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KA2

ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Співпраця
задля розвитку інновацій  А. Стратегічні партнерства у сфері ВО
- Вища освітаПосилення потенціалу ВНЗ
до модернізації
1. Стратегічні
партнерства: більш
інтенсивна
співпраця між ВНЗ
2. Альянси знань:
партнерства між
ВНЗ та
підприємствами

 В. Альянси знань

Співпраця університетів та бізнесу
заради інновацій
 С.

Підтримка ВНЗ країн-сусідства
та Західних Балкан
Партнерство між ВНЗ країн-програми
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, Карибського
та Тихоокеанського басейну
Обмежена мобільність

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 соціальноекономічним 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-учасниць програми Еразмус+* зможуть подати
заявку на управління Альянсом знань на конкурс програми Еразмус+.
ВНЗ з інших країн світу можуть бути партнерами у консорціумі.

KNOWLEDGE ALLIANCE: WHAT ARE THEY
Higher
Education
Resear
ch
Business

Partnerships between HEI institutions and
enterprises that aim to promote creativity,
innovation and entrepreneurship by offering
new curricula, learning opportunities and
qualifications.

ACTIVITIES/IMPACT/SUSTAINABILITY

Sustainability of
universitybusiness
cooperation

Impact beyond the
project's lifetime

Boosting
innovation in
higher education,
business and in
the broader socioeconomic
environment

Developing
entrepreneurship mind-set
and competences

Stimulating the flow
and exchange of
knowledge between
higher education and
enterprises

Partnership:
• At least 6 organisations from 3 different Programme Countries
• Organisations from partner countries can participate if they provide
specific added value to the project
• Submission of application by organisation from programme country
• At least 2 higher education enstitutions and 2 enterprises

Main funding rules
Budget:


Grant between 500K – 1 M€



2 – 3 years



"Unit cost" base budget

Target:
Up to 150 Knowledge Alliances by 2020
Getting 20 % of all European HEI involved in university-businesscooperation
Erasmus+ Programme Guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
Knowledge and Sector Skills Alliances Call 2013
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-sector-skills-alliances-eacs1113_en
Results of pilot call (LLP 2013) http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/selection_results_en.php
Email contact at EACEA: EACEA-EPLUS-SSA@ec.europa.eu; EACEA-Knowledge-alliances@ec.europa.eu

КА 2. CAPACITY BUILDING
IN HIGHER EDUCATION (EX-TEMPUS)
РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(CBHE)
 Ваш університет може взяти участь у Проектах

розвитку потенціалу вищої освіти (Capacity
Building in Higher Education), які спільно розробляє і
виконує консорціум університетів з країн-учасниць
програми ЕРАЗМУС+*, з одного боку, та з певного
регіону світу, з іншого боку.

 Заявником (аплікантом) може виступати будь-яка

країна* партнерства

ДЕТАЛЬНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ
МОЖЛИВІ УТОЧНЕННЯ!

ЗАВДАННЯ ТА ПІДХІД
 Цілі: зосередженість на реформах
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

ПРІОРИТЕТИ ТА ФОРМАТ
 Відповідність національним / регіональним
потребам, узгодженість із пріоритетами
державної стратегії (пріоритети, проведення
консультацій)
 Формат:
Спільні проекти / Структурні заходи
Національні / Багатонаціональні
проекти
Підтримка на місцях: NEOs (зараз –
НТО), Національна команда
експертів (HEREs)

ПРОЕКТИ, ТЕМАТИКА
СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ
(інституційний рівень):

Спільні
проекти та
 Розроблення навчальних програм
Структурні
 Модернізація врядування та управління
заходи
ВНЗ
 Співпраця ВНЗ та суспільства

СТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ
(системний рівень):
 Модернізація політики у сфері ВО, систем
врядування та менеджменту
 Зв'язки між системою ВО та суспільством

CAPACITY BUILDING (Ex-TEMPUS)
Спільні проекти (JP): допомагають всім
партнерам розробити, модернізувати та
поширити нові навчальні програми, методи
викладання або навчально-методичні матеріали,
а також покращити забезпечення якості та
врядування у вищих навчальних закладах.
Структурні проекти (SP): для розвитку та
реформування ВНЗ і систем вищої освіти; для
покращення їх якості та відповідності вимогам
ринку праці, сприяння регіональній співпраці та
зближенню систем вищої освіти.
Участь Міністерства для Структурних
проектів обов'язкова

МІНІМАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
Національні проекти
 ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ КРАЇН-ПРОГРАМИ (3)
 ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ – УКРАЇНИ (2)

Багатонаціональні проекти
 ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ КРАЇН-ПРОГРАМИ (3)
 ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ – УКРАЇНИ ТА ЩЕ ІНШОЇ(ИХ)
КРАЇН-ПАРТНЕРІВ (ВНЗ України - 1+ ВНЗ іншої країни - 1)
ІНШІ ПАРТНЕРИ:
Буде визначено у конкурсі

*КРАЇНИ – ПРОГРАМИ
28 держав-  28 держав-членів ЄС
членів ЄС  країни – кандидати, в яких є

Національні агентства
(Туреччина, Македонія)

 Ісландія, Ліхтенштейн,
Норвегія, Швейцарія
PROGRAMME COUNTRIES:
34 країни – учасниці
(ПРОГРАМНІ КРАЇНИ)

* КРАЇНИ - БЕНЕФІЦІАРИ
27 країн партнерів

 Країни – політики сусідства
(серед інших включають Україну)








Російська Федерація
Західні Балкани
Азія і Центральна Азія
Близький Схід* і Південна Африка
Латинська Америка
Країни Африки, Карибського та
Тихоокеанського басейну

PARTNER COUNTRIES:
Близько 150 країн-партнерів
* Iran, Iraq, Yemen

ДОДАТКОВИЙ КОМПОНЕНТ МОБІЛЬНОСТІ
New
SPECIAL MOBILITY STAND (SMC):

 Тільки для країн політики сусідства та
Західних Балкан
 За бажанням, допустима для усіх типів
проектів (JPs та SPs)
 Інтегрована у цілі проекту
 Separate project selection (not all
selected projects may be granted a
SMC)
 Відбір індивід. учасників мобільності буде
здійснюватись консорціумом

ДОДАТКОВИЙ КОМПОНЕНТ МОБІЛЬНОСТІ:
Цільова аудиторія та види діяльності:

New

- 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)
- Обов'язкові навчальні угоди / угоди з мобільності для
студентів і персоналу
- Обов'язкове автоматичне визнання (ЄКТС)
- Зі студентів не стягуватиметься плата за навчання
-Etc.

ФІНАНСУВАННЯ
 Підхід на основі обчислювання статей
(unit-cost) враховуючи співфінансування.
 Підхід на основі реальних витрат – як в
проектах програми Темпус.
 Більше гнучкості для бенефіціарів щодо
управління фінансами.
 Угоди про партнерство обов'язкові для
визначення конкретної моделі
запровадження проектів (e.g. salaries,
travels etc.)
 Проекти меншого масштабу.

ФІНАНСУВАННЯ
Статті фінансування (тільки 5 статей):
 Персонал: unit cost
 Проїзд: unit cost
 Відрядження (проживання і добові): unit cost
 Обладнання: real cost
 Субпідряд: real cost
Спів-фінансування or / and
економія на unit cost

ВИКЛИКИ











Модернізовувати існуючі навчальні програми з
урахуванням інструментів QA Болонського процесу
(особливо в рамках проектів Темпус)
Розробляти 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
Підвищити рівень володіння та викладання ін.мов.
Розвивати дистанційне навчання (blended learning)
Розвиток потенціалу відділів міжнародної співпраці
Розвивати студентські послуги
Веб-сайти ВНЗ (інформація та контакти)

Можливості та терміни участі:
Enlargement
countries

Neighbouring
countries

Russia

Asia
Latin America
South Africa

ACP
countries

Industrialised
countries

Call deadline

Joint Master Degrees**

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

27 March 2014

Credit mobility**
Capacity building in
higher education *

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

--------

Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

No

Will be announced later in 2014

Possibility of mobility
strand for Capacity
Building
Knowledge alliances,
sector skills alliances**

Yes

Yes

No

No

No

No

Will be announced later in
2014

Partially

Partially

Partially

Partially

Partially

Partially

3 April 2014

Partially

Partially

Partially

Partially

Partially

Partially

30 April 2014 (all)
30 April 2014 (only youth)
1 October 2014 (only
youth)

Jean Monnet *
Youth Mobility projects **

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

26 March 2014

Yes

Yes
Yes

Yes

No

No

No

17 March 2014
30 April 2014
1 October2014

Capacity building in the
youth field

Funding may
be available
later*

Funding may
be available
later*

No

Yes**

Yes**

Yes**

3 April 2014
2 September 2014

Yes

Yes

Yes

No

No

No

30 April 2014
1 October 2014

Partially

Partially

Partially

Partially

Partially

Partially

15 May 2014

Strategic partnerships
in education, training
and youth**

Structured Dialogue**
youth
Sport collaborative
Partnerships**

* Partner countries can be involved either as partner or as applicant
** Can be involved as partner only

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

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

