
 
 
20 січня 2015 року European Commission Research Executive Agency (Європейська 

комісія та Виконавче агентство з освіти, аудіовізуальних засобів та культури (EACEA) 
проводили в Брюсселі Міжнародну конференцію-тренінг, присвячену можливостям 
фінансування та правилам підготовки запитів на фінансування в рамках програми Erasmus+. 
Метою тренінгу було ознайомити учасників з особливостями розробки рамкових і політичних 
пріоритетів політики даного конкурсу, поради та рекомендації з підготовки і подання 
пропозицій. 

Нова програма Erasmus + направлена на підтримку дій в галузі освіти, професійної 
підготовки, молоді та спорту на період 2014-2020 рр. Erasmus + надає гранти для широкого 
кола дій та заходів у галузі освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Програма надає 
можливості для студентів, співробітників та волонтерів навчання та стажування за кордоном, 
щоб поліпшити свої навички та отримати можливості працевлаштування.  

Всього в заході взяли участь близько 250 учасників з 40 країн світу. Львівську 
комерційну академію на цьому заході представляла д.е.н., професор кафедри економіки 
підприємства Іляш О.І. 

Програма Конференції передбачала вступне пленарне засідання, паралельні тематичні 
сесії та завершальне пленарне засідання «Як підготувати і подати заявку, допуски, критерії 
відбору та визначення переможців». Тренінг пройшов в діловій та конструктивній атмосфері, 
учасники набули знань та навичок в галузі створення та написання проектів, що виконуються за 
підтримки донорських структур Європейського Союзу в рамках програми Erasmus +. 

Основні теми презентацій: 
 Підтримка політики реформ - Перспективні проекти співробітництва. 
 Досвід співпраці у сфері політики та інновацій - представники проектів. 
 Асоціація університетів Європи: сильні університети для Європи. 
 Зниження нерівності в результатах навчання, що впливають на учнів з 

малозабезпечених сімей. 
 Підвищення якості освіти шляхом використання аналітики навчання та семантики 
 Сприяння інноваційній співпраці у викладанні та навчанні. 
 Відкриття (віртуальних або фізичних) інфраструктур освіти та навчальних закладів 

для навчання дорослих та надання модульних сертифікованих освітніх можливостей. 
 Поліпшення якості і підвищення майстерності в області професійної освіти і 

навчання. 
 Реформування вищої освіти, щоб зробити її більш диверсифікованою, гнучкою та 

конкурентоспроможною. 
 Використання дистанційного навчання в якості інструменту для сприяння 

розширенню прав і можливостей молоді та активній участі у демократичному житті. 
 Як підготувати і подати заявку, допуски, критерії відбору та визначення переможців. 

Що вартує і що не можна робити для підготовки хорошої пропозиції – поради експерта. Запит 
пропозицій та порядок подання. 

Учасники тренінгу набули теоретичних знать та практичних навичок в підготовці та 
проведенню проектів, дізнались про особливості вимог ЄС до проектів, що фінансуються в 
рамках програми Erasmus +. Ділова та невимушена атмосфера тренінгу сприяла налагодженню 
ділових та партнерських контактів, напрямів взаємовигідної співпраці між Львівською 
комерційною академією, Європейською асоціацією університетів, Департаментом освіти 
та культури Європейської комісії, інститутами та компаніями, що делегували своїх 
представників на цей захід. 
 


