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PROGRAM: ERASMUS + : Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport – cerere generală 2015
ACȚIUNI: Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării; Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea
pentru inovare și schimbul de bune practici; Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru reformarea politicilor; Sport; acṭiuni
Jean Monnet
REFERINȚĂ : EAC/A04/2014
DOMENII: educație, formare, tineret, sport
BUGET TOTAL
ESTIMAT

DURATĂ

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI

1 736,4 milioane €;
până la 80%
cofinanṭare în funcṭie
de tipul de proiect

2015;
diferite date de
depunere a
propunerilor de
proiect

orice organism public sau privat activ în
domenii precum educația, formarea,
tineretul și sportul de masă poate
solicita finanţare în cadrul programului.

statele membre ale UE, statele SEE
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia),
țările candidate: Turcia şi Fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei, țări
partenere pentru anumite acțiuni (vezi
ghid).

Obiective specifice şi tipuri de acțiuni:

Informații suplimentare:

Granturi pentru proiecte care vizează îmbunătățirea cunoștințelor și
competențelor profesionale ale persoanelor fizice și sprijin pentru
modernizarea sistemelor de educație și formare profesională.

 toate aplicațiile trebuie depuse
până la orele 12.00 la prânz ora
Bruxelles-ului;

Obiective specifice:

 toate organizațiile care
intenționează să participe la Programul
Erasmus + trebuie să se înregistreze
în Portalul Participanților al Comisiei
Europene. Informații în ghidul
beneficiarului la pagina 232;

- îmbunătățirea nivelului de competențe cheie și abilități, precum și
participarea tinerilor la viața democratică din Europa, inclusiv creșterea
oportunităților de mobilitate pentru învățare pentru elevi tineri, personal și
lucrători de tineret,
- promovarea apariției unei domeniu european de învățare pe tot parcursul
vieții, stimularea reformele politice la nivel național, sprijinirea modernizării
sistemelor de educație și formare profesională,
- consolidarea dimensiunii internaționale a învățământului, formării și
tineretului,
- îmbunătățirea predării și învățării limbilor străine și promovarea diversității
lingvistice,
- lupta împotriva amenințărilor transnaționale care afectează sportul (dopaj,
meciuri trucate, violență, rasism),
- sprijin pentru buna guvernare în sport și cariere duble ale sportivilor,
- promovarea incluziunii sociale, egalității de șanse și creșterii activității
fizice pentru sănătate.
Acțiuni:
1.Mobilitatea persoanelor în scopul învățării:
- mobilitatea persoanelor în domeniul educației ṣi formării – 4 martie,
- mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului – 4 februarie, 30
aprilie, 1 octombrie,
- diplomele comune de masterat Erasmus Mundus - 4 martie,

 Agenția Națională Erasmus + în
România este: Agenția Natională
pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educației şi Formării
Profesionale (ANPCDEFP);
Alte instituṭii implicate:
- Serviciile de sprijin pentru
eTwinning
sunt acordate prin punctele naṭionale
de contact profesorilor ṣi ṣcolilor
participante, ajutându-i în timpul
procesului de înregistrare, de căutare
de parteneri și pentru activităṭile de
proiect. Aceste servicii promovează
acțiunile, acordă premii și labeluri de
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- evenimente la scară largă ale Serviciului european de voluntariat –
3 aprilie.
2. Cooperarea pentru inovare și schimb de bune practici:
- parteneriate strategice în domeniul educației, formării și tineretului –
30 aprilie,
- parteneriate strategice în domeniul tineretului – 4 februarie, 1
octombrie,
- alianțele cunoașterii – 26 februarie,
- alianțe ale competențelor sectoriale – 26 februarie,
- consolidarea capacităților în domeniul tineretului – 3 aprilie, 2
septembrie,
- consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior – 10
februarie.
3. Sprijin pentru reformarea politicilor:
- dialog structurat: reuniuni între tineri și factorii de decizie în
domeniul tineretului – 4 februarie, 30 aprilie şi 1 octombrie.
4. Acṭiuni privind sportul :
- parteneriatele de colaborare în domeniul sportului referitoare numai
la Săptămâna europeană a sportului 2015 – 22 ianuarie,
- parteneriate de colaborare în domeniul sportului care nu se referă la
Săptămâna europeană a sportului 2015 – 14 mai,
- evenimente sportive europene nonprofit referitoare numai la
Săptămâna europeană a sportului 2015 – 22 ianuarie,
- evenimente sportive europene nonprofit care nu se referă la
Săptămâna europeană a sportului 2015 – 14 mai.
5. Activități Jean Monnet – 26 februarie pentru toate activitățile:
- catedrele Jean Monnet,
- modulele Jean Monnet,
- centrele de excelență Jean Monnet,
- sprijinul Jean Monnet acordat instituțiilor şi asociațiilor,
- rețele Jean Monnet,
- proiecte Jean Monnet.
Sursă de informare şi documentație:
Baza legală: Regulamentul adoptat de către Parlamentul European şi
Consiliul UE: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/documents/erasmus-plus-legal-base_en.pdf ;
Textul cererii şi ghidul programului:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

calitate și organizează activități de
dezvoltare profesională pentru cadrele
didactice. Centrele naționale de
asistență sunt coordonate de un
serviciu central de asistență (CSS),
responsabil
pentru
dezvoltarea
platformei de Internet eTwinning și
organizarea dezvoltării profesionale a
cadrelor didactice.
ROMANIA
Institutul de Ştiinṭe ale Educaṭiei
Contact: Olimpius Istrate
eTwinning website: www.etwinning.ro
- Platforma electronică pentru
învățarea în rândul adulților în Europa
– cunoscută sub numele EPALE - este
o nouă inițiativă finanțată prin
programul Erasmus +. Aceasta este
deschisă profesorilor, formatorilor și
voluntarilor, precum și responsabililor
politici care iau decizii, cadrelor
didactice universitare și cercetătorilor
implicați în educația adulților. Site-ul
platformei ofera reṭele interactive,
permițând utilizatorilor să stabilească
diverse colaborări cu alte persoane din
întreaga Europă, pentru discuții și
schimb de bune practici;
- Centrele Naṭionale Europass;
- Centrul de Resurse pentru Tineret
SALTO – pentru proiectele pe tineret,
oferă ṣi o bază de date pentru
parteneriate - OTLAS.
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Instituții responsabile:
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) Bruxelles
Agențiile Naționale: http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/nationalagencies_en.htm

