферу освіти, професійної підготовки та молоді, в тому числі 

через нові моделі фінансування, такі як державно-приватні партнерства, 

спільне відшкодування витрат і т.д. 

 

Профільні пріоритети для різних сфер 

У сфері вищої освіти: 

 підтримка вищих навчальних закладів у реалізації необхідних реформ 

відповідно до  Європейського плану модернізації 2011 року та її 

пріоритетних напрямків: збільшення рівнів підготовки; покращення 

якості та актуальності  вищої освіти; покращення якості через мобільність 

та міжнародне співробітництво; створення трикутника знань; 

вдосконалення методів управління та фінансування. Особлива увага 

приділятиметься таким проектам як: 

o  підтримка заходів, які допомагають пристосувати  навчальні 

програми потреб ринку праці, а також тих потреб, які вже існують, 

щоб забезпечити сферу молоді новими навичками, такими як 

підприємництво, розвиваючи активну співпрацю між ВУЗом та 

партнерами з інших освітніх середовищ: підприємствами, 

професійними організаціями, торговими палатами, соціальними 

партнерами, місцевими / регіональними органами і т.д.; 

o підтримка заходів розробки інноваційних стратегій для підвищення 

мобільності та способи усунення перешкод на шляху мобільності в 

галузі вищої освіти надаючи більше можливостей  студентам, щоб 

отримати додаткові навички, навчаючись або отримуючи 

професійну підготовку за кордоном; проекти також можуть 

підтримувати віртуальну мобільність, яка впроваджена  в глобальну 



стратегія щодо ефективної інтеграції ІКТ у ВУЗах, які беруть в ній 

участь ; 

o зміцнення зв'язків між освітою, дослідженнями та бізнесом для 

сприяння високому рівня регіонального розвитку; 

o направленість на збільшення числа випускників, показників та 

кількості учнів – представників меншин і нестандартних учнів, 

підвищення кваліфікації за допомогою створення гнучкого графіку 

навчання, розробка способів підвищення соціальної 

відповідальності у вищих навчальних закладах; 

 підтримка впровадження домовленості 2013 року про розкриття 

можливостей в освіті: сприяння розробці нових методів викладання, 

зокрема, інтеграції більшої кількості різних форм навчання(дистанційне 

навчання, навчання з неповним навантаженням, модульне навчання) за 

рахунок нових форм індивідуального навчання, стратегічного 

використання освітніх ресурсів відкритого доступу, віртуальної 

мобільності, змішаної мобільності і віртуальних середовищ навчання; а 

також стимулювання інтернаціоналізації європейської системи вищої 

освіти в Європі та за її межами. 

В професійно – технічній освіті: 

 підтримка розвитку високоякісної професійно-технічної освіти з 

отриманням досвіду на підприємствах (отримання технічної професії і 

подвійна модель навчання), разом з міцними партнерськими зв’язками 

між освітою та зайнятістю (зокрема, в певних компаніях  та з соціальними 

партнерами); 

 підвищення актуальності професійно-технічної освіти на ринку праці і 

скорочення невідповідностей між професійними навиками та потребами 

професії або скорочення в економічних галузях через своєчасну 

адаптацію навчальних програм та кваліфікаційних профілів та створення 

стабільних партнерських відносин між представниками професійно-

технічної освіти та суб’єктами економічної діяльності, у тому числі 

соціальними партнерами, розвитком організацій, органів в інноваційних 



системах, торгових палатах. Вони повинні бути засновані на даних, що 

випливають з систем моніторингу результатів професійно-технічної 

освіти (темпи працевлаштування, коефіцієнт працевлаштування) і 

системного прогнозування потреб у навичках і  прирівнювання 

професійно – технічної освіти до стратегій економічного розвитку на 

регіональному та місцевому рівнях. Це також може стосуватися розвитку 

професійно-технічної освіти на вищому  рівні, ніж рівень гімназій /вищих 

європейських кваліфікаційних рамок; 

 підвищення прозорості і взаємної довіри між системами професійно-

технічної освіти за рахунок оптимізації та послідовної реалізації на 

національному рівні та системами Європейської кредитної системи 

професійної освіти та Європейської системи забезпечення якості у 

професійній освіті; 

 сприяння просування  легко доступної і орієнтованої на кар’єрний ріст 

професійно-технічної освіти, в тому числі тих, хто має найменшу 

можливість отримати знання; 

 сприяння розвитку навичок та вмінь викладачів та інструкторів, з 

отриманням досвіду на підприємствах, розвиток партнерських відносин 

між вчителями у школі і корпоративними тренерами, і навчанням 

корпоративних тренерів. 

У сфері шкільної освіти: 

 зміцнення викладацьких професій за рахунок залучення кращих 

кандидатів до професії і підтримка вчителів і лідерів, щоб забезпечити 

високу якість викладання, мати справу з роботою в класі та прийняття 

нових методів та засобів. Зокрема, поліпшення початкової підготовки 

вчителів і підтримка нових вчителів, щоб вони мали всі необхідні 

повноваження з самого початку, могли справлятися з різноманітними 

групами учнів (наприклад, іммігрантами); прийняття спільних та 

інноваційних практик для зміцнення ініціативності в галузі освіти, в тому 

числі розподілення повноважень, для проектування необхідних змін та 

удосконалення  їх на інституціональному рівні; 



 підвищення низької успішності з базових навичок за рахунок більш 

ефективних методів навчання. Зокрема, через такі проекти як: 

запровадження мультидисциплінарних і міждисциплінарних підходів; 

інтегрувати викладання основних навичок (математика, наука і 

грамотність); отримання досвіду; або сприяння інноваційним підходам до 

викладання у високотехнологічних середовищах з особливим акцентом 

на математиці; 

 підтримка шкіл у вирішенні такого недоліку як дострокове припинення 

навчання (ESL), з огляду на всіх учнів від найнижчої до найвищої 

сходинки в системі шкільної освіти, зокрема, підтримка проектів, які 

спрямовані на: покращення співпраці в середині, а також з батьками та 

іншими зацікавленими сторонами; сприяння розвитку мереж шкіл і 

стратегії співробітництва у викладанні; розробити методи і створити 

умови для індивідуального викладання та навчання учнів; 

 підвищення якості дошкільної освіти, для того, для поліпшення 

результатів навчання і забезпечення хорошого старту в галузі освіти для 

всіх, зокрема через проекти, спрямовані на: розробку відповідної цілісної 

і вікової педагогічної основи для дошкільної освіти; впевнитися, що 

переваги дошкільної освіти допомагають на інших  рівнях шкільної 

освіти; і проекти, які розробляють нові моделі реалізації, управління та 

фінансування дошкільної освіти. 

У сфері освіти дорослих: 

 розробка та реалізація ефективних стратегій для підвищення базових 

навичок (навчання грамоті, рахунку та цифрових навичкам) для 

конкретних цільових груп дорослих, підвищення ініціативності у 

навчанні дорослих;  

 надання інформації про доступ до послуг навчання для дорослих, таких, 

як інформація про підтвердження знань отриманих під час формального і 

неформального навчання, професійна орієнтація та педагогічна 

консультація; 



 вдосконалення та поширення освітніх можливостей з урахуванням 

індивідуальних особливостей дорослих учнів, у тому числі за допомогою 

інноваційних способів програми допомоги; 

 розвиток компетентності викладачів, що мають справу з різноманітними 

групами учнів, використання нових технологій для поліпшення якості 

інформаційно-пропагандистських та навчальних результатів; 

 оцінка ефективності політики в галузі освіти для дорослих на 

національному, регіональному та місцевому рівнях. 

 

У сфері молоді: 

 сприяння високоякісній роботі з молоддю. Пріоритет ставиться на такі 

проекти як: сприяння входженню та працевлаштуванню молодих людей з 

обмеженими можливостями (в тому числі тих, хто не задіяний в 

освітньому процесі, роботі чи стажуванні); інтернаціоналізація роботи з 

молодими людьми і відкриття її для міжсекторального співробітництва; 

доведення до професійного рівня роботи молодих людей, які розвивають 

свої навички, встановлюють стандарти якості, етичні та професійні 

кодекси; зміцнення зв'язків між політикою, дослідженнями і практикою; 

сприяння розширенню знань, визнання і підтвердження молодіжної 

роботи і неформального навчання на європейському, національному, 

регіональному та місцевому рівнях; 

 уповноваження прав і можливостей, участі і активноїгромадянської 

позиції молоді, в проектах, які націлені на: розширення і поглиблення 

політичної і соціальної участі молоді на місцевому, регіональному, 

національному, європейському або глобальному рівнях; надання 

можливості молодим людям з'єднатися, висловити свою думку і вплинути 

на відповідальних робітників, державні органи, зацікавлені групи, 

організаціїг ромадянського суспільства або окрему людину, громадяна в 

межах будь – яких політичних або соціальних процесів, що впливають на 

їх життя; 



 сприяння утворенню серед молоді бажання створити щось більше для 

освіти і для суспільства. Пріоритет буде надаватися проектам, які 

дозволяють группам молодих людей втілити в практику бажання, 

орієнтовані на вирішення завдань і проблем, виявлених в рамках своїх 

громад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Які заходи підтримуються в стратегічному партнерстві? 

За час існування проекту, стратегічні партнерства як правило, можуть 

реалізувати широкий спектр видів діяльності,  як наприклад: 

 заходи, спрямовані на зміцнення співпраці між організаціями з метою 

обміну практикою; 

 заходи, які сприяють розробці, тестуванню та / або впровадженню 

інноваційних практик в області освіти, професійної підготовки та молоді; 

 заходи, які сприяють створенню і підтвердженню знань, умінь і навичок, які 

набуваються в рамках формального, неформального та неофіційного 

навчання; 

 заходи співпраці між місцевими органами влади з метою сприяння розвитку 

освіти, професійної підготовки та молодіжних систем та їх інтеграції в діях 

місцевого і регіонального розвитку; 

 

 діяльність з надання підтримки учням з обмеженими можливостями / 

особливими потребами, щоб завершити базове навчання і сприяти їх 

переходу на ринок праці, в тому числі шляхом поєднання боротьби з 

сегрегацією і дискримінацією в галузі освіти для знедолених громад; 

 

 діяльність, спрямована на кращу підготовку і влаштування фахівців в сфер і 

освіти та підготовки кадрів для справедливості, різноманітності і включення 

проблеми в навчальному середовищі; 

 

 міжнародні ініціативи, що сприяють розвитку підприємницького мислення 

та навичок, щоб заохочувати активну громадянську позицію та бажання 

створити щось більше (в тому числі створити щось більше для суспільства), 

проведене спільно двома або більше групами молодих людей з різних країн. 

 

 

 



Стратегічніпартнерстватакожможутьорганізуватитранснаціональневикладання, 

навчання або освітню діяльність окремих осіб, в тій мірі, в якій вони приносять 

додаткові переваги у досягненні цілей проекту. Для більш детального опису тих 

видів діяльності, що підтримуються, зверніться до додатку I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ УСТРАТЕГІЧНОМУ 

ПАРТНЕРСТВІ? 

Як правило, стратегічні партнерства націлені на співпрацю між 

організаціями країнами-членами програми. Проте організації країн-партнерів 

можуть брати участь у стратегічному партнерстві в якості партнерів (не в якості 

заявників), якщо їх участь приносить додаткові переваги у проект. 

Які основні критерії, які використовуються для оцінки 

стратегічного партнерства? 

Нижче наведені формальні критерії, які стратегічне партнерство має 

враховувати для  того, щоб мати право на Еразмус + грант: 

 

ПРАВОЧИННІ КРИТЕРІЇ 

 

 

 

 

 

Правочинні 

організації 

- учасники 

Організація-учасник може бути будь-якою громадською чи приватною 

організацією,яка належить до країн-членів програми або будь-яких країн-партнерів 

в світі (дивіться розділ "Правочинні Країни"в частині А даного довідника). 

Наприклад, такою організацією може бути: 

 вищий навчальний заклад; 

 школа / інститут / освітній центр (на будь-якому рівні, віддошкільної до 

другоївищоїосвіти, і в тому числіпрофесійно-технічнаосвітатаосвітадля 

дорослих); 

 некомерційна організація, асоціація, неурядова організація; 

 державне або приватне, маленьке, середнє або велике підприємство (у тому 

числі соціальне підприємство); 

 орган державної влади на місцевому, регіональному чи національному рівні; 

 соціальний партнер або інший представник трудової діяльності, в тому числі 

торгова палата, промисловість, ремесло / професійні асоціації та профспілки; 

 науково-дослідницький інститут; 

 фонд; 

 міжфірмовий центр підготовки; 

 підприємства, 

щозабезпечуютьспільніпрограмипідготовки(спільнапрофесійнапідготовка); 

 культурна організація, бібліотека, музей; 

 орган, який абезпечує профорієнтацію, професійне консультування та 



інформація послуги; 

 орган перевірки знань, умінь і компетенцій, отриманих в результаті 

неформального навчання; 

 Європейська молодіжна неурядова організація; 

 групамолодих людей, яка приймаєактивну участь у вирішенні питань молоді, 

але не обов'язково в контексті молодіжної організації (тобто неофіційна 

группа молодих людей). 

 

Вищі навчальні заклади (ВНЗ), що належать докраїн-членів програми повинні 

прийняти діючий Еразмус Статут про вищу освіту. Еразмус Статут про вищу освіту 

не обов'язковий для ВУЗів членівкраїн-партнерів, але вони повинні дотримуватися 

їх законів. 

Хто може 

подавати 

заявку? 

Заявником може бути будь-яка організація, яка зазначена як країна-член програми. 

Дана організація подає заявку від імені усіх організацій-учасників, які залучені в 

данному проекті. 

 

 

Кількість і 

профіль 

організацій 

- учасниць 

Стратегічне партнерство є транснаціональним і складається що найменше з трьох 

організацій з трьох різних країн-членів програми. Максимальної кількості партнерів 

не існує. 

Тим не менш, бюджет  на витрати управління, обмежений (і рівний 10 партнерам). 

Всі організації-учасники повинні бути зазначені на момент подачі заявки на грант.  

Тим не менш, наступні типии проектів можуть включати в себе дві організації 

щонайменше з двох країн-членівпрограми: 

 Стратегічне партнерство в галузі шкільної освіти, включає тільки школи. 

Такі партнерства можуть включати школи з країн – членів програми. 

 Стратегічні партнерства між місцевими / регіональними шкільними органами 

влади в галузі освіти. Для кожної країни, що бере участь в проекті, 

партнерство повинно включають в себе, щонайменше: 

o один місцевий або регіональний шкільний орган 

o одну школу 

o одну організацію, яка пов'язаназ галуззю освіти, професійної 

підготовки та молоді або  ринком праці. 

 Стратегічні партнерства в сфері молоді, яківключають тільки молодіжні 

організації або групи молодих людей, приймають активну участь у 

молодіжній роботі, але не обов'язково в складі молодіжної організації. 

 

 



Місце (місця) дії Усі заходи Стратегічного Партнерства повинні проводитися в країнах-

організаторах проекту. 

Тривалість проекту Партнерство у сфері молоді: від 6 до 36 місяців. 

Інші види Партнерства: від 24 до 36 місяців. 

Тривалість потрібно визначити разом із поданням заявки, ґрунтуючись на меті 

проекту і типі заходів, проведення яких заплановане протягом тривалого 

періоду. 

У виняткових випадках тривалість Стратегічного Партнерства можна 

продовжити на вимогу особи, яка отримує переваги, залучившись згодою 

Національного агентства, на термін до 6 місяців, але за умови,  що загальна 

тривалість не перевищуватиме 3 роки. У такому випадку повний грант 

залишиться незмінним. За будь-яких умов проекти потрібно завершити не 

пізніше, ніж до 31 серпня 2018 року. 

Де подавати заявку? У Національне агентство країни, де створено організацію заявників
76

.  

Відповідно до кінцевого терміну один партнерський консорціум може подавати 

на розгляд лише одну заявку лише до одного Національного агентства. 

Коли подавати заявку? Партнерство у сфері вищої освіти, професійно-технічної освіти та освіти 

для дорослих: 

кандидати повинні подавати на розгляд свої заявки на отримання гранту до: 

31 березня 12:00 (полудень за брюссельським часом) для проектів, що 

вступають у дію від 1 вересня до 31 грудня одного року. 

Партнерство у сфері молоді: 

кандидати повинні подавати на розгляд свої заявки на отримання гранту до: 

 4 лютого 12:00(полудень за брюссельським часом) для проектів, що 

вступають у дію від 1 червня до 30 вересня одного року; 

 30 квітня 12:00 (полудень за брюссельським часом) для проектів, що 

вступають у дію від 1 вересня до 31 грудня одного року; 

 1 жовтня 12:00 (полудень за брюссельським часом) для проектів, що 

вступають у дію від 1 січня до 31 травня наступного року. 

Як подати заявку? Будь ласка, перегляньте Частину С цього Довідника задля детальної інформації 

щодо подання заявок. 

 

Якщо Стратегічним Партнерством передбачено міжнаціональну освіту, 

викладання та навчальні заходи, то як додаток до вище згаданих критеріїв 

необхідно враховувати наступні: 

76
 Будь ласка, відмітьте: школи, які перебувають під керівництвом державного 

управлення іншої країни (наприклад, французькі ліцеї, німецькі школи, 

британські військові школи), подають заявки до Національного агентства тієї 

країни. 
Доступні види 

діяльності 

 Змішана мобільність учнів, яка поєднує короткотривалу фізичну 

мобільність (від 5 днів до 2 місяців) і віртуальну мобільність; 

 Короткотривалий обмін групами школярів (від 5 днів до 2 місяців; 

крім днів переїзду); 

 Інтенсивні навчальні програми (від 5 днів до 2 місяців; крім днів 

переїзду); 

 Довготривала навчальна мобільність для школярів (від 2 до 12 

місяців); 

 Довготривала мобільність для молодих працівників (від 2 до 12 

місяців); 

 Короткотривалі навчальні заходи для об’єднанихгруп 

персоналу(від 5 днів до 2 місяців; крім днів переїзду); 



 Деякі з перерахованих заходів дійсні лише у сфері освіти, 

навчання і молоді. Для детальної інформації ознайомтеся з 

розділом  "Стратегічне Партнерство" у додатку І цього Довідника. 

 

Учнівські заходи, а також довготривалі заходи для персоналу чи молодих 

працівників у межах країн-парнерів не допускаються. Єдиним винятком 

є короткотривалі навчальні заходи для об’єднаних груп персоналу і 

персоналу з країн-партнерів, де викладаються інтенсивні навчальні 

програми. 

Потенційні учасники  Студенти ВНЗ-партнерів, які здобувають визнаний навчальний 

ступінь або ж інший визнаний кваліфікаційний рівень третього 

ступеня, включаючи докторантуру (в інтенсивних навчальних 

програмах і заходах змішаної мобільності); 

 Учні, студенти професійно-технічного профілю, дорослі і молодь  

у змішаній мобільності; 

 Школярі різного віку в супроводі шкільного персоналу (у 

короткотривалих програмах обміну для груп школярів); 

 Школярі віком від 14 років включно на денній формі навчання у 

школі-учасниці Стратегічного Партнерства (у довготривалій 

шкільній навчальній мобільності); 

 Професори, учителі, інструктори, навчальний та адміністративний 

персонал, які працюють в організаціях-учасницях, а також молоді 

працівники. 
 

Організації заявників оцінуватимуться відповідно до критеріїв вибірки.  Для 

детальної інформації, будь ласка, ознайомтеся з Частиною С цього Довідника. 

Критерії вибору переможців 

Залежно від цілей проекту, задіяних організацій-учасниць, розрахованих 

грошових укладень та інших елементів, Стратегічне Партнерство може бути 

різних масштабів, пристосовуючись відповідно до видів діяльності. Коротко 

кажучи, ця акція дає можливість організаціям-учасницям набувати досвіду 

міжнародної співпраці і посилювати свою компетенцію, а також досягати 

високоякісних прогресивних результатів роботи. Якісна система оцінювання 

проекту буде працювати відповідно до цілей співпраці та особливостей 

задіяних організацій. 

 

 

 

 

 

 



Проекти будуть оцінюватися відповідно до наступних критеріїв: 

Обґрунтованість 

проекту  

(максимум 30 балів) 

 Відповідність запропонованого плану: 

- цілям і пріоритетам заходу (ознайомтеся з розділом 

"Які цілі і пріоритети Стратегічного Партнерства"). 

 Рівень відповідності таким факторам: 

- побудова запропонованого плану відповідно до 

наявних релевантних потреб; 

- чітке окреслення цілей, їхня прагматичність і 

співвіднесеність з відповідними організаціями-

учасницями і цільовими групами;   

- пропозиція підходить для співпраці у межах різних 

сфер освіти, навчання і молоді; 

- пропозиція є новітньою, що підсумовує всі 

попередні, запропоновані організаціями-учасницями; 

- пропозиція дає додаткові переваги для 

європейського рівня розвитку, які не можна досягти 

при проведенні таких заходів на території однієї 

країни. 

Якість проектного 

задуму і його 

реалізації 

(максимум 20 балів) 

 Чіткість, повнота та якість робочої програми, у тому 

числі відповідних етапів підготовки, реалізації, 

контролю, оцінювання і поширення інформації про 

неї; 

 Узгодження між цілями проекту та запропонованими 

заходами; 

 Існування і відповідність заходів контролю якості для 

гарантії  втілення проектного задуму на високому 

рівні у рамках відведеного часу та виділених коштів; 

 Рівень рентабельності проекту і розподілу 

відповідних ресурсів для кожного заходу. 

Чи планується в межах проекту підготовка, викладання 

чи навчальні заходи: 

 Рівень відповідності цих заходів цілям проекту та 

залучення належної кількості учасників; 

 Якість погодженої схеми визначення та затвердження 

майбутніх навчальних здобутків учасників на фоні 

європейських засобів і принципів прозорості та 

розпізнавання. 

Якість команди 

проекту і 

домовленостей про 

співпрацю 

(максимум 20 балів) 

 Рівень відповідності таким факторам: 

- у проекті залучено відповідне поєднання 

взаємодоповнюючих організацій необхідного 

профілю з досвідом і компетентністю для успішного 

втілення в життя всіх аспектів проекту; 

- розподіл обов’язків і завдань демонструє готовність 

до дій та активний унесок усіх організацій-учасниць; 

- відповідність типу проекту, у проекті залучено 

діяльність організацій різних сфер освіти, навчання, 



молоді та інші соціально-економічні галузі; 

- у проекті залучено новачків такого виду діяльності. 

 Наявність ефективних механізмів для співпраці та 

комунікації між організаціями-учасницями, а також з 

іншими зацікавленими сторонами відповідного 

профілю; 

 По можливості високий ступінь залучення 

організації-учасниці з країни-партнера, яка дає 

важливі додаткові переваги (якщо цю умову не буде 

виконано, проект не подасться на розгляд). 

Вклад і поширення 

інформації 

(максимум 30 балів) 

 Якість системи заходів для оцінювання майбутніх 

результатів проекту; 

 Потенційний вклад у проект: 

- на учасників та організацій-учасниць як під час 

активної дії проекту, так і після його завершення; 

- поза діяльністю організацій та осіб, які мають пряме 

відношення до участі у проекті на місцевому, 

регіональному, національному чи/і Європейському  

рівнях; 

 Якість плану поширення інформації: релевантність і 

якість заходів, спрямованих на поширення результатів 

проекту як у межах, так і поза організаціями-

учасницями; 

 По можливості вільний доступ до матеріалів, 

документів та засобів передачі інформації широкому 

загалу, розрекламованих за відкритою ліцензією, які 

позбавлені непропорційних обмежень; 

 Якість планів для гарантії стійкого розвитку проекту: 

його здатності продовжувати зацікавлювати і 

користуватися результатами після використання 

грантів ЄС. 
   



 

Щоб отримати фінансування, запропоновані плани повинні набрати 

щонайменше 60 балів. Більше того, вони повинні набрати щонайменше 

половину максимальних балів у кожній вище зазначеній категорії критеріїв 

вибору переможця (тобто щонайменше 15 балів у категоріях "обгрунтованість 

проекту" та "вклад і поширення інформації "; 10 балів у категоріях "якість 

проектного задуму і його реалізації " та "якість команди проекту і 

домовленостей про співпрацю"). Пропозиції, у яких не задано хоча б один 

пріоритетний напрям заходу, не будуть профінансовані. 

Що ще варто знати про цей Захід? 

Більше обов’язковихкритеріїв і додатковукориснуінформацію, а також 

приклади проектів у рамках Заходу можна знайти в Додатку І цього Довідника. 

Перед запитом на фінансову підтримку зацікавленим організаціям 

рекомендується уважно ознайомитися з відповідними розділами цього Додатку.  

За потреби може бути надана лінгвістична підтримка для осіб Стратегічного 

Партнерства, що отримують переваги від організації навчальних і викладацьких 

заходів для персоналу, молодих працівників та учнів. Лінгвістичне 

обслуговування в режимі онлайн буде поступово вводитися в дію в рамках 

Програми для заходів мобільності тривалістю від двох місяців і більше (для 

детальної інформації ознайомтеся з Додатком І цього Довідника). 

  



У чому полягають правила фінансування? 

Стратегічне Партнерство буде реалізовуватися як на рівні досить простих 

проектів співпраці між невеликими організаціями (наприклад, школами чи 

неформальними групами молодих людей), так і на рівні досить серйозних 

широкомасштабних проектів, головною метою яких є розвиток та обмін 

передовими знаннями у сферах освіти, викладання і молоді. Обсяг грошових 

укладень неодмінно буде змінюватися в залежності від різних типів проектів. 

З цього випливає, що запропонована схема фінансування має чітко визначені 

цінові одиниці, відповідно до яких заявники обиратимуть бажані види 

діяльності з розрахунком майбутніх результатів. Перші два пункти - 

"управління проектом і його реалізація" та "міжнаціональні зустрічі учасників 

проектів"- це цінові одиниці, на які можуть подавати заявку представники всіх 

типів Стратегічного Партнерства, адже вони є невід’ємною частиною будь-

якого проекту. Інші цінові одиниці можуть обиратися лише тими проектами, які 

представляють більш істотні цілі, спрямовані на отримання 

результатів/продуктів розумової праці, комплексне чи інтегроване навчання, 

викладацькі та навчальні заходи. Крім того, покриються додаткові витрати і 

кошти для учасників з обмеженими можливостями при визнанні їхнього вкладу 

в діяльність проекту і досягнення результатів. 

Загальний грант проекту має грошове обмеження у 150 000  Євро для 1-річного 

проекту, 300 000 Євро – 2-річного і 450 000 Євро – 3-річного. 

Бюджет проекту повинен бути сформованийз урахуванням наступних правил 

фінансування (у Євро): 

Максимальний розмір виданого гранту 

Стратегічне Партнерство у сфері молоді: розмір варіюється, визначається в 

залежності від тривалості проекту: 12 500 Євро (на кожен місяць).  

Стратегічне Партнерство в інших сферах: 300 000 Євро для 2-річного і 

450 000 Євро для 3-річного проектів. 

Доступні кошти Схема 

фінансу

вання 

Кількість Схема 

асигнування 

Управлін

ня 

проектом 

і його 

реалізація 

Управління проектом 

(наприклад, планування, 

фінанси, партнерська 

співпраця і комунікація тощо); 

незначні 

навчальні/викладацькі/виховні 

матеріали, засоби, підходи 

тощо. Віртуальна співпраця та 

Одинич

ні 

витрати 

Вклад у 

діяльність 

організації-

координато

ра: 

500 Євро 

щомісяця 

 

 

Максимум  

2750Євро 

щомісяця 

Залежить від 

тривалості 

Стратегічної 

Програми і 

кількості 

залучених 

організацій-



  

місцеві види діяльності 

проекту (наприклад, учнівська 

проектна робота у класах, 

діяльність молодих 

працівників, організація та 

нагляд за проведенням заходів 

інтегрованого 

навчання/викладання тощо); 

інформація, реклама і 

розповсюдження (наприклад, 

брошури, листівки, веб-

інформація тощо). Витрати на 

реалізацію міжнародних 

молодіжних ініціатив 

Одинич

ні 

витрати 

Вклад у 

діяльність 

інших 

організацій

-учасниць: 

250 Євро 
на 

організаці

ю 

щомісяця 

учасниць 

Міжнаціо

нальні 

зустрічі 

учасників 

проектів 

Участь у зустрічах партнерів 

проекту і господарів однієї з 

організацій-учасниць з метою 

рекламування і співпраці. 

Витрати на переїзд та 

проживання  

Одинич

ні 

витрати 

Для 

поїздок від  

100 до 

1999 км : 

575 Євро 
на кожного 

учасника 

зустрічі 

 

 

 

Максимум  

23 000 

Євро 

щороку 

Умова: 

заявники 

повинні 

підтвердити 

необхідність 

зустрічей, 

посилаючись 

на кількість 

зустрічей та 

залучених 

учасників. 

Відстані 

поїздок 

повинні 

вираховуватис

я за 

допомогою 

калькулятора 

відстаней, 

затвердженого 

Європейською 

Комісією. 

Для 

поїздок від 

2000 км 

включно: 

760 Євро 

на кожного 

учасника 

зустрічі 



Деякі з максимальних грошових сум, поданих у таблиці, покриваються щомісяця чи щороку. Особи, які отримують вигоду 

від проекту, можуть, однак, використовувати загальний європейський грант, отриманий від проекту, у будь-який зручний 

спосіб, дотримуючись рамок його тривалості і діючи відповідно до плану реалізації видів діяльності. 

78У тому числі кошти, які мають пряме відношення до учасників з обмеженими можливостями та супутніх осіб, які беруть 

участь у міжнародних викладацьких, виховних і навчальних видах діяльності. Вони можуть стосуватися переїздів і 

проживання за умови їх підтвердження, оскільки грант для таких учасників не передбачений бюджетними категоріями 

"переїзд" та "персональна підтримка". 

Доступні кошти Схема фінансування Кількість Схема асигнування 

Результати розумової 

праці 

Результати розумової праці/реальні 

результати роботи проекту (такі як 

навчальні плани, педагогічні матеріали і 

матеріали роботи молоді, відкриті освітні 

ресурси (ВОР), засоби ІТ, аналізи, 

заняття, методи обміну навчальним 

досвідом між однолітками тощо) 

Одиничні витрати  

В1.1для менеджера 

за кожен день роботи 
над проектом 

Умова: розраховується, що 

витрати на персонал менеджерів 

та адміністрації вже покриті 

коштами з сегменту "Управління 

проектом і його реалізація".  Щоб 

запобігти ймовірному 

накладенню цієї одиничної 

витрати, заявникам необхідно 

буде підтвердити тип і величину 

витрат на персонал, які будуть 

пов’язані із запропонованими 

бажаними результатами роботи. 

Рівень та обсяг результатів 

роботи має бути на високому 

рівні, щоб підходити для цього 

виду підтримки. Результати 

роботи повинні мати потенціал 

для широкого використання і 

розвитку, а також здійснювати 

вплив у майбутньому. 

 

B1.2для 

дослідника/учителя/і
нструктора/молодого 

працівника за кожен 

день роботи над 
проектом 

 

B1.3для техніка за 

кожен день роботи 

над проектом 

 

B1.4для 

адміністраціїза 

кожен день роботи 

над проектом 

Мультиплікаційні заходи Грошові вкладення в національні та 

міжнародні конференції, семінари, заходи 

з метою розподілу і поширення 

інформації про результати розумової 

праці, досягнуті в ході проекту (крім 

витрат на поїздки та проживання 

представників залучених у захід 

організацій-учасниць). 

Одиничні витрати 100 Євро для 

місцевого учасника 

(тобто учасників з 

країн, де 

проводиться захід) 

 

 

Максимум 

30 000 Євро 

на проект 

Умова: 

підтримка для 

мультиплікаційн

их заходів 

надається тільки 

при наявності 

прямої 

відповідності 

результатам 

розумової праці 

проекту. Проект 

без залучення 

гранту на 

результати 

розумової праці 

не може 

отримувати 

допомогу для 

організації 

мультиплікаційн

их заходів. 

200 Євро для 

міжнародного 

учасника (тобто 

учасників з інших 

країн) 

Додаткові витрати Грошові вкладення у дійсні кошти на 

підписання субпідрядних договорів і 

купівлю товарів і послуг. 

Витрати на забезпечення фінансової 

гарантії за запитом Національного 

агентства. 

Одиничні витрати 75% доступних 

витрат 

Максимум – 50 000 

Євро на проект (крім 

витрат на фінансову 

гарантію) 

Умова: підписання субпідрядних 

договорів повинне стосуватися 

послуг, які не можуть бути прямо 

забезпечені організаціями-

учасницями через обґрунтовані 

належним чином причини. До 

використовуваного обладнання 

не відноситься звичайне офісне 

обладнання чи обладнання, яке є 

звичним у користуванні 

організаціями-учасницями. 

Підтримка осіб з 

обмеженими 

можливостями 

Додаткові витрати, прямо виділені для 

учасників з обмеженими можливостями78. 

Одиничні витрати 100% доступних 

витрат 

Умова: запит на цей вид коштів 

повинен бути обґрунтований у 

листі-запиті. 
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 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
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Наприклад, якщо людина з Мадрида (Іспанія) бере участь у мобільності, що проводитьсяв Римі (Італія), заявник має: а) обчислити відстань від Мадрида до Риму (1365,28 
км);б) обрати відповідну групудорожніх відстаней (тобто між 500 і 1999 км) і в) обчислитирозмір гранту ЄС, щонадастьвнесок надорожні витрати учасника з Мадрида в Рим і 
назад. 

Прийнятні витрати Механізми 

фінансування 

Сума Правила розподілу 

 

 

 

 

Дорога 

Внесок на дорожні 

витрати учасників, 

у тому числі 

супроводжуючих 

осіб, між власним 

університетом та 

університетом 

країни, що 

приймає 

 

 

 

 

Питомі витрати 

 

Для відстаней між 100 і 1 999 км: 275 євро за одного 

учасника 

 

 

Умови:  

заявники повинні обґрунтувати, 

що мобільність є 

необхідної для досягнення цілі і 

результатів проекту. 

Дорожня відстань 

розраховується з допомогою 

Калькулятора відстаней, який 

підтримується 

Європейською 

Комісією
79

. Заявник повинен 

вказати відстань перельоту в 

одну сторону, щоб 

розрахувати розмір 

гранту ЄС, що надається на 

поїздку в обидва кінці
80

 

 

 

Для відстаней від 2000 км: 360 євро за одного учасника 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна 

підтримка 

 

 

 

Питомі витрати в 

день, харчування 

та проживання 

учасників, у тому 

числі 

супроводжуючих 

осіб, 

під час 

мобільності 

 

 

 

 

 

 

 

Питомі витрати 

Викладацька або 

навчальна 

довгострокова 

діяльність  

 

Довгострокова 

мобільність  

молодих 

працівників  

 

до 14-го дня перебування: B1.5 в день 

на одного учасника 

+ 

між 15-м і 60-м днем перебування: 

B1.6 в день на одного учасника 

+ 

між 61-м днем перебування та до 12 

місяців: B1.7 в день на одного 

учасника 

 

Інтегровані 

короткострокові  

навчальні заходи  

у рамках 

інтенсивної 

до 14-го дня діяльності: 100 євро в 

день за одного учасника 

+ 

між 15-м і 60-м днем діяльності: 70 

євро в день на одного учасника 
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Супроводжуючі особи мають право на отримання такої ж суми, незалежно від того, коротко- або довгостроковоює мобільність, у якій вони беруть участь. У виняткових 
випадках, коли супроводжуюча особа має залишитися за кордоном більш ніж на 60 днів, додаткові витрати на проживання по закінченню 60-го дня будуть підтримуватися в 
рамках бюджету, під заголовком«Підтримка особливих потреб». 

програми 

дослідження, 

включаючи 

супроводжуючих 

осіб
81

 

 

Учні 

довгострокової 

мобільності 

 

 

 

B1.8 в місяць на одного учасника 

Короткострокові 

заходи 

Для студентів 

(Змішані курси, 

короткострокова  

навчальна 

мобільність, 

інтенсивна 

навчальна 

програма): 

 

 

до 14-го дня діяльності: 55 євро в день 

за одного учасника 

+ 

між 15-м і 60-м днем діяльності: 40 

євро в день на одного учасника 

 

 

 

 

Мовна підтримка 

Витрати, пов'язані 

з підтримкою, що 

надається 

учасникам 

для того, щоб 

поліпшити 

знання мови 

навчання або 

роботи 

 

 

 

 

Питомі витрати 

 

 

 

Тільки для програм тривалістю від 2 до 12 місяців: 

150 євро за одного учасника, що потребує мовної 

підтримки 

Умови: 

запит про фінансову 

підтримку має бути 

обґрунтований у 

формі заявки та 

застосовується для мов, 

які не надаються 

центральним онлайн-сервісом 



Правила фінансування міжнародних тренінгів, студентської та 

викладацької мобільності у рамках стратегічного партнерства (Додаткове 

фінансування) 

Таблиця А – Обрахунок інтелектуальної діяльності (суми вказані в євро в 

день) 

 Це фінансування може використовуватись тільки для витрат на персонал 

організацій з надання інтелектуальних послуг, що беруть участь в проекті. 

Суми залежать від: а) профілю співробітників, що беруть участь у проекті і б) 

країни організації, співробітники якої беруть участь. 

 

 

 

 

  

 

Менеджер 

Вчитель/ 

Тренер/ 

Науковий 

співробітник/ 

Молодий 

працівник 

 

 

Технік 

 

Адміністративний 

персонал 

B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 

 

Данія, Ірландія, 

Люксембург, 

Нідерланди, Австрія, 

Швеція, Ліхтенштейн, 

Норвегія 

 

 

294 

 

 

241 

 

 

190 

 

 

157 

 

Бельгія, Німеччина, 

Франція, Італія, 

Фінляндія, 

Великобританія, 

Ісландія 

 

 

280 

 

 

214 

 

 

162 

 

 

131 

 

 

Чехія, Греція, Іспанія, 

Кіпр, Мальта, 

Португалія, Словенія 

 

 

164 

 

 

137 

 

 

102 

 

 

78 

 

Болгарія, Естонія, 

Хорватія, Латвія, Литва, 

Угорщина, Польща, 

Румунія, Словаччина, 

Колишня Югославська 

Республіка Македонія, 

Туреччина 

 

 

88 

 

 

74 

 

 

55 

 

 

39 



Таблиця B - Обрахунок інтелектуальної діяльності (суми вказані в євро в 

день) 

Це фінансування може використовуватись тільки для витрат на персонал 

організацій з надання інтелектуальних послуг, що беруть участь в проекті. 

Суми залежать від: а) профілю співробітників, що беруть участь у проекті і б) 

країни організації, співробітники якої беруть участь. 

  

 

Менеджер 

Вчитель/Тренер/ 

Науковий 

співробітник/ 

Молодий 

працівник 

 

 

Технік 

 

Адміністративний 

персонал 

B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 

Австралія, Канада, 

Кувейт, Макао, 

Монако, Катар, Сан-

Марино, Швейцарія, 

Сполучені Штати 

Америки 

 

294 

 

241 

 

190 

 

157 

Андорра, Бруней, 

Японія, Нова Зеландія, 

Сінгапур, Об'єднані 

Арабські Емірати, 

держава-місто 

Ватикан  

 

280 

 

214 

 

162 

 

131 

Багамські острови, 

Бахрейн, 

Екваторіальна Гвінея, 

Гонконг, Ізраїль, 

Корея (Республіка), 

Оман, Саудівська 

Аравія, Тайвань 

 

164 

 

137 

 

102 

 

78 

Афганістан, Албанія, 

Алжир, Ангола, 

Антигуа і Барбуда, 

Аргентина, Вірменія, 

Азербайджан, 

Бангладеш, Барбадос, 

Чилі, Білорусь, Беліз, 

Бенін, Бутан, Болівія, 

Боснія і Герцеговина, 

Ботсвана, Бразилія, 

Буркіна-Фасо, 

Бурунді, Камбоджа, 

Камерун, Кабо-Верде, 

Центрально-

Африканська 

Республіка, Чад, 

Китай, Колумбія, 

Коморські Острови, 

Конго (Браззавіль), 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

39 



Конго (Кіншаса), 

Острови Кука, Коста-

Ріка, Куба, Джибуті, 

Домініка, 

Домініканська 

Республіка, Східний 

Тимор, Еквадор, 

Єгипет, Ель-

Сальвадор, Еритрея, 

Ефіопія, Фіджі, Габон, 

Гамбія, Грузія, Гана, 

Гренада, Гватемала, 

Гвінея (Республіка), 

Гвінея-Бісау, Гаїті, 

Гайана, Гондурас, 

Індія, 

Індонезія, Іран, Ірак, 

Кот-д'Івуар, Ямайка, 

Йорданія, Казахстан, 

Кенія, Кірібаті, Корея 

(ДНР), Косово, 

Киргизстан, Лаос, 

Ліван, Лесото, Ліберія, 

Лівія, Мадагаскар, 

Малаві, Малайзія, 

Малі, Мальдівські 

Острови, Маршаллові 

Острови, Мавританія, 

Маврикій, Мексика, 

Мікронезія, Молдова, 

Монголія, Чорногорія, 

Марокко, Мозамбік, 

М'янма, Намібія, 

Науру, Непал, 

Нікарагуа, Нігер, 

Нігерія, Ніуе, 

Пакистан, Палау, 

Палестина, Панама, 

Папуа-Нова Гвінея, 

Парагвай, Перу, 

Філіппіни, Руанда, 

Самоа, Сан-Томе і 

Принсіпі, Сенегал, 

Сербія, Сейшельські 

острови, Сьєрра-

Леоне, Соломонові 

Острови, Сомалі, 

Південна Африка, 

Південний Судан, 

Шрі-Ланка, Сент-

Люсія, Сент-Вінсент і 

Гренадіни, Сент-Кітс і 

Невіс, Судан, Сурінам, 

Свазіленд, Сирія, 



Таджикистан, 

Танзанія, Територія 

Росії, що визнана 

міжнародним правом, 

територія України, що 

визнана міжнародним 

правом, Таїланд, Того, 

Тонга, Тринідад і 

Тобаго, Туніс, 

Туркменістан, Тувалу, 

Уганда, Уругвай, 

Узбекистан, Вануату, 

Венесуела, В'єтнам, 

Ємен, Замбія, Зімбабве 



 

 

Таблиця C – Прожитковий мінімум учасників міжнародних підготовці 

викладання та навчання їхньої діяльності (в євро в день/місяць)  

 Розмір питомих витрат змінюється відповідно до: а) типу мобільності та б) 

країна, де проходить діяльність: 

  

Довгострокове навчання або професійна 

підготовка молодих працівників (євро в день) 

Довгострокова 

навчальна 

мобільність (євро в 

місяць) 

B1.5 B1.6 B1.7 B1.8 

Бельгія 105 74 53 110 

Болгарія 105 74 53 70 

Чехія 105 74 53 90 

Данія 120 84 60 145 

Німеччина 90 63 45 110 

Естонія 75 53 38 85 

Ірландія 120 84 60 125 

Греція 105 74 53 100 

Іспанія 90 63 45 105 

Франція 105 74 53 115 

Хорватія 75 53 38 90 

Італія 105 74 53 115 

Кіпр 105 74 53 110 

Латвія 90 63 45 80 

Литва 75 53 38 80 

Люксембург 105 74 53 110 

Угорщина 105 74 53 90 

Мальта 90 63 45 110 

Нідерланди 120 84 60 110 

Австрія 105 74 53 115 

Польща 105 74 53 85 

Португалія 90 63 45 100 

Румунія 105 74 53 60 

Словенія 75 53 38 85 

Словаччина 90 63 45 95 

Фінляндія 105 74 53 125 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швеція 120 84 60 115 

Сполучене 

Королівство 

120 84 60 140 

Колишня 

Югославська 

Республіка 

Македонія 

90 63 45 60 

Ісландія 105 74 53 135 

Ліхтенштейн 105 74 53 120 

Норвегія 105 74 53 135 

     

Туреччина 105 74 53 80 



 

 

 

Альянси знань 

Цілі і пріоритети Альянсів Знань 

 Союзи знань спрямовані на зміцнення інноваційного потенціалу Європи та на 

стимулювання інноваційної діяльності у сфері вищої освіти, бізнесу та більш 

широких соціально-економічних умов. Вони ставлять на меті досягти одну або 

декілька з наступних цілей: 

 розробити нові, інноваційні та міждисциплінарні підходи до викладання і 

навчання; 

 стимулювати підприємства і підприємницькі навички персоналу закладів 

вищої освіти та підприємств; 

 сприяти обміну, розповсюдженню і спільному створенню знань. 

 Крім того, відповідно до річної робочої програми, прийнятої Комісією, 

пріоритет буде віддаватися проектам, які сприяють модернізації систем вищої освіти 

в Європі, як описано у порядку денному з модернізації вищої освіти в ЄСвід 2011 

року
4
, а саме підвищити рівень успішності; підвищити якість і актуальність вищої 

освіти; посилити якість за рахунок мобільності і перетнути межі співробітництва; 

розвивати стратегію трикутника знань; вдосконалити управління та фінансування. 

Що таке Альянси Знань? 

 Альянси знань – міжнародні, структуровані проекти, спрямовані на результат, 

заснованих, зокрема, між вищою освітою і бізнес. Альянси знань відкриті для будь-

якої дисципліни, галузі та міжгалузевого співробітництва. Партнери розділяють 

спільні цілі і працюють разом для досягнення взаємовигідних результатів. Альянси 

знань призначені для коротко- і довгострокового впливу на широке коло 

зацікавлених сторін, що беруть участь у проекті, на індивідуальному, 

організаційному та системному рівні. 

 Як правило, альянси знань орієнтовані на співпрацю між організаціями, 

створеними у Країні-члені програми. Проте організації з країн-партнерів можуть 

бути залучені в Альянс знань в якості партнерів (не заявників), якщо їх участь 

приносить істотну додану вартість для проекту. 

                                                           
4
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Які заходи підтримуються в рамках цієї діяльності? 

 Альянси знань здійснюють послідовний і повний набір взаємозв'язаних гнучких 

видів діяльності, які адаптовані до різних поточних і майбутніх умов і подій по всій 

Європі. У наступному списку наводяться приклади діяльності: 

 Підвищення інновацій у сфері вищої освіти, бізнесу і в більш широкому 

соціально-економічної навколишньому середовищі: 

o спільна розробка та впровадження нових методів навчання (у якості нової 

міждисциплінарної навчальної програми, орієнтованої на здобувача знань і 

яка базується на реальній проблемі викладання та навчання); 

o організація тривалих освітніх програм та заходи з та в межах компанії; 

o спільна розробка рішень для складних питань, технологічних та інновацій 

продукції (студенти, професори та практиканти разом). 

 Розвиток підприємницького складу розуму і навичок: 

o створення схеми здобуття поперечних навичок і застосування в системі 

вищої освіти програм, розроблених у співпраці з підприємствами, та 

спрямованих на підвищення працевлаштування, творчості і нові професійні 

напрямки; 

o введення вивчення підприємництва в будь-якій дисципліни, щоб забезпечити 

студентів, дослідників, персоналу та педагогам знань, навичок і мотивації до 

участі у підприємницькій діяльності в Безліч різноманітних налаштувань; 

o відкриття нових можливостей для навчання через практичне застосування 

підприємницьких навичок, який може включати в себе і/або призведе до 

комерціалізації нових послуг, продуктів і прототипів, до створення стартапів 

і відгалужень. 

 Стимулювання розповсюдження і обміну знаннями між закладами вищої 

освіти і підприємствами: 

o дослідження сфер, пов'язаних із діяльністю в підприємствах, які внесені до 

програми, визнаються і кредитується; 

o набір до тестових новаторських заходів; 

o обмін студентами, дослідниками, викладацьким складом та співробітниками 

компанії протягом обмеженого періоду; 

o залучення професорсько-викладацького складу компанії до наукових 

досліджень. 

 

 Альянси знань можуть організувати мобільність студентів, дослідників і 

співробітників, оскільки вони підтримують/доповнюють інші види діяльності 

Альянсу і обумовлюють додану вартість реалізації цільового проекту. Мобільність 



 

 

не включає в себе основні напрямки діяльності альянсу знань; розширення і 

масштабування цієї діяльність вимагатиме підтримки за допомогою клавіші дій 1 

цієї Програми або інших джерел інструментів фінансування. 

Основні риси Альянсів Знань 

 Ключові особливості Альянсів знань: 

 Інновації у сфері вищої освіти та інновації на підприємствах та їх соціально-

економічного середовища через вищу освіту: під інноваціями мається на увазі 

останні досягнення конкретних проектів відповідно до контексту партнерства і 

аналізу потреб. 

 Стабільність співробітництва між вищим навчальним закладом та бізнесом. 

Ключовим для успіху Альянсів знань є міцне і цілеспрямоване партнерство із 

збалансованою участю представників підприємств та вищих навчальних 

закладах. Роль і внесок кожної організації та асоційованого партнера повинні 

бути спеціалізованими та взаємодоповнюватись. 

 Вплив, що виходить за межі життя проекту та організацій, які беруть участь в 

Альянсі. Очікується, що партнерство і діяльність зберігається. Зміни у вищих 

навчальних закладах та на підприємствах повинні бути помірними. Результати 

та рішення повинні передаватися і бути доступними для широкої аудиторії. 

 Альянси знань є досить конкурентоспроможною частиною Erasmus +. Загальні 

характеристики успішних пропозицій наведено нижче: 

 надійні відносини між вищими навчальними закладами та підприємствами: 

Альянси знань мають демонструвати прихильність і додану вартість всіх 

партнерів, в результаті чого стабільна і збалансована участь як від бізнесу, так 

і від дисциплін вищої освіти має важливе значення. Добре розроблена 

пропозиція є результатом тісної співпраці з потенційними партнерами; 

 їх інноваційний та міжнародний характер, який простежується за всіма 

критеріями. 

 Аналіз власних потреб висвітлює обґрунтування, впливає на вибір партнерів, 

конкретизує пропозицію, допомагає підвищити потенціал для здійснення впливу і 

гарантує, що кінцевий користувач і цільові групи залучатимуться до проектної 

діяльності. 



 

 

У чому полягає роль організацій, що беруть участь в Альянсах Знань? 

 Заявник/координатор: організація, що бере участь у проекті, яка представляє 

проектну пропозицію від імені всіх партнерів. Координатор має повну 

відповідальність забезпечити реалізацію проекту відповідно до Угоди. Його 

координаційний обов'язки наступні: 

 представляє та діє від імені Альянсу, по відношенню до Європейської комісії; 

 несе фінансову і юридичну відповідальність за належне реалізацію всього 

проекту з оперативному, адміністративному і фінансовому плані; 

 координує Альянс у співпраці з партнерами по проекту. 

 Повними партнери називають такі організації, що беруть участь у проекті, які 

активно сприяють досягненню мети Альянсу знань. Кожний повний партнер 

повинен підписати мандат, щоб надати координаційній організації відповідальність 

діяти в якості основного грантоотримувача і діяти від його імені в ході реалізації 

проекту. У разі необхідності, те ж саме відноситься і до партнерів з країн-партнерів. 

 Супутні партнери (за бажанням): Альянси знань можуть залучати сполучених 

партнерів, які роблять внесок до здійснення конкретних завдань проекту/діяльності 

або сприяють розповсюдженню і стабільності Альянсу. Для договірних питань з 

управління "сполучені партнери" не розглядаються як частина партнерів по проекту, 

і вони не отримують фінансування. Проте їх участь і роль у проекті, а також різні 

заходи мають бути чітко описані 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЯКІ КРИТЕРІЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЇ АЛЬЯНСУ ЗНАНЬ? 

Нижче наведені формальні критерії, які повинні бути дотримані у проекті 

Освітній Альянс, щоб мати право на отримання гранту Ерасмус : 

 

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ 

 

Організації, 

щоможутьбр

ати участь 

Організація, що бере участь, може бути будь-якою громадською чи 

приватною організацією, розташованою на території країни 

програми або в будь-якій країні-партнера у світі (див розділ 

"правочинні країни" в частині А даного документа). 

Наприклад, такою організацією може бути: 

 ■ вищий навчальний заклад; 

■ державне чи приватне, маленьке, середнє або велике підприємство 

(у тому числі             соціальні підприємства);  

■ науково-дослідний інститут; 

 ■ державний орган на місцевому, регіональному чи національному 

рівні; 

 ■ організація, що діє в галузі освіти, підготовки кадрів і молоді; 

■ посередник або асоціація, яка представляє організації освіти, 

підготовки або молодіжні організації; 

 ■ посередник або асоціація, яка представляє компанії; 

 ■ орган з акредитації, сертифікації або кваліфікації. 

Вищі навчальні заклади, що на території країни-члена програми, 

повинні мати дійсний Ерасмус Статут про вищу освіту (ЕСВО). 

ЕСВО не потрібен для участі вузів у країнах-партнерах. 

 

 

 

Хто може 

подати 

заявку? 

 

Будь-яка організація на території країни-члена програми, що бере 

участь, може бути заявником. Ця організація подає заяву від імені 

всіх організацій, що беруть участь у проекті. 

 



 

 

 

Кількість 

організацій, 

що беруть 

участь 

 

Освітні Альянси є транснаціональними і включають мінімум шість 

незалежних організацій, з яких принаймні три – з країн програми, 

дві – з вищих навчальних закладів і дві - підприємства. 

 

 

Тривалість 

проекту 

 

2 або 3 роки. Тривалість повинна бути обрана на етапі подачі 

заявки, базуватися на меті проекту і залежати від типу діяльності, 

запланованої протягом довгого часу. 

У виняткових випадках, тривалість Освітнього Альянсу може бути 

продовжена на прохання бенефіціара та за згодою виконавчого 

органу, до 6 місяців. У такому випадку, загальна сума гранту не 

зміниться. 

 
Куди 

подавати 

заявку? 

 

В орган освіти, аудіовізуальний та виконавчий орган культури в 

Брюсселі. 

 

 

Коли 

подавати 

заявку? 

 

 

Кандидати повинні надати свої заявки на отримання гранту не 

пізніше 26 лютого 12:00 (полудень за Брюссельським часом) на 

проекти, що починаються від 1 Листопада того ж року. 

 

Як подати 

заявку? 

 

Будь ласка, дивіться Частину С цього документа для детальної 

інформації про те, як подати заявку. 

 
 



 

 

Організації, які подали заявки, будуть оцінюватися по відношенню до 

відповідних виключень та критерій відбору. 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до Частини С 

цього документу. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

Проект буде оцінюватися за такими критеріями: 

 

 

Актуальність 

проекту 

(максимум 25 

балів) 

 

■ Мета: пропозиція актуальна для цілей дій (дивіться розділ "Які 

цілі та пріоритети в Освітньому Альянсі"); 

■ Логічна відповідність: цілі засновані на аналізі звукових 

потреб; вони чітко визначені, реалістичні та розглядають 

питання, що відносяться до організацій, що беруть участь, та до 

діяльності; 

 ■  Нововведення: проект розглядає ультрасучасні методи і 

прийоми, і веде до специфічних для проекту інноваційних 

результатів і рішень; 

■ Європейська додана вартість: пропозиція наочно демонструє 

додану вартість, отриману за допомогою її транснаціональної та 

потенційної можливості передачі; 

 

 



 

 

 

Якість 

розробки 

проекту та 

реалізація 

(максимум 30 

балів) 

 

■ Зв'язність: проект являє собою цілісний і всеосяжний набір 

відповідних видів діяльності для задоволення виявлених потреб і 

досягнення очікуваних результатів; 

 ■ Структура: програма роботи є чіткою, зрозумілою і охоплює 

всі етапи; 

 ■ Розпорядливість: терміни, організація, завдання та обов'язки 

чітко визначені і реалістичні. Проект виділяє відповідні ресурси 

для кожного виду діяльності; 

■  ■ Якість і фінансовий контроль: конкретні заходи для оцінки 

процесів та результатів запевняють, що реалізація проекту має 

високу якість і рентабельність. 

 

Якість 

проектної 

команди і угоди 

про співпрацю 

(максимум 25 

балів) 

■ Конфігурація: запропонований Освітній Альянс включає в себе 

належне поєднання престижних вищих навчальних закладів та 

бізнес-партнерів, навички, досвід, спеціальні знання та 

підтримку управління, що є необхідними для його успішної 

реалізації; 

 ■ Зобов'язання: кожна організація, що бере участь, 

демонструєповнувідповідністьсвоїмздібностяміконкретнійгалузіз

нань; 

 ■ Партнерство: внески вищих навчальних закладів і ділових 

партнерів доречні та доповнюють один одного; 

 ■ Співпраця / Командний дух: проект включає чіткі 

домовленості та обов'язки для прозорого та ефективного 

прийняття рішень, вирішення конфліктів, звітності та зв'язку між 



 

 

організаціями, що беруть участь; 

■  ■ Участь країн-партнерів: по можливості, участь в організації-

учасника від країни-партнера приносить істотну додану вартість 

для проекту (якщо ця умова не виконується, проект не 

розглядатиметься для вибору). 

 

Вплив і 

поширення 

(максимум 20 

балів) 

  

■ Експлуатація: проект демонструє, як результати будуть 

використовуватися партнерами та іншими зацікавленими 

сторонами. Він забезпечує засоби для визначення експлуатації 

протягом тривалості проекту і після; 

 ■ Розповсюдження: проект передбачає чіткий план поширення 

результатів і включає в себе відповідні заходи, інструменти та 

канали для того, щоб результати і користь ефективно 

поширилися на зацікавлених сторін без участі цільової аудиторії 

протягом і по завершенню проекту; 

 ■ Вплив: проект показує соціальну та економічну актуальність і 

популярність. Вона забезпечує відповідні заходи для 

моніторингу прогресу та оцінки очікуваного впливу (в 

короткостроковій і довгостроковій перспективі); 

■ Відкритий доступ: При необхідності проект описує, як 

матеріали, документи і продукти засобів масової інформації 

будуть перебувати у вільному доступі та пропагуватимуться за 

допомогою відкритих ліцензій без непропорційного обмеження; 

 ■ Стійкий розвиток: проект включає відповідні заходи і ресурси 

для того, щоб співпраця, результати і користь від проекту були 

підтверджені за період реалізації проекту. 



 

 

Для того, щоб проекти розглянули для фінансування, вони повинні набрати 

щонайменше 70 балів. Крім того, вони мають набрати мінімум 13 балів за 

категоріями «актуальність проекту»  та «якість команди проекту і організація 

взаємодії», 16 балів в категорії« якість розробки та реалізації проекту » і 11 балів в 

категорії «вплив і поширення». 

 

ЩО ЩЕ ВИ ПОВИННІ ЗНАТИ ПРО ЦЕЙ ПРОЦЕС? 

Забезпечення якості має бути закоренілим компонентом проекту для забезпечення 

успішних досягнень очікуваних результатів Освітніх Альянсів і досягти можливості 

виходить далеко за рамки самих партнерських організацій. Освітні Альянси потрібні 

для цілеспрямовоного поширення різних видів діяльності, щоб порозумітися із 

зацікавленими сторонами, політиками, фахівцями і підприємствами. Разом з цим 

Освітні Альянси повинні публікувати звіти, довідники, керівні матеріали і т.д. При 

необхідності, результати повинні бути надані у вигляді відкритих освітніх ресурсів 

(ВОР), а також на відповідних професійних, галузевих або компетентних 

платформах влади. Освітні Альянси повинні породжувати нові способи та засоби 

для полегшення їхньої співпраці і забезпечити збереження партнерства між вищою 

освітою і бізнесом. 

Освітні Альянси - це нещодавні і рішучих заходи; вони підлягають зокрема 

моніторингу, яких вимагає активної участі всіх учасників та зацікавлених сторін. 

Освітні Альянси повинні передбачати свою участь у тематичних кластерах для 

взаємозбагачення, обміну провідним досвідом та взаємним навчанням. Крім того, 

Освітні Альянси повинні передбачати в бюджеті витрати на презентацію свого 

проекту і результати на університет-бізнес форумі та / або інших відповідних 

заходах (до чотирьох протягом терміну реалізації проекту). 

 



 

 

 

ЯКІ ПРАВИЛА ФІНАНСУВАННЯ? 

Бюджет проекту має бути складений у відповідності з наступними правилами фінансування (в євро): 

Найбільший внесок ЄС, за надається за 2 роки Освітнього Альянсу: 700 000 євро 

Найбільши1 внесок ЄС, що надається на 3 роки Освітнього Альянсу: 1000 000 євро 

  

Найбільший внесок ЄС присуджується за трирічний Освітній Альянс: 1 000 000 EUR 

 

 

                                                           
 
83http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

 

ВИТРАТИ,  ЩО ПОКРИВАЮТЬСЯ ГРАНТОМ 

Механізм 

фінансування 

 

Сума Правило розподілу 

Проектна 

підтримка 

Внесок у будь-яку діяльність безпосередньо 

пов'язаний із реалізацією проекту (за 

виключенням можливої мобільності), 

включаючи: управління проектами, зустрічі 

по проекту, розвиваючі інтелект продукти (як 

наприклад, навчальні програми, педагогічні 

матеріали, відкриті освітні ресурсі, ІТ-засоби, 

дослідження і т.д.), поширення, участь у 

заходах, конференціях, поїздки і т.д. Кількість 

днів і діяльність персоналу, що працює в 

країні, є основою для розрахунку внеску ЄС. 

 

Одиничні 
витрати 

B2.l | на менеджера, що бере участь в день 

роботи над проектом Умовне: заявники повинні будуть 

обґрунтувати вид і обсяг ресурсів, 

необхідних у зв'язку із здійсненням 

пропонованих видів діяльності і 

безпосередніх результатів. 

Ці результати повинні бути значними 

за кількістю та якістю, щоб 

претендувати на цей вид грантової 

підтримки. 

 

 

B2.2| на одного дослідника / викладача / 

наставника, що бере участь в день роботи 

над проектом  B2.3 | на спеціаліста, що бере участь у день 

роботи над проектом 

B2.4] на кожен орган управління, що бере 

участь у день роботи над проектом 

 
ВИТРАТИ,  ЩО ПОКРИВАЮТЬСЯ ГРАНТОМ 

 

Механізм 

фінансування 

 

Сума 
 

Правило розподілу 
 

поїздка 
Внесок у витрати на дорогу учасників від 

місця їх походження до місця проведення 

діяльності і навпаки 

Одиничні 
витрати 

На відстані між 100 і 1999 км: 275 EUR на 

одного учасника 

 

Умовне: заявники повинні будуть 

обґрунтувати, що мобільна діяльність є 

необхідною для досягнення цілей і 

результатів проекту. Відстань поїздок 

повинні бути розраховані з 
використанням калькулятора відстані 

за підтримки Європейської Комісії83. 

Заявник повинен вказати відстань 

поїздки в одну сторону, щоб 

вирахувати суму гранту ЄС, який буде 

 
 

 

 спонсорувати поїздку туди і назад84 

 

На відстань поїздки від 2000 км і більше: 

360 EUR за одного учасника 

 

 
Добові 
витрати 

 

Внесок у добові витрати учасників у процесі 

діяльності 
Одиничні 
витрати 

Види діяльності,  спрямовані на персонал 

до 14го дня діяльності: 100 євро в день на 

одного учасника + 

між 15им і 60им днем діяльності: 70 євро в 

день на одного учасника 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

 

 

 

   Заходи, спрямовані на учнів: 
до 14го дня діяльності: 55 EUR в день на 

учасника 

учасник 

+ 

між 15им і 60им днем діяльності: 40 EUR в 

день на одного учасника 

 

фінансуватипоїздкутуди і назад84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

84Наприклад, якщо людина з Мадрида (Іспанія) бере участь проекті, передува є в Римі (Італія), заявника) розраховує відстань від Мадрида в 

Рим (1365,28 км); б) обирає відповідну відстань переміщення групи (тобто між 500 і 1999 км) ів) розраховує грант ЄС, який буде фінансувати 

витрати на проїзд учасника з Мадрида в Рим і назад. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник 

Вчитель / 
Наставник / 

Науковийспівробіт
ник / Працівнику 

справах молоді 

Спеціаліст 
Органуправлі

ння 
 

B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 

Данія, Ірландія, 
Люксембург, 
Нідерланди, Австрія, 
Швеція, Ліхтенштейн, 
Норвегія 

353 289 228 189 

Бельгія, Німеччина, 
Франція, Італія, 
Фінляндія, 
Великобританія, 
Ісландія 

336 257 194 157 

Чехія, Греція, Іспанія, 
Кіпр, Мальта, 
Португалія, Словенія 

. 

197 164 122 93 

 
Болгарія, Естонія, 
Хорватія, Латвія, Литва, 
Угорщина, Польща, 
Румунія, Словаччина, 
колишня Югославська 
Республіка Македонія, 
Туреччина 
 

106 88 66 47 

 

 

Таблиця А - Реалізація проекту (суми в євро на день) Країни програми 

Суми залежать від: а) кваліфікації співробітників, зайнятих у проекті, і б) країни-учасника організації, 
співробітники якої беруть участь. 

 



 

 

ТАБЛИЦЯ B - РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ (СУМИ В ЄВРО В ДЕНЬ) КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ

 

 

 

Керівник 
Вчитель / 

Наставник / 
Науковийспі

вробітник 
Спеціаліст 

Органуправлі
ння 

персонал 

 B2.1 B2.2 В2.3 B2.4 

Австралія, Канада, Кувейт, 
Макао, Монако, Катар, 
Сан-Марино, Швейцарія, 
СполученіШтати Америки 

353 289 228 189 

Андорра, Бруней, Японія, 

Нова Зеландія, Сінгапур, 

Об'єднані Арабські 

Емірати, Держава-місто 

Ватикан 

336 257 194 157 

Багамські острови, 
Бахрейн, Екваторіальна 
Гвінея, Гонконг, Ізраїль, 
Корея (Республіка), Оман, 
Саудівська Аравія, 
Тайвань 

197 164 122 93 



 

 

 

Суми залежать від: а) кваліфікації співробітників, зайнятих у проекті, і б) 

країни-учасника організації, співробітники якої беруть участь. 

 

 

 

 

Афганістан, Албанія, 
Алжир, Ангола, Антигуа і 
Барбуда, Аргентина, 
Вірменія, Азербайджан, 
Бангладеш, Барбадос, 
Чилі, Білорусь, Беліз, 
Бенін, Бутан, Болівія, 
Боснія і Герцеговина, 
Ботсвана, Бразилія, 
Буркіна-Фасо, Бурунді, 
Камбоджа, Камерун , Кабо-
Верде, Центрально-
Африканська Республіка, 
Чад, Китай, Колумбія, 
Коморські Острови, Конго 
(Браззавіль), Конго 
(Кіншаса), Острови Кука, 
Коста-Ріка, Куба, Джибуті, 
Домініка, Домініканська 
Республіка, Східний 
Тимор, Еквадор, Єгипет, 
Сальвадор , Еритрея, 
Ефіопія, Фіджі, Габон, 
Гамбія, Грузія, Гана, 
Гренада, Гватемала, 
Гвінея (Республіка), 
Гвінея-Бісау,  Гайана, 
Гаїті, Гондурас, Індія, 
Індонезія, Іран, Ірак, Кот-
д'Івуар, Ямайка, Йорданія, 
Казахстан, Кенія, Кірібаті, 
Корея (НДР), Косово, 
Киргизстан, Лаос, Ліван, 
Лесото, Ліберія, Лівія, 
Мадагаскар, Малаві, 
Малайзія, Малі, 
Мальдівські Острови, 
Маршаллові Острови, 
Мавританія, Маврикій, 
Мексика, Мікронезія, 
Молдова, Монголія, 
Чорногорія, Марокко, 
Мозамбік, М'янма, 
Намібія, Науру, Непал, 
Нікарагуа, Нігер, Нігерія, 
Ніуе, Пакистан, Палау, 
Палестина, Панама, 
Папуа-Нова Гвінея, 
Парагвай, Перу, Філіппіни, 
Руанда, Самоа, Сан-Томе і 
Принсіпі, Сенегал, Сербія, 
Сейшельські острови, 
Сьєрра-Леоне, Соломонові 
Острови, Сомалі, Південна 
Африка, Південний Судан, 
Шрі-Ланка, Сент-Люсія, 
Сент-Вінсент і Гренадіни, 
Сент-Кітс і Невіс, Судан, 
Сурінам, Свазіленд, Сирія, 
Таджикистан, Танзанія , 
територія Росії, як це 
визнано міжнародним 
правом, територія 
України, як це визнано 
міжнародним правом, 
Таїланд, Того, Тонга, 
Тринідад і Тобаго, Туніс, 
Туркменістан, Тувалу 
Уганда, Уругвай, 
Узбекистан, Вануату, 
Венесуела, В'єтнам, Ємен, 
Замбія, Зімбабве 

106 88 66 47 



 

 

СЕКТОР ОБ’ЄДНАННЯ ДОСВІДУ (СОД) 

В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СОД? 

Даний сектор має бути спрямований на усунення існуючих кваліфікаційних 

прогалин, посилення відповідності початкових і поточних систем професійно-

технічної освіти (ПТО) особливим потребам на ринку праці та попиту на нові 

навички стосовно однієї чи кількох спеціальностей. 

Це повинно бути досягнуто шляхом: 

 модернізації ПТО через пристосування до кваліфікаційних потреб та 

об’єднаного навчання на робочому місці, а також експлуатації її 

потенціалу з метою стимулювання економічного розвитку та інновацій, 

зокрема, на місцевому та регіональному рівнях, підвищення 

конкурентоспроможності відповідних галузей; 

 розширення обміну знаннями та досвідом між професійно-технічними 

навчальними закладами, а також навчання на робочому місці на ринку 

праці; 

 покращення навчальної мобільності, взаємної довіри і більш широке 

визнання кваліфікацій на європейському рівні в рамках сектора. 

Крім того, згідно з річною робочою програмою, прийнятою Комісією, 

пріоритет буде надаватися проектам, що переслідують одну або декілька 

відповідних цілей , описаних у вступних розділах «Освіта і Тренінг» , що 

представлені в частині B цього посібника.  

 ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ СОД? 

Це сукупність транснаціональних проектів, що спираються на фактичні дані 

про тенденції в певній економічній області та навички, необхідні для діяльності 

в одній або декількох професійних сферах. СОД працюватимуть над розробкою 

та наданням навчально-тренувальних програм професійної підготовки та 

навчально-тренувальної методології. Особлива увага повинна приділятися 

навчанню на робочому місці, щоб забезпечити учнів навичками, необхідними 

на ринку праці. 

СОД також уможливлює використання допоміжних програм для офіційного 

визнання в країнах Європейського Союзу. 

Області, що відповідають критеріям даної програми і якими займається Комісія 

на даний момент, є професійно нестійкими. До них відносяться: 

 Інженерія та виробництво 

 Реклама 



 

 

 Інформація та комунікаційні технології 

 Екотехнології 

 Культура та дозвілля 

 Охорона здоров’я 

 Туризм 

У випадку якщо дві чи більше заявок матимуть однаковий успіх, проте 

бюджету для їх фінансування недостатньо, перевага надаватиметься тим 

заявкам, що розглядалися Європейською Радою СОД. 

 

Як правило, СОД націлений на співпрацю між організаціями країн, що беруть 

участь в даній програмі. Проте організації з країн-партнерів можуть бути 

залучені в якості учасників (не в якості заявників), якщо їх участь надає суттєву 

перевагу для проекту.  

ЯКІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДТРИМУЮТЬСЯ В РАМКАХ ЦЬОГО ЗАХОДУ? 

Кожен кваліфікаційний сектор здійснює узгоджений, всебічний та варіативний 

набір взаємопов'язаних заходів, що адаптуються до різних поточних і майбутніх 

потреб на ринку праці, таких, як: 

 Визначення навичок, потреб навчання та професійної підготовки в 

конкретній галузі економіки: 

- при необхідності, збір та інтерпретацію фактичних даних про 

необхідні навички на ринку праці  в даній області економіки, 

спираючись на Панораму навичок ЄС і, у відповідних випадках, роботу 

Європейської Ради СОД; 

 

- виявлення потреб в плані навчання та професійної підготовки, по 

можливості спираючись на професійна галуз, що входять до 

класифікації ESCO (EuropeanSkills,  Competences,  

QualificationsandOccupations). 

 

 Розробка спільних навчальних планів: 

 

- розробка спеціальних навчальних планів за європейським стандартом, 

професійно-технічних програм та можливих  кваліфікаційних 

стандартів, що відносяться до загальних навичок та загальних 

потреб в секторі та / або в Європейського кваліфікаційного профілю, 

по можливості спираючись на ESCO; 

 



 

 

- об’єднання навичок та кваліфікаційних галузей в розробку єдиного 

навчального плану, професійно-технічних програм та можливих  

кваліфікаційних стандартів; 

 

 

- заходи, що описані вище, має застосувати цей підхід для покращення 

результатів навчанняі ґрунтуватися на принципах забезпечення 

якості; 

 

- застосування інноваційних підходів до навчального процесу, зокрема 

через більш оперативне та комплексне використання ІКТ 

(інформаційно-комунікативних технологій) та відкритих освітніх 

ресурсі, так само, як і через можливості застосування набутих знань 

в різноманітних проектах чи в реальній практиці, задля розвинення 

заповзятливого способу мислення. 

 

 Запровадження єдиного навчального плану: 

 

- Запровадження єдиних навчальних планів європейського стандарту, 

що були адаптовані або створені відповідно до аналізів та прогнозів 

на ринку праці для конкретної кваліфікаційної галузі; 

- Застосування інноваційних підходів у професійно-технічному 

навчання, щоб відповідати поточним навичкам, що розвиваються і / 

або конкретній громадській меті в межах даного сектора економіки; 

- сприяння визнання та сертифікації відповідних результатів навчання 

шляхом впровадження принципів економічної професійно-технічної 

освіти, рамок забезпечення якості в професійно-технічній освіти та, 

можливо, посилання на відповідні кваліфікаційні вимоги, НКФ 

(національно-кваліфікаційний форум) або будь-яких інших конкретних 

європейських інструментів у відповідній галузі.  

 

СОД також може організувати заходи мобільності для учнів і співробітників, 

оскільки він підтримує/доповнює інші види діяльності сектора і приносить 

додаткову цінність в реалізації мети проекту. Ці заходи мобільності не є 

продуктом основної діяльності СОД - їх розгортання та реалізація 

підтримується за допомогою інших джерел фінансування. 

ЯКІ ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕКТОРА ОБ`ЄДНАННЯ ДОСВІДУ? 

Ключовими особливостями є: 



 

 

 Інновації у професійній освіті та навчанні, у різних секторах економіки і 

пов'язаних з ними (ESCO: https://ec.europa.eu/esco/home) кваліфікаційних 

галузях; 

  Вплив, що виходить за межі проекту та за межі організаційних питань 

сектора. Очікується, що партнерство та спільна діяльність продовжать 

своє існування. Зміни в професійних організаціях і в різних економічних 

секторах / кваліфікаційних галузях повинні бути вимірними. Результати 

та рішення повинні бути переданими і доступними для широкої аудиторії. 

Результати СОД мають стати доступним для використання і публікація в 

Панорамі Досвіду ЄС. 

Навички сектора повинні будуть продемонструвати прихильність і вартісний 

вклад всіх партнерів. Партнери повинні об'єднати системний сектор 

інформації, пов'язаний з твердим знанням навчальних практик у їх 

економічному сектор. Розподіл завдань і повинен показати правильну 

суміжність та спеціальні знання партнерів. Вони повинні бути 

репрезентативними в секторі принаймні на національному рівні, мати 

Європейський інформаційно-пропагандистські навички або компетентність 

у підготовці, очікуванні чи пропозиції, а також кваліфікаційному дизайні. 

Визначення майбутніх потреб у професійних навичках має підтримуватися 

наявністю наукових доказів того, що демонструє потреби ринку праці в 

цьому секторі. Якщо дані досліджень ще не доступні, необхідно застосувати 

науково-дослідницьку компетенцію щодо вищевказаного сектора. Партнери 

повинні інтерпретувати ці дані через  реалізацію програм з навчання або 

розробки кваліфікаційних стандартів європейського рівня. Потім СОД 

повинен перетворити їх в інноваційні спільний навчальний план, орієнтовані 

на результат програми. Сектор повинен бути в змозі забезпечити або 

принаймні дати гарантію, що нові або адаптовані навички та компетенції 

будуть визнані у всіх країнах, і охоплені цим же сектором. Профорієнтація 

та профорієнтаційні послуги спільно з регіональною або місцевою 

владою,повинні грати роль посередника у підтримці процесу створення 

відповідного навчального плану для того, щоб залучити або повідомити 

початкові професійні навчальні заклади, молодих учнів або їх батьків про 

спеціальності з високим попитом ринку праці. СОД повинен виконувати 

запропоновані заходи таким чином, щоб вати кваліфікаційний вплив. 

В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ УЧАСТІ В СОД? 

Заявник / координатор: організація, яка представляє проектну пропозицію 

від імені всіх партнерів. Координатор несе повну відповідальність за 



 

 

забезпечення реалізації проекту відповідно до Угоди. Обов`язками 

координатора є: 

 представництво та дії від імені об`єднання відносно Європейської 

Комісії; 

 фінансова і юридична відповідальність за належну оперативну, 

адміністративну  та фінансову реалізацію всього проекту; 

 координація та кооперація об’єднання з проектами-партнерами. 

Головні (повноправні) партнери: організацій, які активно сприяють реалізації 

СОД. Кожен партнер повинен підписати мандат, який підтверджує діяльність 

від його імені в ході реалізації проекту. Те ж саме стосується країн-партнерів. 

Суміжні партнери: СОД може включати відповідних партнерів, які вносять 

вклад в його кваліфікаційну діяльність. Вони не підлягають договірним умовам, 

тому що вони не отримують фінансування. Проте їх участь і роль у проекті, а 

також різні пакети робіт повинні бути чітко описані в положеннях. 

 

Критерії обрання:  

Організації, що беруть участь: 

Організація, що бере участь, може бути будь-якою громадською чи приватною 

організацією серед країн програми чи інших країн-партнерів (див. розділ 

"Країни, що мають право на участь" в частині А цього посібника). 

Наприклад, така організація може являти собою: 

 професійний інститут / школу; 

  професійно-технічний освітній центр; 

  навчальний центр між компаніями; 

  державні або приватні, малі, середні або великі підприємства (у тому 

числі соціальні підприємства); 

  державний орган ПТО на місцевому, регіональному чи національному 

рівні; 

  вищий навчальний заклад забезпечує ПТО; 

  соціальний партнер або інший представник трудового життя, в тому 

числі торгово-промислових палат; 

 Професійні асоціації та профспілки; 

  посередника або асоціацію, яка представляє освіту, професійну 

підготовку, або молоді 

 організації; 



 

 

  науково-дослідний інститут; 

  культурну та / або творчої особу; 

  орган, який забезпечує профорієнтації, професійної консультації та 

інформаційні послуги; 

  органом, відповідальним за визнання; 

  акредитаційний, або кваліфікаційний заклад. 

 

Організація(як заявник або повноправний партнер) може бути залучена тільки в 

одній кваліфікації СОД. Це правило не поширюється на пов'язаних з ними 

партнерів. Якщо організація займається як повноправний партнер у двох або 

більше програмах сектору, всі ці пропозиції прийматися не будуть. 

Виняток: у країнах, де тільки один представник має регулюючу функцію ПТО 

(див 3. нижче), ця організація може брати участь більш ніж в одній програмі, 

але мають бути наявні докази, що підтверджують дану монополістичну 

ситуацію. 

Хто може подати заявку? 

Будь-яка організація, що входить до консорціуму країн-учасників програми, 

може бути заявником. Ця організація подає заявку від імені усіх організацій, що 

беруть участь у даному проекті. 

Кількість та кваліфікаційна галузь країн-учасників 

Склад кваліфікації у відповідних галузях СОД мають задовольняти наступні 

вимоги: 

1. Кожна країна-учасник  повинна мати принаймні трьох основних партнерів, 

по одному від кожної з перерахованих нижче категорій (це означає, що СОД 

повинен мати щонайменше дев'ять повноправних партнерів з, щонайменше в 

трьох країнах програми. Дана вимога не стосується суміжних учасників); 

2. СОД має охоплювати принаймні три країни-учасника даної програми; 

3. Кожна країна повинна мати щонайменше три повноправних партнера з 

категорій, вказаних нижче; 

Приклад: якщо СОД охоплює 5 країн, він повинен мати 5 державних чи 

приватних представників, що забезпечують ПТО (по одному від кожної країни), 

5 державних або приватних організацій, які мають досвід роботи в конкретних 

секторах і представляють або є представленими у даному секторі (по одному 

від кожної країни), і 5 публічних або приватних представників, які виконують 



 

 

регуляторну функцію для системи освіти і навчання (по одному від кожної 

країни). 

Головним європейським організаціям не потрібно мати партнерів в країнах, де 

вони засновані, за умови, якщо кількість організацій, що приймають участь (9) 

та країн-партнерів (3) нараховується без їх включення. 

Наступні категорії представників повинні бути включені в СОД, як це 

передбачено вище: 

1. Державні або приватні установи, які надають ПТО (такі як: мережі 

професійно-освітніх інститутів / шкіл; ПТО центри; компанії, навчальні центри; 

підприємства, які мають більше, ніж 250 співробітників і з власним навченим 

відділом, зокрема ті, які забезпечують можливість навчатися або включають 

роздільне навчання (спільне тренування); вищі навчальні заклади забезпечення 

ПТО); 

2. Державні або приватні представники, які мають досвід роботи в конкретних 

секторах і представляють або є представленими у даному секторі (на 

регіональному, національному або європейському рівні) (наприклад: 

соціальними партнерами, Європейськими галузевих або професійними 

асоціаціями роботодавців або працівників; торгово-промисловими палатами, 

промисловими, професійними, культурними та творчими органами); 

3. Державні або приватні особи, які мають регулюючу функцію в галузі освіти 

та навчальні системи (на місцевому, регіональному чи національному рівні) 

(такі як: органи державної ПТО; акредитаційні, сертифіковані або 

кваліфікаційні органів); 

 

Тривалість проекту 

2 або 3 роки. Тривалість має бути визначена на стадії подання заявки, на основі 

мети проекту та типу діяльності, запланованої протягом тривалого часу. У 

виняткових випадках, тривалість кваліфікації у СОД  може бути продовжена на 

прохання бенефіціара і за згодою Виконавчого агентства, до 6 місяців. У 

такому випадку зміст гранту не змінюється. 

Куди подати заявку? 

В Освітнє, Аудіовізуальне та Культурне Виконавче Агентство, розташоване в 

Брюсселі. 

 



 

 

Коли подати заявку? 

Кандидати повинні представити свої заявки на грант до 26 лютого о 12:00 

(полудень за брюссельським часом) для проектів, що розпочинаються з 1 

листопада того ж року. 

Як подати заявку? 

Дивись частину С даного посібника, розділ про подання заявки. 

Додаткові критерії 

Пропозиція стосується тільки одного з наступних секторів: 

 Виробництво та інженерія 

 Торгівля 

 Інформаційні та комунікаційні технології 

 Екологічні технології (Еко-інновації) 

 Культурні і творчі галузі 

 Охорона здоров'я 

 Туризм 

Організації-кандидати оцінюватимуться за відповідними критеріями. Щоб 

детально ознайомитися з критеріями, перейдіть до частини С цього посібника. 

Open licenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якість команди 

проекту та планів 

 Форма: склад партнерства стоїть наряду з цілями 

проекту, поєднуючи важливі спеціальні знання та 

навички, необхідні для встановлення форми навчання, 

набуття навичок, встановлення обмежень та/або 

політики у галузі навчання.    …trainingpolicy. 

Пропозиція також включає осіб, що приймають 

рішення та компетентні органи (владу чи авторизовані 

органи з функцією регулювання в професійному 

навчанні та тренуванні). Репрезентативність та 

спеціальні навички партнерів в секторі, що 

розглядається, та на європейському рівні представлені 

переконливо. Розмах та репрезентативність важливих 

партнерів в країнах, в яких представлена програма 

Еразмус, що пов’язані з Альянсом Знань, повинні бути 

такими, щоб Альянс мав високий потенціал впливу 

серед кількох з цих країн, що покриваються Альянсом 



 

 

співпраці 

(максимум 25 

пунктів) 

 

 

 

 

(наприклад, шляхом участі організації з європейського 

сектору чи європейських соціальних партнерів). 

 

 Зобов’язання: розподіл відповідальності та завдань є 

прозорим, доречним, та демонструє зобов’язання та 

активне співробітництво всіх організацій-учасників в 

межах їх специфічних знань та здібностей. 

 

 Завдання: координатор показує високоякісний 

менеджмент та координацію транснаціональних мереж 

та лідерства в складному середовищі. Індивідуальні 

завдання  розподіляються на основі специфічного ноу-

хау для кожного окремого партнера. 

 

 Співпраця/Командний дух: для забезпечення 

прийняття рішень, необхідних для координації та 

комунікації між організаціями-учасниками, 

учасниками чи будь-якими іншими значними 

зацікавленими сторонами пропонується ефективний 

механізм. 

 

 Участь країн-партнерів: у випадку необхідності, 

співпраця організації-учасника з країни-партнера, 

істотно додає цінності проекту (якщо ця умова не 

задовольняється, можливість обрання проекту не буде 

обговорюватися) 

 

 

 

 

Вплив та 

розповсюдження 

(максимум 20 

пунктів) 

 

 Експлуатація: пропозиція демонструє, як результати 

існування Альянсу будуть використані партнерами та 

іншими зацікавленими сторонами. Вона забезпечує 

можливість виміру експлуатації під час та після 

існування проекту. 

 Розповсюдження: пропозиція надає прозорий план для 

розповсюдження результатів та включає в себе 

відповідні дії, засоби та способи забезпечення 

ефективного поширення результатів на зацікавлені 

сторони та осіб, що не є учасниками під час та після 

існування проекту. 

 Вплив: пропозиція вказує на соціальну та економічну 

важливість та поширення поглядів. Вона здатна значно 

підвищувати здатність партнерів здійснювати 

необхідну підготовку в європейському середовищі. 

Також вона проводить необхідні заходи для 

моніторингу прогресу та оцінки очікуваного впливу 

(довго- та короткострокового) 

 Відкритий доступ: при необхідності пропозиція 



 

 

описує, як матеріали, документи та медіа, що 

створюються, будуть відкриті для загального доступу 

та будуть просуватися за використання відкритих 

ліцензій та не містить диспропорційних обмежень. 

 Самодостатність: пропозиція включає відповідні 

заходи та ресурси для забезпечення досягнення 

результатів та вигод. Альянс буде підтримуватися й 

після припинення існування проекту (наприклад, 

продовження руху в нових напрямках, модернізація 

нових інструментів і т.д.) Пропозиція пояснює як та з 

використанням яких ресурсів (інших, аніж фонди ЄС) 

це буде зроблено. 

 

Для того, щоб претендувати на фінансування, пропозиції повинні складатися як 

мінімум з 70 пунктів. Більш за те, вони повинні містити мінімум 13 пунктів в 

категоріях «важливість проекту» та «якість команди проекту та планів 

співпраці»; 16 пунктів в категорії «якість дизайну проекту та його виконання», 

та 11 пунктів в категорії «вплив та розповсюдження». 

Гарантія якості є життєво важливою для забезпечення досягнення результатів 

та здійснення впливу Альянсами, що буде поширюватися далеко поза 

партнерські організації. Очікується, що Альянси досягнуть результатів, що в 

значній мірі можуть бути переданими в межах економічного сектору, що 

розглядається. Таким чином, Альянси повинні надати надійний план 

менеджменту якості. 

Альянсам слід також проводити процеси перевірки експертів як цілісну частину 

проекту. Програма роботи Альянсів таким чином повинна включати незалежну 

зовнішню оцінку якості посередині та в кінці виконання проекту, надаватися 

разом з просуванням проекту та доповіддю по його закінченню відповідно. В 

цій доповіді з прогресу організації-учасники повинні будуть продемонструвати 

подальші дії, що залежатимуть від рекомендації середньострокової оцінки 

якості. 

Всі Альянси зобов’язані брати на себе намічені дії щодо розповсюдження, 

особливо через організації/установи, що надають професійну 

консультацію/наставлення. Вони повинні будуть надати їм комплексний план 

розповсюдження, в який повинно входити наступне: 

  

 Активна стратегія розповсюдження, здатна привернути увагу 

посередників, політиків, професіоналів в галузі управління, підприємства 

та молодих учнів, що навчаються в системі примусової освіти в напрямі 

професій з високим ринковим попитом чи потенціалом створення нового 

бізнесу; 

 Робити результати загальнодоступними в секторі; 



 

 

 Робити результати Альянсу доступними через відкриті ліцензії при 

необхідності. 

 

План розповсюдження повинен чітко пояснювати, як результати спланованого 

проекту будуть розповсюджені, включно з визначенням цілей, завдань та 

засобів, що будуть використані і розрахунок часу на виконання.  Applications 

повинні також вказувати, котрий з партнерів буде відповідальний за 

розповсюдження та демонструвати доречний досвід, що вони мають в 

діяльності з розповсюдження. Обрані проекти повинні будуть створити коротке 

придатне для друку резюме з переліком видів діяльності, що були частиною 

проекту, при завершенні проекту, яке буде опубліковане в додатку 

Розповсюдження Програми. Це буде умовою отримання кінцевого платежу при 

закінченні проекту. 

Підтримка розповсюдження для Альянсів, під керівництвом європейського 

Комісійного/Виконавчого Агентства – буде проведена з метою забезпечення 

справжнє використання результатів та впливу, поза організаціями, що беруть 

безпосередню участь та поміж країнами. 

  



 

 

Якими є правила фінансування? 

Бюджет проекту повинен бути спланований згідно з наступними правилами 

фінансування (в євро): 

Максимальний внесок ЕС, яким нагороджується Альянс Навичок Сектору тривалістю 2 роки: 700 000 євро 

Максимальний внесок ЕС, яким нагороджується Альянс Навичок Сектору тривалістю 2-3 роки: 700 000 євро 

 

Можливі витрати Механізм 

фінансування 
Кількість Принцип 

розподілу 

 

 

Підтримка 

виконання 

Сприяння будь-якій 

діяльності, прямо 

пов’язане з виконанням 

проекту (за винятком 

можливої мобільності) 

включно з: 

менеджментом проекту, 

зустрічами проекту, 

інтелектуальний продукт 

(такий, як розклад, 

матеріали для педагогів, 

відкриті навчальні 

ресурси, інструменти 

інформаційних 

технологій, аналізи, 

вивчення і т. д.), 

розповсюдження, участь 

в подіях, конференціях, 

подорожах і т. д. 

Кількість днів та 

престижність персоналу, 

що бере участь по країні, 

є базою для обрахунку 

сприяння ЄС. 

 

 

 

Ціна одиниці 

на кількість менеджерів, що 

працюють над проектом 

кожного дня 

B3.1 Умовний: 

кандидати повинні 

будуть виправдати 

тип та кількість 

ресурсів, що 

потребуються, в 

порівнянні зі 

здійсненням 

запропонованих 

видів діяльності та 

результатів. 

Результати 

повинні бути 

значними в 

кількості та 

кількості, щоб 

отримати цей тип 

гранту. 

на кількість 

дослідників/вчителів/настав

ників що працюють над проектом 

кожного дня 

B3.2 

на кількість технічного 

персоналу, що працює над 

проектом кожного дня 

B3.3 

на кількість 

адміністративного 

персоналу, що працює над проектом 

кожного дня 

B3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаткові правила фінансування для мобільних видів діяльності, що проводяться в 

рамках Альянсу Навичок Сектору(вибіркове фінансування) 

Можливі витрати Механізм 

фінансування 

Суми Принцип розподілу 

 

Подорожі 

Фінансова підтримка 

подорожей учасників, від 

місця їхнього проживання до 

місця проведення й назад 

 

Ціна одиниці 

При відстанях поїздки між 

100 та 1999 км: 

275 євро для учасника 

Умовний: кандидати 

повинні будуть 

підтвердити 

необхідність 

мінливих видів 

діяльності задля 

досягнення цілей та 

результатів проекту. 

Відстані поїздок 

повинні бути 

обраховані з 

використанням 

калькулятором 

відстані, що 

підтримується 

Європейською 

Комісією
89. 

Кандидат 

повинен вказати 

відстань поїздки в 

один кінець для 

обраховування 

величини гранту ЕС, 

що буде наданий в 

підтримку поїздки в 

обидва кінці
90

 

При відстанях поїздки в 2000 

км та більше: 

360 євро для учасника 

 

Вартість 

проживання 

Фінансова підтримка витрат 

на проживання учасників під 

час їхньої діяльності 

 

Ціна одиниці 

Персонал, що займається 

діяльністю 

до 14-го дня роботи: 100 євро 

для учасника в день 

+ 

між 15-им та 60-им днем 

роботи: 70 євро для учасника 

в день 

 

 

 

Учні, що займаються 

діяльністю: 

до 14-го дня роботи: 55 євро 

для учасника в день 

+ 

між 15-им та 60-им днем 

роботи: 40 євро для учасника 

в день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   
90 Наприклад, якщо людина з Мадриду (Іспанія) бере участь в діяльності, що відбувається в Римі (Італія), то кандидат: а) 
обрахує відстань від Мадриду до Риму (1365,28 KM); б) обере відповідну відстань (наприклад, між 500 та 1999 км) та в) 
підрахує, який грант ЄС буде адекватним для подорожі учасника з Мадриду до Риму та назад. 



 

 

 

Таблиця А – Виконання проекту (суми в євро на день) в країнах, на яких 

розповсюджується програма 

Суми коштів залежать від: а) престижності персоналу, що займається проектом та б) 

країни організації-учасника, з якої походить персонал.  

 

Менеджер 

 

 

Вчитель/Наставник/ 

Дослідник/Молодий 

працівник 

Технік 

 

Адміністративний 

персонал 

B3.1 B3.2 B3.3 B3.4 

Данія, Ірландія, Люксембург, 

Нідерланди, Австрія, Швеція, 

Ліхтенштейн, Норвегія 

 

353 

289 228 189 

Бельгія, Німеччина, Франція, 

Італія, Фінляндія, Сполучене 

Королівство, Ісландія 

336 257 194 157 

Чеська Республіка, Греція, 

Іспанія, Кіпр, Мальта, 

Португалія, Словенія 

197 164 122 93 

Болгарія, Естонія, Хорватія, 

Латвія, Литва, Угорщина, 

Польща, Румунія, 

Словаччина, колишня 

югославська Республіка 

Македонія, Туреччина 

106 

 

88 

 

66 

 

47 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблиця B – Виконання проекту (суми в євро на день) в країнах, на яких 

розповсюджується програма 

Суми коштів залежить від: а) престижності персоналу, що займається проектом та б) 

країни організації-учасника, з якої походить персонал. 

Менеджер 

 

 

Вчитель/Наставник/ 

Дослідник 

Технік 

 

Адміністративний 

персонал 

B3.1 B3.2 B3.3 B3.4 

Австралія, Канада, Кувейт, 

Макао, Монако, Катар, Сан-

Маріно, Швейцарія, Сполучені 

Штати Америки 

 

353 

289 228 189 

Андорра, Бруней, Японія, Нова 

Зеландія, Сінгапур, Сполучені 

Арабські Емірати, Ватикан 

336 257 194 157 

Багами, Бахрейн, 

Екваторіальна Гвінея, 

Гонконг, Ізраїль, Республіка 

Корея, Оман, Саудівська 

Аравія, Тайвань 

197 164 122 93 

Афганістан, Албанія, Алжир, 

Ангола, Антигуа і Барбуда, 

Аргентина, Вірменія, 

Азербайджан, Бангладеш, 

Барбадос, Чилі, Білорусь, 

Беліз, Бенін, Бутан, Болівія, 

Боснія та Герцеговина, 

Ботсвана, Бразилія, Буркіна-

Фасо, Бурунді, Камбоджа, 

Камерун, Кабо-Верде, 

Центральноафриканська 

Республіка, Чад, Китай, 

Колумбія, Коморські Острови, 

Конго (Браззавіль), Конго 

(Кіншаса), Острови Кука, 

Коста-Ріка, Куба, Джибуті, 

Домініка, Домініканська 

Республіка, Східний Тимор, 

Еквадор, Єгипет, Сальвадор, 

Еритрея, Ефіопія, Фіджі, 

Габон, Гамбія, Грузія, Гана, 

Гренада, Гватемала, Гвінея 

(Республіка), Гвінея-Бісау, 

Гаїті, Гайана, Гондурас, Індія, 

Індонезія, Іран, Ірак, Кот-

Д’Івуар, Ямайка, Йорданія, 

Казахстан, Кенія, Кірибаті, 

106 

 

88 

 

66 

 

47 

 



 

 

Корея (КНДР), Косово, 

Киргизстан, Лаос, Ліван, 

Лесото, Ліберія, Лівія, 

Мадагаскар, Малаві, Малайзія, 

Малі, Мальдівські Острови, 

Маршаллові Острови, 

Мавританія, Маврикій, 

Мексика, Мікронезія, 

Молдова, Монголія, 

Чорногорія, Марокко, 

Мозамбік, М'янма, Намібія, 

Науру, Непал, Нігер, Нікарагуа 

Нігерія, Ніуе, Пакистан, Палау, 

Палестина, Панама, Папуа-

Нова Гвінея, Парагвай, Перу, 

Філіппіни, Руанда, Самоа, Сан-

Томе і Принсіпі, Сенегал, 

Сербія, Сейшельські острови, 

Сьєрра-Леоне, Соломонові 

Острови, Сомалі, Південна 

Африка, Південна Судан, Шрі-

Ланка, Сент-Люсія, Сент-

Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і 

Невіс, Судан, Суринам, 

Свазіленд, Сирія, 

Таджикистан, Танзанія, 

територія Росії, визнану 

міжнародним правом, 

територія України, визнану 

міжнародним правом, Таїланд, 

Того, Тонга, Тринідад і Тобаго, 

Туніс, Туркменістан, Тувалу, 

Уганда, Уругвай, Узбекистан, 

Вануату, Венесуела,В'єтнам, 

Ємен, Замбія, Зімбабве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Підвищення Компетентності в сфері вищої освіти 

Ця діяльність, наміром якої є підтримка модернізації, доступності та 

інтернаціоналізації вищої освіти в партнерських країнах, повинна бути виконана в 

контексті пріоритетів, що визначені в системі зв’язку як ті, що «збільшують вплив 

політики розвитку ЕС: Порядок Денний для Змін»
91

та «Європейська Вища Освіта в 

Світі»
92

. 

Вона здійснюється в рамках зовнішньої політики ЄС та є визначеною фінансовими 

інструментами Європейського Союзу, що підтримують цю діяльність, а саме: 

 Європейський Інструмент Сусідства
93

 

 Фінансуючий Інструмент Співпраці Розвитку
94

 

 Інструмент Допомоги при Попередній Оцінці
95

 

 

Ця діяльність сприяє розвитку стійкого та охоплюю чого соціоекономічного  росту в 

країнах-партнерах і також повинна страхувати розвиток і принципи завдань 

зовнішньої діяльності ЄС, включно з міжнародною власністю, соціальною 

згуртованістю, справедливістю, належним географічним балансом та 

різноманітністю. Найменш розвинуті країни; студенти, що знаходяться у 

несприятливому становищі, бідному соціоекономічному середовищі, чи студенти з 

особливими потребами, отримають особливу увагу. 

 

Що являє собою Проект Підвищення Компетентності? 

 

Проекти підвищення компетентності є транснаціональними проектами співпраці, що 

базуються на багатосторонніх відносинах в першу чергу між закладами вищої 

освіти, що є учасниками Програми, та прийнятними Партнерськими Країнами, що 

фінансуються за допомогою вищеназваних інструментів. Вони також можуть 

залучати неакадемічних партнерів для посилення зв’язків з суспільством та бізнесом 

та зміцнення систематичного впливу проектів. Завдяки структурній співпраці, 

обміну досвідом, правильним методам роботи та мобільності людей, проекти 

підвищення компетентності  мають на меті: 

 

 підтримку модернізації, доступності та інтернаціоналізації сфери вищої освіти 

в прийнятних Країнах-Партнерах; 
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 підтримку прийнятних Країн-Партнерів в боротьбі з проблемами, що 

стосуються закладів та систем вищої освіти, включно з тими що 

характеризуються якістю, доцільністю, свободою доступу, плануванням, 

наданням освіти, менеджментом, управлінням; 

 сприяти співпраці між ЄС та прийнятними Країнами-Партнерами (та серед 

прийнятних країн-партнерів); 

 заохочувати добровільну співпрацю з проектами ЕС в вищій освіті; 

 заохочувати зв’язки між людьми; міжкультурну свідомість та порозуміння; 

 

 

Ці цілі переслідуються в прийнятних країнах-партнерах діями, що: 

 

 покращують якість вищої освіти та посилюють її актуальність для ринку праці 

та суспільства; 

 підвищують півень компетентності та навичок в закладах вищої освіти 

шляхом створення нових та інноваційних освітніх програм; 

 посилюють потенціал менеджменту, управління та інновацій,  а також 

інтернаціоналізацію закладів вищої освіти; 

 збільшують потенціал національних органів влади з модернізації систем вищої 

освіти шляхом підтримки протягом необхідного часу виконання та моніторинг 

реформаторської політики. 

 сприяти регіональній інтеграції
96

 та співпраці поміж  різних регіонів
97

світу 

шляхом спільних 

 

                                                           
96В рамках цієї діяльності регіон характеризується як група країн, що належить до певної макрогеографічної зони. 
97 Класифікація регіонів, задіяних в Erasmus+, стоїть в одній лінії з категоризаціями, виробленими різними зовнішніми 
інструментами діяльності ЄС. 


