
КОЛЕКТИВНІ ПРОЕКТИ

Еразмус+ К2



Що таке програма Еразмус+?

 Еразмус+ — освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародної 

співпраці та підвищення мобільності студентів, викладачів, науковців 

європейських університетів та вищих навчальних закладів. 



Ключові напрями програми Еразмус+ 

За фінансування ЄС

Мобільність 

(відрядження,стажування, 

навчання, дослідження 

(К1)

Колективні проекти у 

сфері освіти і науки 

(К2)



Колективні проекти К2

К2 (Ключовий напрям 2) - Співробітництво задля інновацій та обмін передовим 
досвідом. Сфера досліджень даного напряму:

❖ розвиток ініціатив у сфері професійної підготовки

❖ створення альянсів знань між вищими навчальними закладами з метою
збільшення можливостей працевлаштування

❖ створення альянсів галузевих кваліфікацій, що підтримують розробку і
поширення навчальних планів спільної професійної підготовки, програми,
методик викладання та методів навчання

❖ Робота над проектами з нарощення потенціалу задля підтримки
співробітництва з країнами-партнерами у сфері вищої освіти і молодіжних
програм



Хто може брати участь у програмі?

вищі навчальні 

заклади та науково-

дослідні

інституції з країн 

ЄС і третіх країн

студенти, аспіранти, 

докторанти, науковці 

та

викладачі вищих 

навчальних закладів 

країн-членів ЄС і третіх 

країн



Алгоритм участі у програмі К2

Ідея проекту

Створення консорціуму 

(пошук партнерів спільно 

з НДЛ ІВО)

Вивчення 

інформації на 

сайті

Написання 

проекту 

(консультація з 

НДЛ ІВО)

Консультація з 

НДЛ ІВО

Подання заявку 

(одна з країн ЄС 

подає)



Приклади створення консорціуму

 Національний консорціум – один учасник з країн-партнерів (Україна) та три учасники 

з країн програми 

 Мультинаціональний консорціум – два учасники з країн-партнерів (Україна і

Казахстан) та три учасники з країн програми



Корисна інформація

Сайт Національного Еразмус+ офісу в Україні 

(інформація на укр.) http://erasmusplus.org.ua/

Сайт Європейської Комісії, яка фінансує проекти 

(інформація англ.) 

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

http://erasmusplus.org.ua/
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php


Структура проектної заявки

1. Анотація проекту: Повинна містити короткий опис проекту з інформацією про всі 

етапи його виконання.

2. Опис проблеми проекту:

актуальність даної проблеми

реальні шляхи вирішення проблеми

на кого зорієнтований проект



Структура проектної заявки

3. Мета і завдання проекту: Метою проекту повинні бути очікувані позитивні зміни, які 

відбудуться в результаті вирішення проблеми проекту, і чітко описані завдання, які необхідні 

для реалізації поставленої мети.

4. Опис діяльності в рамках проекту:

етапи реалізації проекту (необхідно описати заходи, які будуть реалізовані в рамках 

виконання кожного етапу проекту, термін реалізації кожного етапу)

критерії відбору учасників проекту 

механізм розповсюдження інформації 

про проект і його результати 



Структура проектної заявки

5. Очікувані результати. Необхідно детально розписати очікувані результати від заходів 

проекту з вказівкою кількісних і якісних характеристик.

До кількісних показників відносяться: вид, кількість і об'єм друкарської продукції; 

кількість безпосередніх одержувачів послуг (наприклад, учасників тренінгу).

До якісних показників відносяться: методики або технології, впроваджені в рамках 

проекту; розробка нових процедур, що полегшують або поліпшують діяльність 

одержувачів послуг; поліпшення законодавства або місцевих регуляторних 

документів; апробація нових методик.



Структура проектної заявки

6. Бюджет проекту. Докладний бюджет проекту включає

необхідні витрати, обумовлені змістом проекту, 

може передбачати гонорари безпосереднім 

виконавцям в проекті конкретних робіт чи послуг. 

Бюджет не включає витрати, що пов'язані 

з поточною діяльністю організації 

(для покриття організаційних /адміністративних витрат),

непрямі витрати організації, витрати пов’язані з виплатою заробітних плат.



Критерії присудження гранту

 Якість - рівень відповідності проектної пропозиції тематиці Робочої програми 50%

 Вплив - рівень внеску, який матимуть результати проекту для європейського та/і

світового рівня 30%

 Застосування - ефективність плану роботи,

зокрема щодо ефективності розподілу завдань і ресурсів;

Взаємодоповнюваність учасників у рамках консорціуму;

структура управління і процедур, у тому числі ризики та

інноваційність менеджменту 20%


