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VIZITE PREGĂTITOARE
pentru proiecte în domeniile învăţământului universitar, preuniversitar,
profesional şi tehnic
OBIECTIVE:
Creşterea colaborării între instituţiile din România şi statele donatoare pentru
încheierea de noi acorduri interinstituţionale pentru mobilităţi în
învăţământul universitar sau pentru dezvoltarea de noi proiecte în domeniile
învăţământului universitar, preuniversitar, profesional şi tehnic (VET)
ELIGIBILITATE
Aplicanţii eligibili sunt:
• instituţiile de învăţământ universitar (universităţi) acreditate din România care
deţin Carta Erasmus pentru Învăţământul Superior (ECHE) aprobată de Comisia
Europeană;
• Inspectoratele Şcolare Judeţene, Casele Corpului Didactic, Centrele Judeţene pentru
Resurse şi Asistenţă Educaţională;
• şcolile profesionale şi tehnice (VET) din România;
• orice entitate publică sau privată din statele donatoare (SD) cu un potenţial interes
într-o cooperare cu un aplicant român eligibil, pentru toate tipurile de proiecte.
TIPURI DE PROIECTE – proiecte de mobilitate
PARTICIPANŢI ÎN MOBILITATE:
Participanţi în mobilitate pot fi:
• personalul instituţiilor învăţământului universitar (academic sau neacademic)
• experţii educaţionali sau managerii Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Caselor
Corpului Didactic, Centrelor Judeţene pentru Resurse şi Asistenţă Educaţională;
• personal care predă (discipline VET) şi manageri ai şcolilor VET şi ai agenţilor
economici eligibili
• personal al entităţilor publice sau private din SD
Tipuri de activităţi în proiecte:
•
•

vizitarea unuia sau a mai multor parteneri sau instituţii gazdă
participarea la un „ seminar de contact“ pentru identificarea de potenţiali parteneri

DURATA VIZITEI
Durata minimă: 1 zi de activitate, durata maximă: 5 zile de activitate
Pe lîngă numărul total de zile de activitate , poate fi solicitată subzistenţa pentru încă 2 zile
maximum de transport (una înainte şi alta după vizită).
Transport
Costurile pentru transport sunt costuri bazate pe unităţi, în funcţie de distanţe:
•
•
•
•
•
•

Distanţe între 10-99 km: 20 EUR / participant
Distanţe între 100-499 km: 180EUR / participant
Distanţe între 500-1999 km: 275 EUR / participant
Distanţe între 2000-2999 km: 360 EUR / participant
Distanţe între 3000-3999 km: 530 EUR / participant
Distanţe între 4000-7999 km: 820 EUR / participant
Sprijinul individual (subsistenţa pentru participanţi)
Sprijinul individual este un cost bazat pe untăţi, după cum urmează:
• 200 Euro/zi pentru vizita în instituţii din SD
• 150 Euro/ pentru vizita în instituţii din România sau din alte state beneficiare
NB: ca regulă generală, costurile bazate pe unităţi sunt considerate sume forfetare

Sprijin pentru nevoi speciale (costuri reale)
Pot fi solicitate costuri adiţionale pentru transport/subzistenţă, inclusiv costuri pentru o
persoană însoţitoare, dovedite ca fiind necesare pentru participanţii cu nevoi speciale
BUDGET (EURO) per proiect: min. 425, max 3.860

