PROGRAMUL “EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL
TINERILOR” ÎN ROMÂNIA
FINANŢAT PRIN GRANTURILE SEE
MECANISMUL FINANCIAR 2014 - 2021
APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 2018 (RUNDA 2)
PROIECTE ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROGRAM
SURSE DE FINANŢARE: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul
României
STATELE DONATOARE: Norvegia, Islanda, Liechtenstein
STATUL BENEFICIAR: România
OPERATOR DE PROGRAM: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, ANPCDEFP
PARTENERI DE PROGRAM DIN ŢĂRILE DONATOARE: Agenţia Norvegiană
pentru Cooperare Internaţională şi Imbunătăţirea Calitaţii in Învăţământul Universitar
(DIKU) şi Agenţia Naţională pentru Afaceri Internaţionale (Liechtenstein) – AIBA.

DOMENIUL DE APLICARE: Programul contribuie la reducerea disparităţilor
economice şi sociale din Spaţiul Economic European (SEE) şi la consolidarea
relaţiilor bilaterale între statele SEE şi România.
OBIECTIVUL GENERAL AL PROGRAMULUI: Dezvoltarea capitalului uman şi
a bazei de cunoştinţe în România
REZULTATE
SPECIFICE
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PREUNIVERSITAR:
îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor experţilor educaţionali (inspectorilor
şcolari, formatorilor de profesori, consilierilor) care susţin creşterea calităţii educaţiei
în şcoală
DOMENII SUSŢINUTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR: mobilităţi
de învăţare între România şi statele donatoare, pentru experţi educaţionali
(inspectori şcolari, formatori de profesori, consilieri).
CADRUL GENERAL AL REZULTATELOR PROGRAMULUI poate fi consultat aici.

BUGETUL SPECIFIC ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR: 980 000
EUR (din care 833 000 EUR de la statele donatoare şi 147 000 EUR din bugetul
naţional)
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CARACTERISTICILE APELULUI LA PROPUNERI DE PROIECTE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Vă rugăm să citiţi acest document împreună cu Ghidul Candidaţilor 2018 (runda
2) (disponibil în limba engleză), care este parte integrantă a acestui apel.
1. BUGET ALOCAT APELULUI: 200 140 EUR
Grantul minim alocat unui project este de 1 500EUR, iar grantul maxim alocat este de
27 000EUR.
2. TIPURI DE PROIECTE CARE VOR FI FINANŢATE: proiecte de mobilitate
în învăţământul preuniversitar
În învăţământul preuniversitar, proiectele constau în activităţi de învăţare
(mobilităţi) pentru experţii educaţionali care lucrează în instituţii de învăţământ,
responsabile de susţinerea creşterii calităţii educaţiei în şcoli.
(Pentru mai multe detalii, consultaţi Ghidul Candidaţilor 2018 (runda 2),
publicat pe www.eea4edu.ro.)
Priorităţi: activităţile de învăţare focalizate asupra: democraţiei, cetăţeniei,
educaţiei pentru drepturile omului şi incluziunii sociale vor primi puncte bonus în
cadrul procesului de evaluare. Punctele de prioritate nu vor fi acordate decat in cazul
in care proiectul a obtinut punctajul minim.
3. REZULTATELE PROIECTELOR
Proiectele depuse in cadrul acestui Apel la Propuneri vor contribui la atingerea
urmatoarelor rezultate directe (“outputs”) si indirecte (“outcomes”):
Număr rezultat

Rezultatele Programului

Rezultat indirect (outcome Îmbunătățirea abilităților și
3)
competențelor experților
educaționali (inspectori
școlari, formatori de
profesori, consilieri)

Rezultat direct (output 3.1)

Facilitarea mobilitatilor de
invatare intre Statele
Beneficiare si Statele
Donatoare pentru expertii

Indicatori asociati
90% din cadrele didactice
declară abilitati /
competențe îmbunătățite în
domeniul de specialitate
15% din cadrele didactice
care declară abilitati /
competențe îmbunătățite în
domeniul democrației,
drepturilor omului și
incluziunii sociale
90% din participanții la
activitățile de mobilitate au
primit certificatul de
mobilitate Europass
350 de experti educationali
vor beneficia de mobilitati
de invatare (cursuri
structurate, job shadowing,
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educationali care susţin
creşterea calităţii educaţiei
în şcoală (inspectori școlari,
formatori de profesori,
consilieri)

vizite de studiu, conferinte,
etc)

4. SOLICITANŢI ELIGIBILI
Pentru proiectele din învăţământul preuniversitar, solicitanţii pot fi: Inspectoratele
Şcolare Judeţene (ISJ), Casele Corpului Didactic (CCD) şi Centrele Judeţene de
Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) din Romania. Acestea vor aplica pentru
experţii lor educaţionali: inspectorii şcolari, formatorii de profesori şi consilierii.
5. COFINANŢARE
Pentru proiectele din învăţământul preuniversitar, grantul va acoperi 100% din
costurile eligibile.
6.DOCUMENTELE NECESARE CANDIDATURII
6.1 Formularul de candidatură pentru proiectele din învăţământul preuniversitar:
Formularul de candidatură
Proiecte în învăţământul
preuniversitar

Clic pentru descărcarea
formularului de candidatură

6.2 Anexele (obligatorii)
preuniversitar:

pentru

proiectele

Fişa de verificare
a eligibilităţii

din

Descarcă
învăţământul

6.2.a) Declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei solicitante (acest
document va fi tipărit, semnat, ştampilat şi transmis).
6.2.b) Scrisoarea privind intenţia de găzduire a mobilităţii de învăţare [emisă de
instituţia(ile) gazdă din statele donatoare]
6.2.c) Tabelul cu bugetul detaliat
7. CUM SE CANDIDEAZĂ?
Candidatura completată în limba engleză trebuie trimisă electronic la:
proiecte_SE@eea4edu.ro Anexele obligatorii vor fi transmise împreună cu formularul
de candidatură.
8. TERMEN LIMITĂ: 03/05/2019, ora 13.00 (ora României)
Orice candidatură trimisă după data şi ora menţionate va fi declarată neeligibilă.
9. CONFIRMAREA PRIMIRII CANDIDATURII:
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După transmiterea electronică a candidaturii, solicitantul va primi o confirmare
automată.
10. PUBLICAREA REZULTATELOR CANDIDATURII:
Rezultatele vor fi publicate pe site-ul www.eea4edu.ro, până la 01/07/2019.
11. 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 aplicaţii identice (în conţinut) vor fi identificate sau dacă
aplicaţiile vor conţine paragrafe similare sau identice cu alte aplicaţii (indiferent dacă
sunt depuse la acelaşi termen limită sau nu şi indiferent dacă sunt depuse de acelaşi
candidat sau de candidaţi diferiţi în cadrul programului de granturi SEE sau în cadrul
altui program administrat de ANPCDEFP), aceste cereri vor fi respinse.
În cazul în care se constată dubla finanţare după ce candidaturile respective au fost deja
aprobate şi finanţate, beneficiarii de granturi vor trebui să returneze ANPCDEFP toate
sumele primite pentru implementarea proiectului.
12. ALTE INFORMAŢII:
Vă rugăm să studiaţi toate detaliile necesare referitoare la activităţile eligibile, durata
proiectelor / activităţilor, nivelul granturilor alocate în funcţie de diferitele tipuri de
activităţi, tipurile de finanţare, criteriile de evaluare şi raportarea din Ghidul
Candidaţilor 2018 (runda 2). Înaintea depunerii candidaturii, vă recomandăm cu
tărie citirea cu atenţie a acestui document împreună cu documentele care constituie
baza legală a Programului:
• Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021
şi Anexa 3 privind cerinţele de informare şi comunicare;
• Memorandumul de Înţelegere între Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul
României privind Mecanismul Financiar SEE 2014-2021;
• Ghidul pentru Programe Educaţionale – reguli pentru stabilirea şi implementarea
programelor din aria „Educaţie, Burse şi Antreprenoriatul Tinerilor”;
• Ordonanţa de Guvern nr. 34/2017 privind cadrul instituţional pentru coordonarea,
implementarea şi managementul sprijinului financiar acordat României prin Mecanismul
Financiar SEE şi Norvegian 2014-2021.
Pe parcursul tuturor etapelor de aplicare, selectare şi implementare puteţi contacta:
Magdalena Manea magdalena.manea@anpcdefp.ro, expert tehnic învăţământ
preuniversitar
Coordonator tehnic al programului: Radu Stoika radu.stoika@anpcdefp.ro
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