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Діючі проекти в рамках програми 

Еразмус+ (проекти КА2 і напряму Жан 

Моне) за участю партнерів з України 

необхідно обов'язково зареєструвати в 

Міністерстві економічного розвитку 

і торгівлі України 

та отримати 

Реєстраційну 

картку проекту. 
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Державна реєстрація  

проектів є підставою  

для одержання пільг: 

• закупівля обладнання  

та придбання товарів/послуг без сплати ПДВ; 

• пільги з оподаткування при митному 

оформленні товарів; 

• звільнення від обов'язкового продажу на 

міжбанківському валютному ринку України 

надходження в іноземній валюті. 
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Детальну 

інформацію 

щодо 

реєстрації 

проектів можна 

знайти за 

посиланням: 

 http://erasmusplus.org.ua/novyny/1206-

derzhavna-reiestratsiia-proektiv-yevropeiskoho-

soiuzu-v-ukraini-erazmus-zvilnennia-vid-splaty-

podatku-na-dodanu-vartist-myta-i-obov-

iazkovoho-prodazhu-valiuty-zi-zminamy.html 
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Перелік необхідних документів 

 для підготовки пакету реєстрації 

проектів: 

КА2 Розвиток потенціалу вищої освіти:  

1. Лист-звернення від українського вищого навчального закладу, 

який подає клопотання до Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, із зазначеними додатками. Обов'язково 

вказати всіх членів партнерства тільки від України (наприклад, 

вищі навчальні заклади, приватні організації, громадські 

об'єднання тощо) – реципієнти, що отримують кошти. 

2. Листи-звернення від інших українських реципієнтів-

партнерів проекту (без зазначення додатків). 
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3. Додаток № 1 до Грантової угоди (Description 

 of the action) – Опис проекту (переклад  

українською мовою). 

4. Копія двомовного Меморандуму, підписаного між усіма 

партнерами проекту в Україні та координатором проекту. 

5. Рекомендації до Партнерської угоди (угод) - переклад 

українською мовою. 

6. Оригінал листа від бенефіціара – Міністерства освіти і 

науки України про підтримку реалізації проекту. 

7. План закупівель товарів, робіт та послуг, що будуть 

придбані за кошти проекту - 2 примірники в оригіналі 

(засвідчені закладом-координатором проекту та погоджений 

МОН України. 



                        Додатки до листа-звернення  

                   повинні містити: 
 

1. Копію Грантової Угоди, мовою оригіналу і 

завірений переклад українською мовою; 

2. Переклад шаблону Грантової Угоди; 

3. Переклад шаблону Грантової Угоди з 

Додатковим компонентом мобільності. 
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База планів-закупівель 

 зареєстрованих проектів: 

 

http://new.me.gov.ua/news/7227.html 
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http://new.me.gov.ua/news/7227.html


Перелік необхідних документів 

для підготовки  

пакету реєстрації проектів: 

Жан Моне: 

1. Лист-звернення від українського вищого навчального 

закладу-виконавця, який подає клопотання до Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України,  

із додатком. 

2. Копія витягу з частини D Детального опису проекту з 

описом мети, цілей та завдань проекту мовою оригіналу з 

перекладом на українську мову. 
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                  Важливо звернути увагу, що для отримання                      

                     листів-підтримки і погодження плану 

закупівель з МОН України, вищий навчальний заклад має 

звернутися до МОН України щодо надання листа-

підтримки та щодо затвердження плану закупівлі 

адресувати начальнику управління міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції.  Одночасно з 

підготовкою пакету документів, необхідно надіслати е-

поштою (office@erasmusplus.org.ua) до Національного 

Еразмус+ офісу в Україні скановану версію (pdf) 

підписаного листа-звернення від вищого навчального 

закладу та чернетку листа звернення до Представництва 

ЄС в Україні. 
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 Повний пакет документів  

необхідно надіслати поштою (бажано  

рекомендованим листом) або занести за  

адресою: вул. Бастіонна 9, 8-й поверх,  

Київ 01014, Національний Еразмус+ офіс  

в Україні. На пакеті потрібно вказати: «Документи щодо 

реєстрації проекту (номер та повна назва проекту)». 

 Національний Еразмус+ офіс в Україні завіряє 

Грантову угоду своєю печаткою і передає пакет 

документів до Представництва ЄС в Україні. 

 Представництво ЄС в Україні переглядає 

документи, готує лист підтримки для надання в 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та 

передає весь пакет документів до Міністерства. 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


