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Чому варто брати участь
у проектній діяльності:
Одним із основних пріоритетів української освіти і науки є
інтеграція до Європейського дослідницького простору.
Починаючи з 2014 року і дотепер, для 117 українських
організацій-учасників програми «Горизонт 2020»,
передбачено фінансування у сумі 17,232 мільйонів євро для
90 проектів, 9 з яких координуються українськими
організаціями.
З 2014 р. 1190 українських організацій підготували
915 проектних пропозицій. Загальна вартість проектів, у яких
беруть участь 117 українських організацій – 465.851.011
євро.
Що два роки Європейська Комісія готує і публікує Робочі
Програми для кожного окремого напряму. 27 жовтня 2017
року Європейська Комісія представила нову Робочу програму
«Горизонт 2020», що охоплює 2018, 2019 та 2020 бюджетні
роки і передбачає фінансування на рівні близько
30 мільярдів євро

Чому варто брати участь
у проектній діяльності:
для університету:
фінансове джерело для функціонування та розвитку:
 400 проектів реалізується протягом року в Польщі;
 568 студентів в межах академічної мобільності протягом
2017-2018 н.р. навчатимуться у 23 країнах (Академія
фізичного виховання ім. Юзефа Пілсудського у Варшаві);
 2-3 тис. проектів в рік виконується в Англії, Франції,
Німеччині;
 10 млн євро – дотації на розвиток університетів у
провідних країнах
Польща

 30 % - продаж освітніх послуг
 70 % - проекти

Німеччина

 5-10 % - продаж освітніх послуг
 90-95 % - проекти
для науково-педагогічних працівників, молоді:
можливість навчатися, викладати, стажуватися,
проводити дослідження, подорожувати, вдосконалювати
рівень володіння іноземною мовою тощо

Типи проектів:
- дослідницькі;

- освітні;
- інвестиційні (інфраструктурні)

м'які проекти
тверді проекти

Тематика науководослідницьких проектів:
• дослідницькі проекти реалізуються у сфері
наукових інтересів проектної команди;
• інтердисциплінарні проекти, що передбачають
поєднання фахівців з різних сфер

Джерела фінансування:
• Національні міністерства (за рахунок коштів
державного бюджету)
• Рамкові програми Європейської комісії
 Еразмус+;
 Горизон-2020;
• Міжнародні організації (ООН, ЮНЕСКО, МОК, МПК
та інші)
• Проекти урядів інших країн уряд Японії;
уряд США;
Британська рада;
Гете-інститут;
програма імені Фулбрайта (США);
Французький інститут;
Вишеградський фонд
тощо

Проекти
Кожне джерело фінансування проектів вимагає від проектних
команд виконання своїх специфічних вимог стосовно:
• написання проектних заявок;
• управління проектами;
• фінансування проектів;
• звітування тощо

Основні функції Проектного офісу:
просвітницька діяльність щодо популяризації участі у
національних та міжнародних проектах;
розвиток та моніторинг наявних міжнародних та
національних проектів;
пошук ймовірних керівників та виконавців проектів;
підтримка проектів на кожному етапі їх реалізації;
контроль виконання заходів, бюджету проектів, ризиків;
вдосконалення системи управління проектами в
Університеті

Проекти КМДА
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Проект Уряду Китаю
для громадян України
на навчання та стажування у вишах
• Уряд КНР, відповідно до двосторонньої Угоди про
співпрацю між Міністерством освіти і науки України та
Міністерством освіти Китайської Народної Республіки,
виділив 76 стипендій для українських громадян.
• Набір відбуватиметься до закладів вищої освіти Китаю на
такі рівні: бакалавр, магістр, аспірант, стажер.
• Термін подачі заявок - 16 березня 2018 року
• Докладніше на сайтах www.csc.edu.cn/laihua або
www.campuschina.org.

Проекти Еразмус +
ОСВІТА
КА1: Індивідуальна
мобільність (кредитна і
ступенева)

КА2: Співпраця задля
розвитку інновацій і
обміну кращими
практиками (Розвиток
потенціалу вищої освіти)
КА3: Підтримка реформ

Жан Моне

СПОРТ

МОЛОДЬ

Спільні партнерства

Мобільність для
молодіжних
працівників

Малі спільні
партнерства
(до 5 квітня 2018 р.)
Європейські
некомерційні спортивні
заходи

Заходи Європейської
волонтерської
служби

Проекти Еразмус+
Вища освіта (всі напрями відкриті для
України)
Головні цілі:
• Удосконалення навичок і здатності до
працевлаштування студентів та сприяння
конкурентоздатності європейської економіки
• Покращення якості викладання та навчання
• Виконання Стратегії модернізації вищої освіти
• Посилення міжнародного виміру у програмі
ЕРАЗМУС+
• Загальний бюджет 14,7 млрд євро
• У грантах ЄС беруть участь близько 4 млн.
осіб, 125 тис. інституцій та 25 тис. партнерів

Проекти Еразмус+
Вища освіта (всі напрями відкриті для України)

КА1: Мобільність студентів у вищій освіті
• Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України,
можуть бути партнером університетів з Європи для організації
проектів на мобільність для студентів.
• Організація проектів з Академічної мобільності та Спільних
магістерських програм вищими навчальними закладами
Цілі:
• Надати більше кращих можливостей для розвитку навичок і
компетентностей у студентів, залучити найкращі таланти з-за
кордону
Основні види діяльності за напрямом:
• Кредитна мобільність, включаючи навчання в університетах за
обміном та стажування - практика в компаніях за кордоном:
мобільність для студентів відкрита для країн-партнерів в обох
напрямах (НОВЕ)
• Ступенева мобільність: зразкові спільні магістерські програми,
пропоновані університетами Європи та, в деяких випадках, країнпартнерів, що приваблюють найкращих студентів з усього світу

Проекти Еразмус+
Вища освіта (всі напрями відкриті для України)
КА1: Мобільність працівників у вищій освіті (стипендії на
викладання, підвищення кваліфікації чи стажування)
Заклади вищої освіти з країн-партнерів, в тому числі з України,
можуть бути партнером університетів з Європи для
організації проектів на мобільність для викладачів і
адміністративного персоналу.
Цілі: надати більше кращих можливостей для підвищення якості
викладання та навчання.

Основні види діяльності за напрямом:
Викладання (викладацьке відрядження): розроблення
інноваційних методів викладання
Професійний розвиток: удосконалення навичок і компетентностей у
викладацького складу та адміністративного персоналу
Запрошення працівників підприємств: з метою підвищення
актуальності навчальних програм

Проекти Еразмус+
Вища освіта (всі напрями відкриті для України)
КА2: Співпраця задля інновацій
Стратегічні партнерства
Цілі: зміцнення співпраці між ВНЗ та ключовими стейкхолдерами
(підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними
партнерами, місцевими / регіональними органами влади,
іншими організаціями у галузі освіти, професійної підготовки або
молодіжної політики) заради сприяння якості та інноваціям у вищій
освіті
Основні види діяльності за напрямом:
• Розроблення, тестування, запровадження нових спільних
навчальних планів і програм, спільних модулів, інтенсивних програм
навчання
• Розвиток співпраці з підприємствами в рамках проектів з метою
вивчення прикладів з реального життя
• Використання потенціалу відкритих освітніх ресурсів,
спільного (колективного) та персоналізованого навчання
• Інтеграція різноманітних форм і методів навчання
(дистанційного, заочного, модульного)

Партнерами можуть бути вищі навчальні заклади та інші організації
(органи влади, громадські організації, підприємства тощо)

Проекти Еразмус+
Вища освіта (всі напрями відкриті для України)

КА2: Співпраця задля інновацій
Альянси знань
Цілі:
•

Посилити структуровану та довготермінову співпрацю між ЗВО і
підприємствами задля пошуку інноваційних шляхів вироблення і
поширення знань у проектах, націлених на результат, зокрема у
новітніх галузях

Основні види діяльності за напрямом:
•

Розроблення нових мультидисциплінарних навчальних
планів, що відповідають потребам бізнесу

•

Стимулювання розвитку у студентів, викладачів і працівників
компаній підприємницького способу мислення

•

Сприяння обміну, поширенню та спільному створенню нових
знань за участю ЗВО і підприємств

Партнерами можуть бути вищі навчальні заклади та інші організації
(органи влади, громадські організації, підприємства тощо)

Проекти Еразмус+ Спорт
Для країн-партнерів програми Еразмус+ включаючи Україну деякі
можливості відкриті як для партнерів.
Цілі:
•

Мінімізація транскордонних загроз доброчесності у спорті
(допінг, практика договірних матчів, насильство, нетерпимість,
дискримінація)

•

Сприяння і підтримка дуальної кар’єри спортсменів

•

Сприяння волонтерству, соціальній інклюзії та рівним
можливостям, а також підвищенню поінформованості
про важливість занять спортом задля кращого здоров’я та
забезпечення рівного доступу до спорту для всіх

•

Проведення неприбуткових європейських спортивних
заходів за участю кількох країн, спрямованих на соціальну
інклюзію, заняття спортом задля кращого здоров’я тощо

•

Діалог з відповідними європейськими стейкхолдерами

Види проектів:
•

Спільні партнерства

•

Малі спільні партнерства

•

Європейські некомерційні спортивні заходи

і

Проекти Еразмус+ Спорт
Країна

Грант (€)

Країна

Грант (€)

Австрія

1 104 647,66

Ісландія

Бельгія

1 886 216,67

Італія

4.902.191,64

Боснія і Герцеговина

58.410,00

Латвія

241.643,00

Бразилія

29.248,00

Литва

460.738,55

Болгарія

1.164.549,87

Люксембург

189 586,13

Хорватія

853.275,80

Мальта

263 433,71

Кіпр

420.785,43

Нідерланди

Чехія

754.264,56

Польща

Данія

937.415,45

Португалія

Естонія

100.622,00

Румунія

415.373,50

Фінляндія

437.746,56

Словенія

1.021.547,80

Македонія

69.345,00

Іспанія

2.115.777,04

Франція

1.569.145,56

Швеція

429 954,80

Німеччина

1.332.962,77

Швейцарія

306.230,80

Греція

1.676.323,07

Великобританія

2 181 346,05

Усього:

31.591.845,12

Угорщина

651.092,56

96.737,00

1.772.708,17

533.552,00
1.882.240,66

Проекти Еразмус+ Молодь
Європейська волонтерська служба – один із проектів Європейської
комісії, що є частиною програми Erasmus+. ЄВС надає можливість
молодим людям із різних країн світу відвідати іншу країну та відкрити
для себе її культуру.
Волонтерський проект може бути:
короткостроковим (2-3 місяці);
довгостроковим (6-12 місяців).
Головна мета проекту – проходження волонтерської служби в іншій
країні, а також вивчення нової мови та можливість дізнатися більше про
різні країни та культури.
Волонтери, зазвичай, працюють у:
• соціальних центрах;
• культурних організаціях;
• дитячих садках;
• культурних установах;
• недержавних організаціях у галузі прав людини, екології, здорового
способу життя, міграції, інвалідності та інших

Проекти Еразмус+ Молодь
За умовами програми кожен волонтер отримує:
* відшкодування 90% витрат на подорож до місця проходження
служби та назад, додому. Це включає як квитки на літак, так і всі
інші транспортні витрати – квитки на поїзд та навіть автобус до та з
аеропорту. Іноді організації самі купують волонтерам квитки, іноді
волонтери обирають рейси самі, а організація потім відшкодовує їм
вартість подорожі. Головне – зберегти всі чеки та посадкові талони.
* допомогу в отриманні візи та відшкодування її вартості, якщо це
необхідно. Організація, що приймає, надсилає всі необхідні документи,
що підтверджують мету подорожі. Що ж до витрат – це вже залежить від
посольства. Приміром, італійське робить волонтерські та студентські
візи цілком безкоштовно.
* проживання та оплату рахунків за воду, газ,
електрику. Зазвичай волонтери живуть у кімнатах на двох, і організації
намагаються поселити в одну кімнату людей із різних країн – задля
культурного обміну.
* страхування на весь термін служби та два місяці після її завершення.
* мовні курси країни, де ви проходите службу. Європейська комісія
оплачує 40 годин уроків та онлайн-курс.
* гроші на їжу та кишенькові витрати. Ця сума розраховується
спеціальним калькулятором Європейської комісії залежно від рівня цін у
країні перебування

Проекти Еразмус+ Молодь
Вимоги для учасників:
•

вік від 17 до 30 років;

•

проживання у «програмній» країні (країни Європейського
Союзу, а також Македонія, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн та
Туреччина) або у країні-партнері (Західні Балкани, країни «Східного
партнерства», до якого входить і Україна, країни східного
Середземномор’я та Росія);

•

волонтер має бути «новачком» у питанні ЄВС – стати
волонтером у довгостроковому проекті можна лише раз у житті. Але
цілком реально взяти участь спочатку у короткостроковому, а потім і
в довгостроковому проектах, якщо їхній термін у сумі не
перевищуватиме 12 місяців. На жаль, подаватись на
короткостроковий проект після довгострокового не можна;

•

волонтер має хоча б мінімально володіти англійською та/або
мовою країни, де хоче пройти службу. Та й взагалі, яким би не
був міжнародний проект, а англійську корисно знати в будь-якому
випадку задля можливості подорожувати, брати участь у цікавих
проектах та спілкуванні з людьми з усього світу

«Горизонт 2020»
«Горизонт 2020» – це найбільша Рамкова програма Європейського Союзу з
фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом близько 80
мільярдів євро, розрахована на 2014 – 2020 роки.
2015 році Україна стала асоційованим членом Рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Дане
членство надало українським учасникам рівноправний статус з їхніми
європейськими партнерами.
Відповідно до завдань, Програму «Горизонт 2020» поділено на три основні
напрями:
• Передова наука, яка є відкритою для високоякісних індивідуальних та
командних дослідницьких проектів в усіх галузях знань, включаючи
гуманітарні;
• Лідерство у галузях промисловості, у яких фінансується розробка нових
технологій і матеріалів; крім того, в межах цього напряму доступні
фінансові інструменти для впровадження інновацій у малому та
середньому бізнесі;
• Суспільні виклики, з широким спектром дослідницьких проектів: від
поліпшення якості транспорту, їжі, системи охорони здоров’я та безпеки
до питань європейської ідентичності і культурної спадщини

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ
ПЕРЕДОВА
НАУКА
Європейська
дослідницька рада
(ERC)

Майбутні технології
(FET)
Дії Марі
Склодовської Кюрі
Дослідницькі
інфраструктури

ГОРИЗОНТ-2020

ІНДУСТРІАЛЬНЕ
ЛІДЕРСТВО
Лідерство в
індустріальних
технологіях – ІКТ,
ключові передові
технології, космос
Доступ до ризикового
фінансування
Інновації в МСП

СОЦІАЛЬНІ
ВИКЛИКИ
Здоров'я та добробут
Безпека продуктів харчування
стале с/г, лісництва, водне
господарство, прісна вода та
біо-економіка
Безпечна, чиста та ефективна
енергетика
Розумний, зелений та
інтегрований транспорт
Навколишнє середовище,
клімат, ефективність ресурсів
Інноваційне та розумне
суспільство
Безпечне суспільство

