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PROGRAM: “ERASMUS +” - PROGRAMUL UNIUNII EUROPENE PENTRU EDUCAȚIE, FORMARE, TINERET ȘI SPORT
CERERE: „Acțiunea-cheie 3 – Parteneriate între sistemul VET și mediul de afaceri pentru învățare la locul de
muncă și ucenicii”
REFERINȚĂ : EACEA 40/2016
DOMENII: educatie, formare profesională, tineret
BUGET TOTAL ESTIMAT

DURATĂ

6.000.000 milioane €;
maximum 80%
se acordă între 250.000
ṣi 350.000€/proiect

17 ianuarie 2017
(ora 12:00 la
Bruxelles)

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

furnizori de VET (de nivel secundar
superior sau postliceal); întreprinderi
(publice sau private); camere de
comerț, industrie și meserii,
organizații profesionale/sectoriale
relevante; autorităṭi locale sau
regionale, organizaṭii patronale ṣi
sindicale

Obiective:

ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI

statele membre ale UE, statele
SEE (Islanda, Liechtenstein,
Norvegia), țările candidate,
dacă există acorduri de
parteneriat pentru participarea
la program
Informații suplimentare:

Obiective: propuneri privind parteneriatele dintre sistemele VET (învățământ
profesional și tehnic) și mediul de afaceri pentru a stimula învățarea la locul de  Toate organizațiile care
muncă, contribuind astfel la realizarea obiectivului de la Riga de a promova intenționează să participe la
învățarea la locul de muncă sub toate formele sale, acordând o atenție deosebită Programul “Erasmus +” trebuie
uceniciei.
să se înregistreze și să ofere
baza lor de date juridice și
Această cerere își propune să îmbunătățească calitatea învățării la locul de muncă financiare în mecanismul unic
și a uceniciei, prin promovarea de parteneriate cu întreprinderi, cu furnizorii de VET, de înregistrare din
cu alte părți interesate și organizații intermediare relevante, pentru a elabora Portalul Participanților al
abordări mai pertinente, mai sistematice și mai durabile prin transferul de cunoștințe Comisiei Europene. Informații în
ghidul programului.
și prin învățarea bazată pe modele și practici consacrate.
Accentul este pus pe dimensiunea regională și locală, în scopul de a produce
rezultate concrete și durabile pe teren.
Tipuri de parteneriate:
Cererea de propuneri face distincție între două tipuri diferite de parteneriate. Prin
urmare, propunerile ar trebui prezentate în cadrul unuia dintre următoarele două
loturi:
1. Parteneriate locale și regionale (lotul 1) - Aceste proiecte au drept scop
consolidarea parteneriatelor dintre VET și mediul de afaceri pentru învățare la locul
de muncă și ucenicie într-un context local sau regional; bugetul disponibil – 4.5 mil
€;
2. Parteneriate între o organizație europeană umbrelă și membrii sau filialele sale
naționale (lotul 2) - Aceste proiecte au ca scop sprijinirea de activități specifice și
strategice între aceste organizații umbrelă la nivel european și membrii sau filialele
lor naționale, activități care vizează consolidarea parteneriatelor dintre VET și
mediul de afaceri pentru învățare la locul de muncă și ucenicie într-un context local
sau regional; bugetul disponibil – 1.5 mil €.

 Candidaturile pot fi depuse
în oricare limbă oficială a UE.
 Pentru lotul 1, parteneriatul
trebuie să fie format din cel
puṭin 3 entităṭi care provin din
cel puṭin 2 ṭări Erasmus+.
 Pentru lotul 2, coordonatorul
trebuie să fie o organizaṭie
europeană umbrelă, cu membri
afiliaṭi în cel puṭin 12 ṭări
Erasmus+ ṣi cel puṭin 6 iau
parte la proiect.
 Durata implementării nu
trebuie să depăṣească 24 de
luni.
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Tipuri de acṭiuni:
Pentru ambele loturi, beneficiarii trebuie să creeze și să implementeze noi structuri
de cooperare privind parteneriatele VET-mediul de afaceri, bazate pe o evaluare a
necesităților în materie de competențe și, eventual, având în vedere o dimensiune
sectorială.
Activitățile trebuie corelate cu strategiile de cooperare transfrontalieră sau
interregională, cu strategiile de dezvoltare economică locale sau regionale sau cu
strategiile macroregionale.
- conceperea și introducerea programelor, cursurilor, modulelor și materialelor de
formare pentru ucenicii și învățare la locul de muncă în funcție de nevoile de
competențe și în concordanță cu instrumentele europene de transparență (de
exemplu, CEC, EQAVET, SECVET), utilizând tehnologii digitale și inovatoare, după
caz;
- construirea de structuri de cooperare eficiente între profesorii VET și formatorii
din cadrul întreprinderilor, pentru asigurarea învățării la locul de muncă și a
uceniciilor;
- configurarea și consolidarea programelor de ucenicie și învățare la locul de
muncă în cadrul VET superior la nivel terțiar, prin facilitarea cooperării între
furnizorii de VET la nivel secundar și terțiar și întreprinderi, inclusiv prin promovarea
legăturilor în domeniul cercetării cu universitățile sau cu universitățile de științe
aplicate, pentru a răspunde deficitului de competențe și a promova o agendă pentru
excelență.
Sursă de informare şi documentație:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-businesspartnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
Ghidul și formularul electronic de candidatură sunt disponibile la următoarea adresă
de internet: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/vet-businesspartnerships-apprenticeshipswork-based-learning_en
Candidaturile trebuie să îndeplinească toate cerințele ghidului.
Instituție responsabilă:
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), Bruxelles
– proiectele sunt evaluate ṣi monitorizate direct de EACEA, nu de către Agenṭiile
Naṭionale Erasmus+.
Pentru informaṭii suplimentare, adresa de contact este: Bernadette Forsthuber
EACEA-EPLUS-VET@ec.europa.eu
Pentru orice problemă legată de utilizarea formularului electronic de aplicare, poate
fi contactat secretariatul EACEA: eacea-helpdesk@ec.europa.eu ; +32 2 299 0705.

 Activităṭile trebuie să
înceapă între 1 septembrie ṣi 1
noiembrie 2017.

