
Відкрито конкурс ЕРАЗМУС+ у 2017 році  
за напрямами академічної мобільності, проектів співпраці та Жана Моне 

 
Програма Еразмус+ відкриває можливості співпраці вищих навчальних закладів Європи з країнами-членами 
програми, Україною та іншими країнами-партнерами  для спільних проектів з академічної мобільності, проектів 
розвитку потенціалу у вищій освіті, європейських студій та з інших напрямів. Офіційне оголошення конкурсу 
розміщено за посиланням: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_386_R_0009  
 
ВІДКРИТО конкурс 2017 Програми Еразмус+ на подання проектних заявок за такими напрямками: 

 КА1 – Навчальна мобільність: Кредитна та Ступенева мобільність (Learning Mobility: Credit and Degree 
Mobility); 

 КА2 – Проекти співпраці: Розвиток потенціалу, Альянси знань, Стратегічні партнерства (Cooperation for 
Innovation and Good Practices: Capacity Building, Knowledge Alliances, Strategic Partnerships) та 

 Жан Моне: Модулі, Кафедри, Центри досконалості, Підтримка асоціацій, Мережі, Проекти (Jean Monnet 
actions: Chairs, Modules, Centres of Excellence, Support to Associations, Networks, Projects). 

Кінцеві терміни подання проектних заявок за напрямами 
КА1: Навчальна мобільність 
Проекти з міжнародної кредитної мобільності (ICM) у сфері вищої освіти - 2 лютого 2017 р. (до 12:00 за 
Брюссельським часом). 
Інформація про конкурс на сайтах Національних агентств Еразмус+ країн-членів програми 
Еразмус+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en 
Проекти спільних магістерських програм Еразмус+: Еразмус Мундус (ЕМJMDs) - 16 лютого 2017 р. (до 12:00 за 
Брюссельським часом). 
Деталі про конкурс за посиланням: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 
КА2: Проекти співпраці задля розвитку інновацій та обміну кращими практиками у галузі вищої освіти 
Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти - 9 лютого 2017 р. (до 12:00 за Брюссельським часом). 
Деталі про конкурс за посиланням: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 
Стратегічні партнерства - 29 березня 2017 р. (до 12:00 за Брюссельським часом). 
Деталі про конкурс на сайтах Національних агентств Еразмус+ країн-членів програми 
Еразмус+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en 
Альянси знань - 28 лютого 2017 р. (до 12:00 за Брюссельським часом) 
Деталі про конкурс за посиланням:https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-2017_en 
Жан Моне (Модулі, Кафедри, Центри досконалості, Підтримка асоціацій, Мережі, Проекти) - 23 лютого 2017 р. 
(до 12:00 за Брюссельським часом) 
Деталі про конкурс за посиланням: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 
ОБОВ'ЯЗКОВО ознайомтесь з гайдом до програми Еразмус+ (Programme 
Guide):http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plu/sresources_en та прослухайте презентацію он-
лайн: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-international-dimension-erasmus-plus_en 
 Більше про можливості відкриті для України розміщено на сайті Національного Еразмус+ офісу в 
Україні: www.erasmusplus.org.ua 
Ви студент, випускник чи працівник ВНЗ і зацікавлені в індивідуальних 
можливостях обміну/навчання/викладання/підвищення кваліфікації в Європі (individuals)? 
Інформація для вас розміщена за посиланням: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/individuals_en 
Окрім того, дізнатися більше про цілу низку додаткових можливостей навчання та стажування у 30-ти країнах 
Європи можна за посиланнями: 
http://ec.europa.eu/education/study-in-
europe_enhttp://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/education-in-eu_uk.pdf  
Більше про можливості відкриті для України розміщено на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні: 
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty.html 
Запрошуємо реєструватись на заходи Національного тижня програми Еразмус+ в Києві щоб дізнатись більше 
та навчитись писати і реалізовувати проекти: www.erasmusplus.org.ua 
Інформацію надано Національним Еразмус+ офісом в Україні (Проект ЄС): www.erasmusplus.org.ua 
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