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ДІЯЛЬНІСТЬ-НАПРЯМ ЖАН МОНЕ
- Фінансування Європейським Союзом заходів,
спрямованих на стимулювання викладацької та
дослідницької діяльності, осмислення та полеміки
щодо євроінтеграційних процесів
- розпочата у 1989 році,
названа на честь одного
з “архітекторів” та
батьків-засновників ЄС
- заохочує до започаткування
в університетах європейських студій
в університетах через надання грантів

ДІЯЛЬНІСТЬ-НАПРЯМ ЖАН МОНЕ
Предметна область європейських студій охоплює:

Комплексні, багатоаспектні розвідки усіх процесів,
що відбуваються в Європі, з особливим наголосом
на євроінтеграційних процесах.
Дослідження ролі ЄС у глобалізованому світі,
сприяння активному громадянству та діалогу між
різними народами і культурами.
Порівняльні дослідження, якщо вони стосуються
різноманітних інтеграційних процесів у світі
(наприклад, порівняння перебігу інтеграційних
процесів у ЄС та NAFTA - Південноамериканській
зоні вільної торгівлі).

СВІТОВА МЕРЕЖА “ЖАН МОНЕ” (1989-2013)

У 77 країнах
понад 800 університетів включили
курси / модулі Жана до навчальних
програм

реалізовано понад 4000 проектів
залучено більш, ніж 1700 професорів
щорічно навчається 265,000 студентів

Новий фокус напряму “Жан Моне”
в рамках програми ЕРАЗМУС+
1. Диверсифікація / урізноманітнення досліджень
(включення нових тематичних напрямів,
наприклад, спорт, культура тощо)
2. Збалансований географічний підхід (підтримка
пропозицій, які надходять з усього світу)
3. Забезпечення участі нової генерації
викладачів (перевага надаватиметься
проектним пропозиціям, що їх подали
викладачі / науковці, які отримали ступінь PhD
протягом останніх п'яти років)

Проектні гранти: викладання та
дослідження в області європейських студій
Цілі, що будуть підтримані:

Навчальна програма, присвячена ЄС та
євроінтеграційній тематиці, обсягом не менше 40
годин (максимальна сума гранту – € 30,000)
Викладацька ставка із спеціалізацією на європейських
студіях обсягом не менше 90 годин (максимальна
КАФЕДРИ
сума гранту – € 50,000)
Осередки накопичення знань з тематики ЄС та
ЦЕНТРИ ДОСКОНАЛОСТІ євроінтеграційних компетентностей (максимальна
сума гранту – € 100,000)
МОДУЛІ

Основні види діяльності за напрямом:




Викладання курсів в галузі європейської інтеграції, включених до офіційних
навчальних планів і програм
Наукові розвідки, моніторинг і керівництво дослідницькими проектами з
євроінтеграційної тематики
Організація та координація людських та інформаційних ресурсів у сфері європейських
студій

Очікувані результати та вплив:



понад 1000 модулів та викладацьких ставок, 100 центрів досконалості до 2020 року
охоплення 2.000.000 студентів та фахівців

МОДУЛІ
- РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ
 загальних курсів (адресованим студентам, університетська
навчальна програма яких не включає європейських студій, а також
іншим категоріям громадян, які відчувають брак знань про ЄС,
наприклад, вчителям загальноосвітніх шкіл, журналістам); або
 спеціалізованих, поглиблених курсів з євроінтеграційної тематики,
адресованих студентам, аспірантам, викладачам; або
 міждисциплінарних курсів; або
 короткотермінових, інтенсивних курсів з питань ЄС та європейської
інтеграції («літніх шкіл»)
Інші заходи в межах проекту:
 Дослідницька діяльність
 Публікації
 Створення відкритих освітніх ресурсів, веб-сайтів
 Поширення знань і результатів досліджень
 Формування стійкого інтересу до ЄС та європейських студій
 Включення питань євроінтеграційної тематики до навчальних
планів і курсів

ВИКЛАДАЦЬКІ СТАВКИ (КАФЕДРИ)
- Заснування спеціальних посад / кафедр для
професорів, досвідчених викладачів, що спеціалізуються на
питаннях європейської інтеграції:
розробляють і викладають нові курси, проводять
оновлення / поглиблення існуючих курсів;
організують міжуніверситетські обміни, стажування для
викладачів, студентів, аспірантів;
здійснюють наукове керівництво дисертаційними
дослідженнями аспірантів;
керують науково-дослідними темами з євроінтеграційної
тематики;
поширюють результати досліджень через публікації,
організацію комунікативних заходів, діалог із зовнішніми
стейкхолдерами;
надають експертну допомогу фаховим спільнотам, які
відчуваються брак знань з питань європейської тематики

ЦЕНТРИ ДОСКОНАЛОСТІ
 заснування та підтримка діяльності центрів досконалості як
осередків накопичення знань та євроінтеграційних
компетентностей;
 кожен такий Центр має працювати на базі кафедри і під
керівництвом професора Жана Моне.
Діяльність центру досконалості включає*:
– збереження інформаційних ресурсів;
– зосередження людського капіталу;
– дослідницьку, аналітичну, науково-експертну діяльність;
– викладання, тренінги;
– налагодження суспільного діалогу, полеміки з
політиками, громадськістю;
– активізацію обміну знаннями з євроінтеграційної
тематики з вітчизняними та закордонними партнерами ;
– публікації;
– створення та підтримка відкритих освітніх ресурсів, вебсайтів
* але не обмежується

Проектні гранти:
підтримка організацій або асоціацій
Цілі, що будуть підтримані:
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

АСОЦІАЦІЇ

Активізація викладацької та тренінгової діяльності у
сферах, що стосуються ЄС (сума гранту не
обмежена)
Участь і внесок у дослідження євроінтеграційних
процесів (максимальна сума гранту – € 50,000)

Основні види діяльності за напрямом:

Для закладів:

Збір, осмислення, аналіз та поширення фактів і знань про ЄС

Організація (розроблення, викладання) курсів, що стосуються діяльності
Європейського Союзу, на рівні магістратури або в рамках підвищення
кваліфікації

Для асоціацій:

Організація та здійснення статутної діяльності асоціацій, що займаються
євроінтеграційними студіями

Сприяння активному громадянству через поширення інформації про
Європейський Союз серед широкої громадськості
Очікувані результати та вплив:

близько 100 асоціацій та 10 закладів працюватимуть на
покращення іміджу ЄС

ПІДТРИМКА СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
 Підтримка спеціальних закладів, що займаються
викладацькою, аналітичною, тренінговою та
популяризаторською діяльністю, включаючи:
– збір, осмислення, аналіз та поширення фактів і знань
про Європейський Союз;
– організація (розроблення, викладання) магістерських
програм, що стосуються діяльності Європейського
Союзу;
– розроблення і проведення короткотермінових курсів,
тренінгових програм з підвищення кваліфікації для
окремих фахових спільнот, державних службовців;
– розроблення та підтримка відкритих освітніх ресурсів;
– створення та підтримка веб-сайтів, платформ для
активізації експертно-фахового діалогу,
суспільного дискурсу

ПІДТРИМКА АСОЦІАЦІЙ
 Підтримка статутної діяльності асоціацій, що займаються
євроінтеграційними студіями, наприклад:
 проведення досліджень з євроінтеграційної тематики та
за їх результатами підготовка публікацій з питань
європейської інтеграції;
 створення та підтримка веб-сайту, платформи асоціації;
 проведення щорічної зустрічі Ради асоціації;
 організація комунікативних та популяризаторських
заходів для активізації експертно-фахового діалогу,
суспільного дискурсу;
 сприяння активному громадянству через поширення
інформації про Європейський Союз серед широкої
громадськості;
 а також:
 популяризація ідей Об'єднаної Європи;
 розроблення та підтримка відкритих освітніх ресурсів;
 поширення інформації про ЄС через ІКТ - інструменти

Проектні гранти:
ДЕБАТИ ТА АКАДЕМІЧНІ ОБМІНИ
Цілі, що будуть підтримані

МЕРЕЖІ
ПРОЕКТИ

:

Посилення співпраці та поширення результатів
високоякісних досліджень (максимальна сума
гранту – € 300,000)
Опрацьовування різноманітних методологій,
активізація дискусій та рефлексії (максимальна
сума гранту – € 60,000)

Основні види діяльності за напрямом:

Сприяння обміну знаннями й накопиченим досвідом з метою
взаємозбагачення та поширення кращих практик

Посилення співпраці та створення платформи з обміну знань
щодо найактуальніших питань ЄС та європейської інтеграції за
участі державних органів та Європейської Комісії

Розроблення академічного змісту та інструментарію для окремих
цільових груп

Спільне створення змісту та спільне викладання
Очікувані результати та вплив:

понад 500 проектів та більш,ніж 20 мереж, здатних
запропонувати нові методології та інструменти

Заснування і підтримка мереж


Сприяння створенню та розвитку міжнародних мереж, утворених на базі
транснаціональних консорціумів, що об’єднують «гравців» різних рівнів:
ВНЗ, Центри досконалості, факультети та кафедри, дослідницькі
колективи, аналітичні центри, окремих експертів тощо з метою:
– збору даних, накопичення знань про ЄС та євроінтеграційні процеси;
– розвитку теорій і концепцій, розроблення методологій щодо
проведення досліджень у сфері європейської інтеграції;
– обміну та поширення знань, досвіду та кращих практик;
– посилення співпраці та створення платформ з обміну знаннями щодо
найактуальніших питань ЄС та європейської інтеграції за участі
академічної спільноти, громадянського суспільства, державних органів
та Європейської Комісії, інших партнерів з ЄС та поза меж ЄС.



До складу мереж мають входити мінімум 5 різних організацій, що
представляють мінімум 5 різних держав.
Крім заснування нових мереж, проект може зосереджуватися на
посиленні, розширенні вже існуючих мереж, особливо за рахунок молодих
науковців
У підсумку, переваги від діяльності мережі на транснаціональному
(міжнародному) рівні повинні переважати над вигодами, що їх отримують
учасники консорціуму на національному рівні.




Проекти Жана Моне (1)
Цей напрям об’єднуватиме три групи заходів:
 Проекти типу «Інноваційність» зосереджуватимуться на нових
підходах, методологіях викладання європейських студій,
підвищення їх привабливості, адаптації до потреб конкретних
груп і спільнот;
 Проекти типу «Взаємний розвиток» стимулюватимуть полеміку,
обговорення різних вимірів та аспектів євроінтеграційних
процесів;
 Проекти типу «Поширення контенту» переважно торкатимуться
поширення інформації
Бенефіціарами, цільовою аудиторією проектів можуть бути:
 Студенти, викладачі ВНЗ, коледжів та училищ;
 Учні, вчителі початкових та середніх шкіл;
 науковці, експерти, фахівці-практики, що залучені до
євроінтеграційних процесів;
 державні службовці різних рівнів;
 представники громадянського суспільства

Проекти Жана Моне (2)
Можливі виді діяльності:
 організація конференцій, семінарів, круглих столів;
 надбання нових знань, розроблення і верифікація нових теорій і
методологій, інструментів і механізмів сприяння європейській
інтеграції;
 розроблення новітніх освітніх продуктів з євроінтеграційної
тематики, створення віртуальних класів;
 розроблення та застосування інструментів самопідготовки і
саморозвитку, спрямованих на розвиток активного
громадянства;
 міжінституційна співпраця з метою спільного розроблення та
викладання курсів, європеїзації начальних програм, особливо
коли вони не пов'язані із питаннями європейської інтеграції.



Підготовка до подання
заявки
Ознайомитися із умовами
участі у програмі Еразмус+;
детально вивчити Programme Guide, щоб ознайомитися
із можливостями, що їх відкривають заходи Жана Моне
в рамках програми Еразмус+:
– детальна інформація щодо загального конкурсу
Еразмус+: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.362.01.0062.01.E
NG

– Programme Guide можна завантажити тут:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf.

 Дослідити, як можливості програми узгоджуються із
потребами Вашого університету, кафедри; чи
відповідають запитам викладачів та студентів;
проаналізувати, які суспільні запити щодо європейської
інтеграції існують у Вашому регіоні, місті.



Підготовка до подання
Обговорити із керівництвом
університету можливість
заявки
участі у програмі Еразмус+, зокрема у заходах Жана
Моне; обговорити коло зобов'язань, які бере на себе
університет та його керівництво, бухгалтерія,
приймаючи грант Жана Моне.

 Зібрати потенційних виконавців та учасників проекту
Жана Моне, провести “брейнстормінг” щодо концепції
проекту; обрати робочу групу, розподілити обов'язки з
підготовки проектної заявки, скласти графік роботи.
 Конкурс проектних пропозицій відбувається один раз на
рік. Підготовка проектної заявки може тривати від
одного місяця до одного року. Чим раніше Ви почнете,
тим більше шансів підготуватися добре.
 Один ВНЗ може одночасно готувати та подавати на
конкурс кілька проектних пропозицій.

Подання заявки:
 Аплікаційну форму із усіма необхідними додатками і
проектними документами можна завантажити тут:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/jean-monnet-eacs1113_en
 Завантаження можливе після реєстрації на Порталі
учасників (Participant Portal)
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/or
ganisations/register.html

Подання заявки: основні кроки (1)
1. Уважно прочитайте оголошення (Call for proposals) та Інструкції
(Programme
Guide). оголошення (Call for proposals) та Інструкції
1. Уважно прочитайте
(Programme Guide).

2. Усі заявники (університети, асоціації) повинні мати рахунок ECAS 2. Усі заявники
(університети,
асоціації)
повинніaccount
мати рахунок
ECAS European
Commission
Authentication
Service
/ Ідентифікаційної
European
Commission Комісії.
Authentication
Service account
служби
Європейської
Щоб створити
такий/ Ідентифікаційної
рахунок, відвідайте
служби
Європейської
Комісії.
Щоб
створити
такий
рахунок,
відвідайте
сайт Ідентифікаційної служби Європейської Комісії:
сайт Ідентифікаційної служби Європейської Комісії:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi.
Після
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi. Після реєстрації
реєстрації
Ви отримаєте
username
(login)
та пароль (password).
Ви отримаєте
username (login)
та пароль
(password).
Якщо
ECAS,зробіть
зробіть
наступний
крок.
ЯкщоВи
Вимаєте
маєтерахунок
рахунок ECAS,
наступний
крок.
3. 3.
Заявники
Порталі
учасників
(Participant
Заявникиповинні
повинні зареєструватися
зареєструватися нана
Порталі
учасників
(Participant
Portal)татаотримати
отримати PIC
PIC –– Participant
Code
/ Ідентифікаційний
Portal)
ParticipantIdentification
Identification
Code
/
код учасника. PICкод
потрібен,
щоб завантажити
аплікаційну
форму; надалі
Ідентифікаційний
учасника.
PIC потрібен,
щоб завантажити
PIC з’являтиметься
на кожній
аплікаційній
формі. на кожній аплікаційній
аплікаційну
форму; надалі
PIC
з’являтиметься
формі.
Важливо, щоб одна організація (університет, асоціація тощо)
мала один
PIC,
який
використовуватиметься
для усіхтощо) мала
 Важливо,
щоб
одна
організація
(університет, асоціація
електронних
аплікаційних форм проектів
Ваш
один
PIC, який використовуватиметься
для ЄС.
усіхМожливо,
електронних
університетформ
вже отримав
Ви можете
одразу
аплікаційних
проектівPIC.
ЄС.Тоді,
Можливо,
Ваш університет
вже
завантажити
електронну
форму
і
почати
заповнювати
її.
отримав PIC. Тоді, Ви можете одразу завантажити електронну
форму і почати заповнювати її.

Подання заявки: основні кроки (2)
4. Після отримання PIC, на Портал учасників необхідно
завантажити:
a. заповнену Legal entity form (дані про юридичну особу) та
разом з
нею Статут організації, що виступає заявником;
b. Financial identification form (інформацію про банківський
рахунок),
що має бути завірена печаткою банку.
5. Тепер можна працювати над заповнюванням електронної
форми (eForm). Обов’язковими для заповнення є додатки до
форми (annexes to the eForm):
1) Опис проекту (Description of the project)
2) Кошторис (Budget table)
3) Декларація доброчесності (Declaration on honour).
6. Коли до заповненої електронної форми прикріплені додатки,
необхідно провести валідацію форми. Після натискування кнопки
validate, автоматично здійснюється перевірка електронної форми.
Якщо форма заповнена правильно і повністю, ви можете
завершити її онлайнове подання.
7. Після успішного подання аплікаційної форми, Ви отримаєте
повідомлення електронною поштою із підтвердженням та номер
(reference number). Якщо лист – підтвердження не прийшов,
зверніться по допомогу на helpdesk.)

Подання заявки: основні кроки (3)
Додатки – різні для різних типів проектів Жан Моне

1) Project description

Modules, Chairs, Centres of Excellence
Support to Institutions and Associations
Networks, Projects
Modules, Chairs

2) Budget table
(flat-rate financing system)
Projects

Budget table (budget-based financing system)

Centres of Excellence,
Support to Institutions,
Support to Associations
Networks

for Grants less than € 60.000
3) Declaration on honour
for Grants over € 60.000

Додаток 2: Budget table
(кошторис, бюджетна таблиця)
3 бюджетні таблиці залежно від типу проекту:
(1) Modules and Chairs – ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРИНЦПОМ “ФІКСОВАНА
СТАВКА”
( Flat-rate financing system)
 Зазначити кількість запланованих годин викладання
 Додати суму, призначену для фінансування додаткових заходів за
проектом: 40% для модулів, 10% для кафедр (викладацьких ставок)
 Загальний кошторис проекту та розмір гранту ЄС обраховуватиметься
автоматично
(2) Projects –
ФІНАНСУВАННЯ ЗА ПРИНЦПОМ
“ФІКСОВАНА СТАВКА”
 Зазначити кількість заходів, учасників та доповідачів
 Додати суму (€ 25,000), призначену для фінансування додаткових заходів
за проектом
 Загальний кошторис проекту та розмір гранту ЄС обраховуватиметься
автоматично
ДЛЯ ІНШИХ ТИПІВ ПРОЕКТІВ (Centres of Excellence, Institutions,
Associations, Networks)
БЮДЖЕТ ОБРАХОВУВАТИМЕТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПЛАНОВАНИХ
СТАТЕЙ ВИТРАТ:
 оплата персоналу (staff), транспортні витрати (travel), добові ( subsistence),
договори субпідряду (subcontracting), обладнання (equipment), інші витрати
(other costs), непрямі витрати (indirect costs)

Досвід участі українських ВНЗ у
проектах Жана Моне
 Модулі – 21
 Кафедри / викладацькі ставки – 8
 Центри досконалості – 2
 Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності – 4
 Лідер: Донецьк

(Донецький національний університет,
Донецький державний університет управління)

 Повний список проектів українських ВНЗ :

http://www.tempus.org.ua/uk/osvitni-programy-es-dljauniversytetiv-ta-studentiv/programa-zhan-mone.html

База
проектів Жана
Моне
з 1990
і по р.
База
проектів
Жана
Моне
з р.
1990
теперішній час:
по теперішній
час:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet/directory

Щорічні конкурси за напрямом
“ЖАН МОНЕ”
• Завершення поточного конкурсу –

26 лютого 2015 року
• Критерії оцінювання проектних пропозицій:
• Актуальність, значущість (відповідає потребам ВНЗ,
конкурсним пріоритетам, застосовує/ розробляє новітні
методики, привертає увагу до нової тематики) – 25 %
• Дизайн і якість проектної пропозиції (чітка, зрозуміла
програма заходів, реалістичність їх виконання, відповідність
цілей проекту його заходам, ресурсам) – 25%
• Склад проектної команди (публікації, досвід, тематика НДР і
т.п.) – 25%
• Можливий вплив та поширення результатів (вплив на
організаційному, місцевому, регіональному, національному,
міжнародному рівнях, доречність запланованих заходів
тощо) – 25%

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ТА
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

Контакти НЕО в Україні:
тел. +380 44 286 66 68, 33 22 645
е-mail: office@erasmusplus.org.ua
www.erasmusplus.org.ua

