EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL TINERILOR
FINANŢAT PRIN MECANISMUL FINANCIAR AL SEE 2014-2021
FONDUL PENTRU RELAŢII BILATERALE
APEL LA PROPUNERI DE PROIECTE 2017 - VIZITE PREGĂTITOARE

INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROGRAM
1. SURSE DE FINANŢARE: Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi
Guvernul României
2. STATELE DONATOARE: Norvegia, Islanda, Liechtenstein
3. STATUL BENEFICIAR: România
4. OPERATOR DE PROGRAM: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare
în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)
5. PARTENERI DE PROGRAM DIN STATELE DONATOARE: Centrul
Norvegian pentru Cooperare Internaţională în Educaţie - SIU şi Agenţia Naţională
pentru Afaceri Internaţionale - AIBA.
6. DOMENIUL DE APLICARE A PROGRAMULUI: Contribuţie la reducerea
disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European (SEE) şi
consolidarea relaţiilor bilaterale dintre statele SEE şi România.
7. OBIECTIV GENERAL: Sporirea capitalului uman şi a bazei de cunoaştere în
România
8. DOMENII DE SPRIJIN:
− Îmbunătăţirea calităţii şi a relevanţei educaţiei şi formării în România, la toate
nivelurile de educaţie;
− Creşterea mobilităţii studenţilor şi a personalului din învăţământul superior ,
între ţările donatoare şi ţările beneficiare;
− Cooperare şi parteneriate între educaţie şi lumea muncii;
− Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
− Îmbunătăţirea incluziunii populaţiei Roma.
9. BUGETUL TOTAL: 14 117 647 EURO (din care 12 000 000 euro de la
Statele Donatoare şi 2 117 647 euro din bugetul naţional)
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CARACTERISTICI ALE APELULUI LA PROPUNERI DE PROIECTE DE
VIZITE PREGĂTITOARE:
Vă rugăm să citiţi acest document împreună cu Ghidul Candidaţilor 2017, care este o
parte oficială a acestui apel (varianta în limba engleză).
1. BUGETUL ALOCAT APELULUI: 50 000 Euro
Grantul minim alocat pentru un proiect este de 425 de euro, iar grantul maxim alocat
este de 3860 Euro.
NB: 50 000 Euro reprezintă o alocare iniţială; pe măsura ce implementarea
Programului avansează, suma poate fi mărită, în funcţie de necesităţi.
2. TIPURI DE PROIECTE CARE POT FI FINANŢATE:
VIZITE PREGĂTITOARE
NB: Cererile de vizite destinate iniţierii de proiecte care abordează oricare dintre
priorităţile menţionate mai jos vor fi încurajate prin puncte suplimentare de
prioritate (20% din punctajul maxim posibil) (pentru mai multe detalii, a se vedea
Ghidul Candidatilor 2017, publicat pe www.eea4edu). ro).
PRIORITĂŢI
-

Incluziune socială

-

Educaţia în domeniul democraţiei şi cetăţeniei

-

Îmbunătăţirea incluziunii populaţiei Roma

-

Proiecte care vizează sinergii cu Programele: Cercetare, Dezvoltarea
afacerilor, Inovare şi IMM-uri, Energii regenerabile, Eficienţă
energetică, Securitate energetică.

3. CINE POATE CANDIDA?
Pentru Vizitele Pregătitoare, candidaţii trebuie să fie instituţii de învăţământ
superior (universităţi) acreditate, din România, care deţin o Cartă Erasmus pentru
Învăţământul Superior (ECHE), instituţii de învăţământ superior acreditate din DS,
Inspectorate şcolare judeţene, Casele Corpului Didactic din România, Centrele
Judeţene pentru Resurse şi Asistenţă Educaţională din România, şcolile VET din
România, orice entitate privată sau publică a DS, cu relevanţă în domeniul educaţiei,
şi formării (companiile industriale, IMM-urile şi alte organizaţii de pe piaţa muncii
pot participa ca parteneri în proiectele de cooperare în învăţământul superior şi
VET). Persoanele fizice pot solicita un grant numai prin intermediul unei instituţii.
4. COFINANŢARE
Pentru vizitele pregătitoare, subvenţia va acoperi 100% din costurile eligibile.
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5. DOCUMENTE NECESARE CANDIDATURII:
Formularul de candidatură pentru Vizite Pregătitoare (Faceţi clic aici pentru
descărcare) şi anexele relevante pentru tipul de proiect.
Anexele pentru candidaturile de vizite pregătitoare:
a) copie a scrisorii de invitaţie oficială (modelul poate fi găsit aici) de la instituţia /
organizaţia/compania gazdă şi
b) (proiectul) agendei vizitei. Aceste două documente vor fi ataşate la formularul de
candidatură împreună cu:
c) declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei solicitante (acest
document va fi tipărit, semnat, scanat şi încărcat)
6. CUM SE CANDIDEAZĂ?
Candidatura va fi completată şi trimisă online folosind instrumentul de depunere
disponibil la adresa www.eea4edu.ro. Anexele obligatorii (a, b, c) vor fi încărcate.
7. TERMENE
Candidaturile de Vizite Pregătitoare vor fi trimise imediat după deschiderea
apelului, dar nu mai târziu de 30.06.2022 ora 22.00; acestea vor fi trimise cu cel
puţin 4 săptămâni înainte de data la care urmează să înceapă vizita (cu excepţia
aplicaţiilor pentru seminarele de contact, care vor fi analizate de la caz la caz).
Orice cerere trimisă după data menţionată va fi declarată neeligibilă.
8. CONFIRMAREA PRIMIRII CANDIDATURII
După depunerea online a candidaturii, candidatul va primi o confirmare automată a
trimiterii.
9. PUBLICAREA REZULTATELOR SELECTIEI
Rezultatele vor fi publicate pe site-ul www.eea4edu.ro în termen de 5 zile lucrătoare
de la primirea candidaturiii.
10.ATENŢIONARE PRIVIND DUBLA FINANŢARE
În conformitate cu principiile unui management financiar corect, dubla finanţare
este strict interzisă.
Astfel, costurile pentru aceeaşi activitate nu pot fi acoperite din două surse diferite de
finanţare, cu excepţia cazului în care complementaritatea poate fi clar dovedită.
Finanţarea pentru acelaşi proiect nu poate fi acordată de mai multe ori.
De asemenea, în cazul în care aplicaţiile identice (în conţinut) vor fi identificate sau
dacă aplicaţiile vor conţine paragrafe similare sau identice cu alte aplicaţii (indiferent
dacă sunt depuse la aceleaşi termen limită sau nu şi indiferent dacă sunt depuse de
acelaşi candidat sau de candidaţi diferiţi , pentru programul de granturi SEE sau
pentru un alt program administrat de ANPCDEFP), aceste cereri vor fi respinse.
11. ALTE INFORMAŢII
Vă rugăm să studiaţi toate detaliile necesare privind activităţile eligibile, durata
proiectelor/activităţilor, nivelul granturilor alocate în funcţie de diferite tipuri de
activităţi, tipurile de finanţare, criteriile de evaluare şi raportarea din Ghidul
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Candidaţilor 2017. Vă recomandăm cu tărie citirea cu atenţie a acestui document
înainte depunerea unei candidaturi, împreună cu documentele care constituie baza
legală:
•

Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 şi
Anexa 3 privind and cerinţele de informare şi comunicare

•

Memorandumul de înţelegere dintre Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul
României privind Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

•

Ordonanţa Guvernului nr. 34/2017 privind cadrul instituţional pentru coordonarea,
implementarea
şi gestionarea sprijinului financiar acordat României prin
Mecanismul Financiar SEE şi Norvegia 2014-2021

•

Ghidul privind programele educaţionale - Reguli pentru stabilirea şi implementarea
programelor care se încadrează în aria programului 3 "Educaţie, burse, ucenicie şi
antreprenoriatul tinerilor" (varianta în limba engleză).

În timpul etapelor de , selecţie şi implementare, puteţi contacta experţii tehnici la
următoarele adrese de e-mail:
radu.stoika@anpcdefp.ro (învăţământ superior)
madlena.nen@anpcdefp.ro (învăţământ superior)
olivia.jidveian@anpcdefp.ro (VET)
mariana.nitelea@anpcdefp.ro (educaţie şcolară şi componenta Roma)
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