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KA2
Співпраця
задля розвитку
інновацій та обміну
кращими практиками
- Вища освіта1. Стратегічні
партнерства: більш
інтенсивна
співпраця між ВНЗ
2. Альянси знань:
партнерства між
ВНЗ та
підприємствами

ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
 А. Стратегічні партнерства у сфері ВО

Посилення потенціалу ВНЗ
до модернізації
 В. Альянси знань

Співпраця університетів та бізнесу
заради інновацій
 С.

Підтримка ВНЗ країн-сусідства
та Західних Балкан
Партнерство між ВНЗ країн-членів
та країн-партнерів з метою обміну
та поширення досвіду
+ Додатковий компонент мобільності

3. Розвиток потенціалу
вищої освіти (exTEMPUS)

 Співпраця з країнами Азії, Африки,

Латинської Америки

КА 2: А. СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА
В. АЛЬЯНСИ ЗНАНЬ
 Ваш університет може увійти до консорціуму, що має на меті
поширення інновацій (а) в інших університетах в рамках
стратегічного партнерства або (б) між вищою освітою,
підприємствами та більш широким соціально-економічним
середовищем в рамках альянсу знань.
Ці ініціативи:
Створюють нові, інноваційні та мультидисциплінарні підходи до
викладання та навчання
Сприяють розвитку підприємництву та підприємницької
компетентності студентів, викладачів та працівників компаній
Покращують обмін знаннями, їх потік і створення.
Навчальні заклади з країн-членів програми Еразмус+* подають заявку
на управління такими проектами на конкурс програми Еразмус+. ВНЗ
з інших країн світу можуть бути партнерами у консорціумі. !!! Тільки
за умови переконливо обґрунтованої значущості, унікальності
Подання заявок – Альянси знань: 26 лютого 2015 (ЕАСЕА)
Стратегічні партнерства: 30 квітня 2015 р. (Нац.агентства)
Programme Guide: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programmeguide_en.pdf

КА 2. CAPACITY BUILDING (CBHE)
IN HIGHER EDUCATION (EX-TEMPUS)
РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 Цілі: зосередженість на реформах вищої освіті та
розвитку потенціалу
 Очікувані зміни та вплив на інституційному та
системному рівнях
 Відкритість та гнучкість інструменту
 Підхід “знизу вгору”
 Обмін досвідом / кращими практиками між
колегами
 Рівноправне партнерство співпраці країн-членів* і
країн-партнерів** програми задля запровадження
реформ у вищій освіті.
 Programme Guide: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Успіх проекту – дотримання правил, увага до критеріїв;
інноваційність; поширення і використання результатів
Мінімальні технічні вимоги - eligibility

Всі вимоги і критерії (see E+ Programme Guide – CBHE
action) вбудовані в e-form; перевіряються командою EACEA:
Формальні вимоги подання заявок
Розмір гранту та тривалість проекту
Вимоги до Applicant, Partners and Partnership (number of
partners, status of the grant applicant & partners, etc.)
Programme Guide – pp. 145-166 Part C 232-246, and
Annexes p.287-315

Подання аплікаційних заявок і процес відбору проектів
Steps

Date

Publication of the Call for Proposals

Oct. 2014 - опубліковано

Deadline for submission of applications

10 February 2015 (12.00 midday
Brussels time)

Expert assessment

March-April 2015

Consultation of local/regional
stakeholders

May-June 2015

Award Decision

July 2015

Notification of applicants and Publication
of results on EACEA web

July-August 2015

Preparation and signature of grant
agreements

August –September 2015

Start of Eligibility Period

15 October 2015

Розмір гранту і тривалість проекту

Тривалість
24 або 36
місяців

Min. 500,000
Euros - Max.
1,000,000
Excluding
Euros
mobility
strand

Обчислення
бюджету
Real Costs and
Unit Costs

5 статей
фінансування

КРАЇНИ (eligible countries)
PROGRAMME COUNTRIES*:
 28 держав-членів Європейського Союзу
 країни – кандидати, в яких є Національні
агентства Еразмус+: Туреччина, Македонія
 Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія
*КРАЇНИ – ЧЛЕНИ ПРОГРАМИ Е+
(33 PROGRAMME COUNTRIES)
Вищі навчальні заклади
повинні бути підписантами –
Erasmus Charter for Higher Education

КРАЇНИ (eligible countries)
PARTNER COUNTRIES**
Країни-сусіди ЄС
 Країни Західних Балкан (5) – Region 1
 Країни регіону Східного партнерства: Азербайджан, Білорусь,
Вірменія, Грузія, Молдова, Україна (territory recognised by
International Law) – Region 2
 South Mediterranean Countries (10) – Region 3


Російська Федерація (territory recognised by International Law) тільки як партнер
в регіональних проектах – багатонаціональних (Regional: multi-country projects)
– Region 4

Інші країни-партнери
 Region 6 - Азія (19)
 Region 7 – Центральна Азія (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан,
Узбекистан)
 Region 8 – Латинська Америка (18)
 Region – 9 Iran, Iraq, Yemen
 Region 10 – Південна Африка

** КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ Е+

МІНІМАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
(eligible partnership)
As many Partner Countries HEIs as there are
PROGRAMME Countries HEIs

Національні проекти
 По одному ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ з ТРЬОХ
РІЗНИХ КРАЇН-ЧЛЕНІВ* ПРОГРАМИ
 ТРИ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ – УКРАЇНИ

Багатонаціональні проекти
 По одному ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ з ТРЬОХ РІЗНИХ
КРАЇН-ЧЛЕНІВ* ПРОГРАМИ
 По два ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ – УКРАЇНИ ТА ЩЕ
ІНШОЇ(ИХ) КРАЇН-ПАРТНЕРІВ** (ВНЗ України - 2+ ВНЗ іншої
країни - 2)
Обов'язковий баланс між кількістю партнерів з країн-членів і країн-партнерів
Див. Programme Guide p 150.

Ex.1 : minimum consortia: national project (6 HE institutions)
Min. 1 Partner Country: at least as
many HEIs as in the Programme
Countries
Kryvyi Rih
National
University

Min. 3 Programme Countries
min. 1 HEI each

Bonn
University
Rome
University

Zaporizhzhya
National
University
London
University
UK
Kherson State
University
13

Date: in 12 pts

Ex.2: minimum consortia: multi-country project (7 institutions)
Min. 2 Partner Countries
Min. 2 HEIs each

Belgrade University

Novi Sad
University

Dnipropetrovsk
National University

Min. 3 Programme Countries:
Min. 1 HEI each

Paris
University
London
University

Ankara
University

Odesa National
Maritime University
14

Date: in 12 pts

Example 3: consortia composition (multi-country project)
2 partner countries
Abai
University

Kazakh
University

3 programme countries
Madrid
University

S
p
ai
n

Wien
Uni.

Linz
Uni.

Kyiv
Uni.

Ukrai
ne
Bukovina
Uni.

Cherkasy
Uni.
Lviv
Uni.
Nizhyn
Uni.

Salzburg
Uni.
Turin
Uni.

Ita
ly
Genoa
Uni.

Roma
Uni.
15

Date: in 12 pts

Які організації - апліканти? - Eligible Applicants

Державні чи приватні вищі навчальні
заклади – офіційно зареєстровані
юридичні особи
Асоціації/ організації вищих
навчальних закладів – офіційно
зареєстровані юридичні особи
Для Структурних проектів: офіційні
організації ректорів, викладачів,
студентів – національні чи
міжнародні

Each applicant organisation must be located in a Programme or in a Partner country
16

Date: in 12 pts

Які організації – партнери?

Eligible Partners

Державні чи приватні вищі навчальні
заклади – офіційно зареєстровані
юридичні особи
Будь які державні чи приватні організації,
активні на ринку праці, чи у сфері вищої
освіти, професійної підготовки і молоді
(e.g.підприємства, дослідницькі, громадські
організації інші)
Асоціації чи організації вищих навчальних
закладів з фокусом на вищу освіту

Міжнародні державні/урядові організації (selffinancing basis)

Each participating organisation must be located
in a Programme or in an eligible Partner country

Date: in 12 pts

Асоційовані партнери - Associated Partners

• Contribute indirectly
• “Associated partners” are not
considered as part of the
consortium and therefore
cannot benefit from any
financial support from the
project
• Ex: non-academic partners
providing placement
opportunities

ПРОЕКТИ, ТЕМАТИКА
СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ (Joint Projects – JPs)
(інституційний рівень):
 Розроблення і модернізація навчальних програм
 Модернізація врядування, управління і діяльності
вищої освіти
 Посилення зв'язків вищої освіти ті суспільства

СТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ (Structural Projects – SPs)
(системний рівень):
 Модернізація врядування, управління і діяльності
вищої освіти (Policy reforms – стратегія,
законодавство, механізми тощо)
 Посилення зв'язків вищої освіти ті суспільства

CAPACITY BUILDING (Ex-TEMPUS)
• Спільні проекти (JP): допомагають всім партнерам
розробити, модернізувати та поширити нові навчальні
програми, методи викладання або навчальнометодичні матеріали, а також покращити культуру
забезпечення якості та врядування у вищих навчальних
закладах.
• Структурні проекти (SP): для розвитку та
реформування систем вищої освіти; для покращення їх
якості та відповідності вимогам ринку праці, сприяння
регіональній співпраці та зближенню систем вищої
освіти.
Участь МОН України для Структурних проектів обов'язкова
(лист з описом на першого заступника Міністра)
Перелік пріоритетів і бюджету конкурсу на сайті:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-2-capacity-building-in-field-higher-education-2015_en

Joint Projects – Example of Activities

Development,
testing and
adapting of tools
and methods,
modernization of
content

Staff Training
(academic and
non-academic)
Training of trainers

Strengthening
internationalisation
and promoting the
Knowledge Triangle

21

Upgrading
facilities
necessary to
implement
innovative
practices

Structural Projects – Example of Activities

Internationalisation and
Bologna Process
ECTS, 3 cycles, recognition
of degrees etc.

Quality
Frameworks, quality
assurance systems
guidelines/ roadmaps,
recommendations,
conferences, round tables,
workshops, discussions

Innovation
policy making + monitoring
(including the establishment of
representative bodies, organisations
or associations)

ПРІОРИТЕТИ ТА ФОРМАТ
 Відповідність національним / регіональним
потребам, узгодженість із пріоритетами
державної стратегії
 Формат:
Спільні проекти/Структурні проекти
Національні (national)
/Багатонаціональні (multi-country):
Regional/ Cross-Regional
Підтримка на місцях: NEOs(ex-НТО),
Національна команда експертів
(HEREs)

Пріоритети і типи проектів
National Projects

Multi-Country Projects

Defined by the Ministries of
Education in close consultation
with the EU Delegations

Defined by the Commission
and based on EU's external
policy priorities

Must address

Must address
National priorities set for
Partner Country - UKRAINE
(territory recognized by
International law)

the regional priorities for
countries in the same region
(regional projects)
or
regional / national priority
common to different regions
(cross-regional projects)

Пріоритети – Категорії/Тематика
Themes

Categories

A. Subject Areas / Напрями дисципліни
B. Improving quality of
education and training

Curriculum
Development

Governance and
Management

Розроблення
навчальних
планів і
програм

Врядування і
управління

Higher
Education and
Society
Вища освіта і
суспільство

X
X

X

X

C. Improving Management
and operation of HEIs

X

X

D. Developing the HE sector
within society at large

X

X

http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/key-action-2-capacity-building-infield-higher-education-2015_en

Education
and Culture

НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ (E+CBHE)
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus/75-perelik-tematychnykh-priorytetiv.html

CATEGORY A – SUBJECT AREAS CURRICULUM
DEVELOPMENT (for JPs only)
• Teacher training and education science; Social and
Behavioural Science; Life sciences; Physical sciences;
Computing; Engineering and engineering trades; Architecture
and building; Health; Transport services; Security services
CATEGORY B – IMPROVING QUALITY OF EDUCATION AND
TEACHING (JP&SP) SUPPORT TO:
• Learning and teaching tools, methodologies and pedagogical
approaches including learning outcomes and ICT-based
practices (inter alia, flexible learning paths, blended courses,
virtual and real mobility, practical placements etc.)
• Multidisciplinarity / Interdisciplinarity.

CATEGORY C – IMPROVING MANAGEMENT AND
OPERATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
(JP&SP) SUPPORT TO:

• Governance, strategic planning and management of HEIs
(including human resource and financial management).
• Quality assurance processes and mechanisms.
• Development of research and innovative capacities
(excluding research activities).
CATEGORY D - DEVELOPING THE HIGHER EDUCATION
SECTOR WITHIN SOCIETY AT LARGE (JP&SP)
SUPPORT TO:

• University-enterprise cooperation, employability of graduates.
• Qualification frameworks.
• Knowledge triangle, innovation (reinforcing links between
education, research and business).
!!!Обов'язкові для національних проектів

REGIONAL PRIORITIES – Eastern Partnership - R2
CAPACITY BUILDING FOR HIGHER EDUCATION
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-2-capacity-building-in-field-higher-education-2015_en

CATEGORY A – SUBJECT AREAS:CURRICULUM
DEVELOPMENT (for JPs only)
• Teacher training and education science; Social and
Behavioural Science; Law; Physical sciences;
Agriculture, forestry & fishery; Health; Environmental
protection
CATEGORY B - IMPROVING QUALITY OF
EDUCATION AND TEACHING (for JPs and SPs )
SUPPORT TO:

• Learning and teaching tools, methodologies and pedagogical
approaches including learning outcomes and ICT-based
practices (inter alia, flexible learning paths, blended courses,
virtual and real mobility, practical placements etc.)

CATEGORY C - IMPROVING MANAGEMENT AND OPERATION
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (JP&SP) SUPPORT TO:
• Governance, strategic planning and management of HEIs
(including human resource and financial management).
• Internationalization of Higher Education Institutions (including
recognition mechanisms and mobility, international relations
capacities
• Access to and democratisation of higher education (including the
disadvantaged groups of people and regions).
CATEGORY D - DEVELOPING THE HIGHER EDUCATION
SECTOR WITHIN SOCIETY AT LARGE (JP&SP) SUPPORT TO:
• University-enterprise cooperation, employability of graduates.
• Knowledge triangle, innovation (reinforcing links between
education, research and business).
• International cooperation at regional level (among countries from
same region) or cross-regional level (among countries of different
regions)

ДОДАТКОВИЙ КОМПОНЕНТ МОБІЛЬНОСТІ:
Тільки для країн Західних Балкан і сусідства (ENI)
New

Інтегрований у цілі проекту (не впливає на відбір проекту)
Цільова аудиторія та види діяльності:
- Студенти (навчання – від 3 до 12 місяців, стажування – від 2 до 12
місяців)
- Викладацький склад та адміністративний персонал – від 5 днів до 2
місяців для викладання та / або тренінгів
Умови впровадження (подібні до КА 1 Credit Mobility):
- Обов'язкові міжуніверситетські угоди (Inter-Institutional Agreement) –
після: автоматичне визнання (ЄКТС)
- Обов'язкові навчальні угоди / угоди з мобільності для студентів і
персоналу
- Зі студентів не стягуватиметься плата за навчання
-Відбір індивід. учасників мобільності буде здійснюватись консорціумом

How?

Special
Mobility
Strand

Conditions:

•
•
•

Mobility should be instrumental and integrated in projects objectives (no mobility on
its own)
Added value and/or innovative character of the activities proposed (approx. 40% of
the selected projects will receive additional funding)
Comply with provisions of Erasmus Charter for Higher Education

Compulsory:
Inter-institutional agreements between
institutions
Learning / mobility agreements for
students and staff
Exemption of fees
32

ФІНАНСУВАННЯ
Статті фінансування (тільки 5 статей):
 Персонал: unit cost (rates ceilings)
 Проїзд: unit cost (distance calculator)
 Відрядження (проживання і добові): unit cost
(ceilings)
 Обладнання: real cost
 Субпідряд: real cost

Other types of costs (ex.:
dissemination, publishing, overheads
costs, etc.) are not considered for

the calculation of the grant.
>>> Expected to be covered by
co-funding.

Угода про партнерство обов'язкова для
визначення конкретної моделі запровадження
проектів (e.g. salaries, travels etc.)

Partnership Agreement
 Mandatory
 To be submitted to the Agency within 6 months of the
signature of grant contract (Signed by the legal rep.)
 Joint (one doc signed by all partners) or Bilateral (partner A +
coordinating inst.)
 Template available to be adapted to specific needs of
partnership
 Comprehensive: covering all aspects of the project:
–
–
–
–
–
–

The partners role and responsibilities;
Financial Management;
Project Management;
Project Quality Assurance;
Student issues
Decision/Conflict resolution mechanisms

How to calculate the budget -Categories

Staff costs (max 40%)

4 Staff Categories (Manager, Researcher/
Teacher/Trainer, Technician, Administrator)
Students/staff from partners in countries
involved in the project from their place of origin
to the venue of the activity and return. Activities
and related travels must be carried out at
project beneficiaries organisation.

Travel costs

Costs of stay

Subsistence, accommodation, local and public
transport, personal or optional health insurance.

Equipment (max 30%)

Purchased exclusively for the benefit of HEIs in
the Partner Countries

Sub-contracting

Exceptional for services related to competences
(max 10%) that can't be found in the35consortia

How to calculate the budget –Unit Costs
 A unit cost is a fixed contribution which is multiplied by the specific number
of units to cover the costs linked to the implementation of a specific activity
or task.
 EU Grants : 2 important principles.
 Non profit
 Co-funding

 Real costs: How did you use the grant ?
=> input based
=>Expenses incurred, supporting documents
 Unit costs: what did you achieve with the grant ? =>output
based
=>No need to prove the actual expenditure but you need to
show the "triggering event" (i.e.: the fact the activity
was indeed properly implemented (e.g.36 teaching,
training)

How to calculate the budget – Unit Cost
Unit Costs

Grant Allocation
Volume (/nature) of activities
proposed in the application

Grant Justification
(final report)
Eligibility verification of the
"triggering event"

Use of the Grant
internal decision of
the partnership (in
coherence with
application)

Критерії виключення і відбору/ Exclusion and Selection Criteria
The institution is not in one of the situations described guide. Exclusion
criteria of the Guidelines (such as bankruptcy, professional misconduct,
subject of fraud, corruption, administrative penalties, conflict of interest,
etc.)
Legal person status of the applicant organisation

Financial capacity to complete the proposed activities (private entities
only)

Operational capacity to complete the proposed activities

Based on supporting and administrative
documents, like the declaration
of honour,
39
legal entity form, profit and loss accounts...

Критерії присудження фінансування/ Award Criteria

Relevance
(30 points)

Quality of
Design +
Implementat
ion
(30 points)

Quality of
Team +
Cooperation
arrangement
s
(20 points)

Impact and
Sustainabilit
y
(20 points)

To be considered for funding, proposals must score
at least 60 points in total and - out of these points at least 15 points
40for "Relevance"

Successful
project
Specific issues for E+ Capacity Building for Higher Education
Award criteria
Актуальність – 30 pts

 The national/regional priorities are addressed
 Focus on Partner Country needs (вивчення потреб)

Якість дизайну і моделі
запровадження проекту
– 30 pts

 Academic / training content and the pedagogical
approach
 Consistency between project objectives
methodology, activities and budget proposed
 Coherence with the LFM
 Clearly identified challenges/risks of the project and
mitigating actions proposed

Якість проектної
команди і модель
співпраці – 20 pts

 Regional dimension and diversity

Вплив і поширення
– 20 pts

 Accreditation of new courses, study programmes etc.

How and what does Applicant submit? - General
When? How? Where?

 One deadline - One-phase submission - on-line to EACEA
 Application form = unique reference information for the submission
deadline.
What?

 Specific application form:
•eForm: project data – parts A, B, C
•+ compulsory annexes:

Pre-filled with info
from Participant Portal
- PIC

 Detailed project description (Word doc) – parts D, E, F, G, H, I, J
 Budget tables (Excel doc)
 Declaration of Honour+ Mandates (in one single PDF doc) – всі партнери

How and what does applicant submit ?
Application form - structure & contents
eForm (PDF Adobe doc)
A.
Identification of the applicant and other partners
B.
Description of the project (summary information)
C.
Specific information related to CBHE
Detailed project description (Word doc. Attached to eForm)
D.
Quality of the project team and the cooperation arrangements
E.
Project characteristics and relevance
F.
Quality of the project design and implementation
G.
Impact, dissemination and exploitation, sustainability; LFM; Workplan
H.
Work packages
I.
Special Mobility Strand (where applicable)
J.
Other EU Grants

The Logical Framework Matrix (LFM)/ Логіко-структурна
матриця:
 Прочитайте літературу щодо LFM
 Зауважте на те, щоб інформація в LFM співпадала з
тим, що зазначено в розділах е-форми
 Перевірте, щоб логіка проекту співпадала з логікою в еформі
 Індикатори прогресу мають бути конкретними,
вимірюваними, реалістичними та відповідати завданням та
цілям проекту
 Визначте припущення та ризики та запропонуйте
рішення щодо їх усунення
 Перевірте, чи відповідає LFM опису проекту
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The Logical Framework Matrix (LFM)
Wider objective

Indicators of progress

Мета
(у довгостроковій
перспективі)

Індикатори досягнення
(Що свідчитиме про
Досягнення
результатів)

Specific project
оbjective(s)
Конкретні цілі
проекту

Indicators of progress

Outputs (tangible) and
outcomes (intangible)
Результати
матеріальні
та нематеріальні
Activities

Inputs

Заходи

Ресурси

How indicators will
be measured
Джерела
(з яких джерел
збиратиметься
інформація)
How indicators will
be measured
Джерела

Assumptions and
risks
Припущення та
ризики

Indicators of progress

How indicators will
be measured

Assumptions and
risks

Індикатори досягнення
цілей

Джерела

Припущення та
ризики

Індикатори досягнення
цілей

Assumptions and
risks
Припущення та
ризики

1. Мета
(у довгостроковій
перспективі)

2. Конкретні цілі
проекту

3. Результати
матеріальні
та нематеріальні

4. Заходи

1. Якщо у довгостроковій
перспективі ми хочемо досягти
мети, ми повинні досягти
конкретних цілей проекту
(виконати конкретні завдання)
2. Якщо ми хочемо досягти
конкретних цілей проекту, ми
повинні забезпечити результати,
матеріальні та нематеріальні
3. Якщо ми хочемо досягти
результатів, ми повинні виконати
певну низку заходів
4. Щоб здійснити наші заходи, нам
потрібні ресурси

Logical Framework Matrix /Заповнення матриці (рух ↓)
1.

Якщо ми забезпечені усіма
запланованими ресурсами, ми
можемо виконати усі заходи

1. Мета (у довгостроковій
перспективі)

2. Конкретні цілі проекту

2.

Якщо ми виконали усі заходи,
ми без проблем досягнемо
результатів

3.

Якщо усіх результатів
досягнуто, ми можемо
забезпечити досягнення
конкретних цілей проекту

3. Результати

Якщо ми виконали конкретні
цілі проекту, ми можемо
сподіватися досягти мети у
довгостроковій перспективі

4. Заходи

4.

матеріальні

та нематеріальні
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Послідовність заповнення LFM
1

8
Індикатори досягнення
цілей
(Що свідчитиме про
досягнення результатів)

9

2
Конкретні цілі
проекту

10

11

3

12

Результати
матеріальні
та нематеріальні

Індикатори досягнення Джерела
цілей

Припущення та
ризики

4

Необхідні ресурси:

5

Мета
(у довгостроковій
перспективі)

Заходи

Джерела
(з яких джерел
збиратиметься
інформація)

Індикатори досягнення Джерела
цілей

витрати на
персонал і обладнання;
транспорт + добові;
видавнича діяльність;
інші витрати

13

7

Припущення та
ризики
6

Припущення та
ризики
48

Бюджет конкурсу на 2015 р.
Budget
Allocation Region
2015
(in Million €) 1 Western Balkans

Indicative budget
Million €
12,67

2 Eastern Partnership countries

13,66

3 South-Mediterranean countries

28,06

6 Asia

33,46

7 Central Asia

8,68

8 Latin America

12,26

9 Gulf countries

1,85

10 South Africa

3,42

TOTAL
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114,06

ВИКЛИКИ/ ідеї
 Запровадження Закону України «Про вищу освіту»
 Модернізація існуючих навчальних програм з
урахуванням інструментів Болонського процесу
 Спільні навчальні програми, що ведуть до отримання
спільних / подвійних / багатосторонніх дипломів (на
основі компетентністного підходу, використовуючи
ключові інструменти Болонського процесу)
 Обов'язкове автоматичне визнання періодів навчання
та дипломів
 Підвищення рівня володіння та викладання ін.мов.
 Розвиток дистанційного навчання (blended learning)
 Розвиток потенціалу відділів міжнародної співпраці
 Розвиток студентських послуг
 Веб-сайти ВНЗ (інформація іноз.м. та контакти)

Важливі документи
 Call for Proposals: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/keyaction-2-capacity-building-in-field-higher-education-2015_en

 Descriptions of Actions:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en

 Programme Guide (145-166 and Anexes):
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-forinnovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
The Erasmus+ Programme Guide is available on-line. This guide presents the
Capacity Building in the field of Higher Education and explains the rules and
conditions for setting-up an application for this action.
Budget allocation, Regional and National Priorities
The document Instructions for completing the Application Package (to
follow) is intended to help applicants for Capacity Building in the field of
Higher Education to find information they need to complete and submit their
applications.

From a project idea to
a successful proposal

A successful proposal demonstrates that the combination of all its elements will
produce concrete and sustainable results for the benefit of all the parties concerned.

A good proposal is:


COHERENT in its entirety; avoid contradictions; avoid "patchwork"



SIMPLE: better a
explanations



CONCRETE: use examples, justify your statements, bring proofs



CLEAR: Follow the questions and answer them in the right order



EXPLICIT: do not take anything for granted; don't assume: experts
cannot read your mind; avoid abbreviations or explain them



RIGOROUS: the application is the basis on which your project will
be implemented; it is also the cornerstone of your partnership
commitment



FOCUSED: stick to what is asked



COMPLETE: ensure (twice!) you have followed all the instructions
and that the proposal fulfils all the mandatory requirements.

few well-chosen words than long/vague

Основні кроки у відповідності
до Інструкцій програми Е+
 Реєстрація всіх партнерів в базі – РІС
 Ідея – пріоритети (synergy – Tempus IV)
 Партнерство – ролі/комунікація/
відповідальність
 Аплікант-грантхолдер-координатор
 Відповідний бюджет
 Підготовка документів (розпочати з LFM –
логіко-структурної матриці)
 Консультації з НЕО при підготовці
 Пошук партнерів – Міжнародні ІнфоДні

ЩИРО ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ!
Деталі:
http://ec.europa.eu/education/erasmusplus/index_en.htm
Контакти для консультацій щодо можливостей:
Національний Еразмус+ офіс в Україні
9 вул. Бастіонна, 8-й поверх, Київ
Тел.: 0443322645/ 2866668,
е-пошта office@erasmusplus.org.ua
www.erasmusplus.org.ua

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

