PROGRAM UL D E ED UCAŢI E, BU RSE,
UCEN I CI E ŞI AN TREPREN ORI ATUL TI N ERI LOR Î N ROM AN I A
FI N AN ŢAT PRI N GRAN TU RI LE SEE 2 0 1 4 - 2 0 2 1

GH I D UL APLI CAN ŢI LOR 2 0 1 8 ( r u n da 2 )
PROIECTE ÎN
D OMEN IU L IN CLU ZIU N II COPIILOR ROMI ÎN ŞCOALĂ

A. BAZA LEGALĂ
•

Regulam entul privind im plem entarea granturilor SEE 20 14 – 20 21 şi Anexa 3
privind solicitările de informare şi com unicare

•

Mem orandum ul de Înţelegere între Norvegia, Islanda, Liechten stein şi Guvernul
Rom âniei privin d im plem entarea Mecanism ului Financiar al SEE 20 10 4 - 20 21

•

Ghidul pentru program ele educaţionale – reguli pentru stabilirea şi im plem entarea
programelor ce se încadrează în aria nr. 3 a programului “Educaţie, burse, ucenicie şi
antreprenoriatul tinerilor”

•

Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor
externe neram bursabile aferente Mecanism ului financiar Spaţiul Econom ic
European 20 14-20 21 şi Mecan ism ului financiar norvegian 20 14-20 21

B. GLOSAR
•
•
•
•

•
•
•

State Donatoare (DS): Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Stat Beneficiar (BS): Rom ania (RO)
Operator de Program (PO): Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Dom eniul Educaţiei şi Formării Profesionale ( ANPCDEFP) (ANPCDEFP)
Partenerii de Program din Statele Donatoare: Agenţia Norvegiană pentru Cooperare
Internaţională şi Imbunătăţirea Calitaţii in Învăţământul Universitar (D IKU ) şi the
National Agency for International Education Affairs– AIBA (Liechtenstein)
Punctul Naţional de Contact (NFP): în cadrul Ministerul Fondurilor Europene
Prom otorul de Proiect (PP): candidatul care a prim it finanţarea
EEA (SEE): Spaţiul Econom ic European
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1. CONDIŢII DE DEPUNERE A CANDIDATURII
Candidaţi
e ligibili

Organizaţiile neguvernamentale româneşti (ONGuri) sau instituţiile publice
româneşti active în dom eniul incluziunii copiilor romi în şcoală, în num ele unui
consorţiu.
Candidatul câştigător va deveni Prom otorul de Proiect (coordonator al
consorţiului).
N B: un candidat poate avea num ai o candidatură în cadrul unui Apel la
propuneri de proiecte. Dacă acelaşi candidat va trimite mai multe aplicaţii,
num ai prim a, în ordine cronologică, va fi luată în considerare.

Pa rte n e ri
e ligibili în
co n s o rţiu

D e s crie re

Minim um 5 şi m axim um 6 şcoli româneşti cu minimum 20 % copii romi înscrişi.
N B: o şcoală poate deveni partener numai într-un singur proiect (consorţiu), în
cadrul unui Apel la propuneri de proiecte, indiferent care este aplicantul. Dacă o
şcoală va participa, în cadrul aceluiaşi Apel, în 2 proiecte diferite cu 2 aplicanţi
diferiţi, am bele proiecte vor fi declarate ineligibile.
Obiectivul general al Program ului – creşterea capitalului uman şi consolidarea
bazei de cunoştinţe acum ulate în Rom ânia – se materializează în domeniul
incluziunii copiilor romi în şcoală (RCIS) prin proiecte naţionale de
co o p e rare în p arte n e riat.
Proiectele naţionale de cooperare în parteneriat vor creşte capacitatea
instituţională a şcolilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor rom i. Aceste
proiecte vor genera efecte pozitive şi de lungă durată în şcolile participante şi
asupra persoanelor im plicate direct sau indirect în activităţi.
Un proiect va fi depus şi implementat de un consorţiu compus dintr-un
coordonator şi minimum 5 – maximum 6 şcoli, având fiecare un m in im um de 20 %
de copii romi înscrişi.
Coordonatorul lucreaza im preuna cu scolile partenere pentru
obiectivelor, definirea si im plem entarea activitatilor proiectului.

atingerea

Proiectul trebuie să includă, în m od obligatoriu, următoarele activităţi:
• Form area de profesori care lucrează cu copii romi;
• Elaborarea de
m ulticultural;

curriculum uri

referitoare

la

un

m ediu

in clusiv şi

• Activităţi de învăţare / conştientizare privind problematica
discriminării, organizate în comun pentru părinţi romi şi neromi;

anti-

• Activităţi de conştientizare şi dezvoltare de abilităţi privin d in cluziunea,
organizate în com un pentru elevi romi şi neromi.
Formatori/facilitatori români şi experţi din statele donatoare pot fi implicaţi în
activităţile proiectului. Experienţa lor trebuie să fie relevantă pentru activităţile în
care sunt implicaţi. Experţii ar putea fi: formatori, facilitatori, consultanţi în
domenii relevante pentru proiect (educaţie, elaborare de curriculum, democraţie,
drepturile om ului, drepturile copilului, incluziunea grupurilor vulnerabile, anti-
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discrim inare, toleranţă, cetăţenie activă etc).
Proiectele trebuie să propună abordări inovative şi/sau complementare altor
proiecte deja im plem entate, care să:
-

Îmbunătăţească abilităţile profesorilor în ce priveşte incluziunea copiilor rom i;

-

Crească procentul de profesori din şcolile partenere care declară abilităţi /
competenţe dezvoltate/îmbunătăţite referitoare la incluziunea copiilor rom i;

-

Elaboreze curriculum uri referitoare la un mediu inclusiv şi multicultural;

-

Crească numărul de părinţi romi şi neromi care participă la activităţi com une
de învăţare în domeniul anti-discrim inării;

-

Crească numărul de elevi romi şi neromi implicaţi în activităţi comune privind
incluziunea;

-

Crească rata de satisfacţie (satisfăcuţi şi foarte satisfăcuţi) a elevilor care
participă la aceste activităţi comune privind incluziunea;

-

Reducă procentul de elevi romi care se simt discriminaţi de profesori şi colegi
în şcolile partenere.

Rezultatele învăţării profesorilor care lucrează cu copii rom i, care au participat la
activităţile de form are, vor fi valorizate prin îmbunătăţirea capacităţii
instituţionale a şcolilor partenere de a sigura o incluziune efectivă a copiilor romi.
N B:
1. În fiecare proiect, m in im um 60 de profesori (persoane distincte) care lucrează
cu copii rom i vor fi im plicaţi în activităţi de formare;
2. În fiecare proiect, m inim um 70 de părinţi (romi şi neromi) (persoan e distin cte)
vor fi implicaţi în activităţi de învăţare/conştientizare în dom eniul antidiscriminării;
3. În fiecare proiect, m inim um 20 0 de elevi (rom i şi nerom i) (persoane distincte)
vor fi implicaţi în activităţi de conştientizare în domeniul incluziunii;
4. În fiecare proiect, m inim um 6 noi curriculumuri sau m ateriale didactice
referitoare la un m ediu incluziv şi m ulticultural vor fi elaborate;
5. Fiecare activitate de învăţare/conştientizare pentru părinţi va fi organizată
pentru părinţi romi şi neromi împreună şi va include minimum 40 % de părinţi
rom i fiecare. O com poziție mixtă a grupului trebuie asigurată în fiecare
activitate;
6. Fiecare activitate de conştientizare pentru elevi va fi organizată pentru elevi
romi şi neromi împreună şi va include m inim um 40 % de elevi rom i fiecare. O
com poziție mixtă a grupului trebuie asigurată în fiecare activitate;
7. In toate celelalte activităţi (dacă este cazul) cu părinţi sau cu copii, o participare
echilibrată a părinţilor romi şi neromi, respectiv a copiilor romi şi neromi va fi
asigurată;
8. Fiecare proiect va avea website-ul său sau pagina web proprie, pentru a putea fi
disem inate obiectivele, activităţile, rezultatele (produsele, rezultatele pe term en
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scurt şi lung şi impactul) etc. ale proiectului.
Cin e p o a te
p articip a

Grupurile ţintă ale proiectului sunt:
•

Profesori din şcolile partenere care lucrează cu copii romi;

•

Părinţi rom i şi neromi ai elevilor din şcolile partenere;

•

Elevi romi şi neromi din şcolile partenere.

Alţi participanţi în activităţile proiectului pot fi: reprezentanţi ai autorităţilor
locale/naţionale, ai instituţiilor locale, judeţene, naţionale din sistemul de
învăţământ, ai primăriilor, ai ONGurilor active în dom en iul incluziunii sau al antidiscriminării care lucrează cu copii, factori locali interesaţi care susţin şcolile,
profesionişti activi în domenii relevante pentru proiect etc.
N .B. Numărul de profesori formaţi, de părinţi şi elevi im plicaţi în activităţi
depinde de de nevoile instituţionale ale fiecărei şcoli partenere şi de obiectivele
proiectului.
Activităţi
e ligibile

1) formarea profesorilor care lucrează cu copii romi în domenii referitoare la:
•

Abordări de predare centrate pe elev;

•

Şcoala inclusivă şi predarea într-un m ediu m ulticultural;

•

Democraţia şi educaţia pentru cetăţenie activă;

•

Drepturile omului/copilului, toleranţă, anti-discrim inare etc.;

2 ) elaborarea de noi curriculum uri şi/sau materiale didactice referitoare la un
m ediu incluziv şi multicultural (care pot fi produse intelectuale 1);
3 ) activităţi extracurriculare pentru părinţii romi şi neromi împreună: activităţi de
învăţare / conştientizare referitoare la anti-discrim inare, incluziune socială şi
toleranţă, drepturile om ului/ copilului;
4 ) activităţi extracurriculare pentru elevii romi şi neromi împreună: activităţi de
conştientizare referitoare la incluziunea socială, care susţin dezvoltarea unor
abilităţi/ atitudini sociale.
Cu m s e
candidează
Te rm e n u l
limită de
d e p u n e re a
can d id atu rii
D u ra ta
p ro ie cte lo r

Form ularul de candidatură şi anexele se vor trim ite Operatorului de Program prin
e-m ail la adresa: proiecte_ RCIS@eea4edu.ro
Candidaţii trebuie să depună candidaturile până în data de 0 3 / 0 5/ 2 0 19 , n u m a i
târziu d e o ra 13 .0 0 ( o ra Ro m ân ie i) .

Durata unui proiect naţional de cooperare în parteneriat este între 12-24 luni.
Proiectele vor începe în perioada: 0 1/ 10 / 20 19 – 31.12/ 20 19.

Un produs intelectual este un produs substanţial, tangibil, original, transferabil (cel puţin la nivelul membrilor
consorţiului) care poate fi cuantificat, dovedeşte potenţial pentru utilizare la scară mare, exploatare şi impact.
1
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Fin a n ţa re

Bugetul per proiect: m in. 60 0 0 0 euro, m ax 20 0 0 0 0 euro, în funcţie de
complexitatea şi durata proiectului.
In funcţie de tipul candidatului, se va aplica următoarea alocare financiară:
Can d id at (coordonatorul consorţiului)

Instituţie p u blică

ON G 2

10 0 %

90%

Gran t alo cat pe n tru pro ie ct (€ )

Co s tu ri
e ligibile şi
modalităţi d e
plată:

Co s tu ri e ligibile
a) co s tu ri p e n tru m an age m e n tu l, im p le m e n ta re a şi activităţile
p ro ie ctu lu i
Co s tu ri
e ligib ile

D e s crie re

Managem entul
proiectului [ex.
planificare,
m anagem entul financiar,
coordonare şi
com unicare între
parteneri, cooperarea
offline and online;
Managem e organizarea activităţilor
locale, siguranţa
nt şi
im plem ent participanţilor,
are proiect transport, etc.;
m onitorizare, evaluare;
inform are şi disem in are
(ex. broşuri, pliante,
inform aţii online etc.)]
etc.

Me can is m
d e fin a n ţare

Su m a ( e u ro )

Cost bazat
pe unităţi

Contribuţie la
activităţile
Prom otorului de
Proiect (PP)
(coordonatorul
consorţiului)

Re gu la d e
alo ca re

Autom at

50 0 EUR pe
lună

Cost bazat
pe unităţi

Contribuţie la
activităţile
celorlalţi
m em bri din
consorţiu
(şcolile
partenere)

Autom at

250 EUR per
şcoală parteneră
pe lună

2

In conform itate cu articolul 6.4.3 din Regulam entul privind Im plem entarea Mecanism ului Financiar SEE
20 14 – 20 21, în cazul unui candidat ONG “finanţarea proiectului poate fi până la 90% din cheltuielile
eligibile ale proiectului“.
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Contribuţie
pentru
elaborarea de
produse
intelectuale,
• abordări de predare
pentru
centrate pe elev;
activităţile de
• şcoala incluzivă şi
form are ale
predarea într-un
experţilor,
m ediu m ulticultural;
form atorilor sau
• dem ocraţia şi
facilitatorilor
educaţia pentru
Form are,
Cost bazat im plicaţi în
cetăţenie activă;
elaborare
form area
pe unităţi
de produse • drepturile om ului/
profesorilor
copilului, toleranţă,
intelectual
şi/ sau în
anti-discrim inare,
e şi/ sau
activităţile
etc.;
activităţi
extracurriculare
extracurric 2) Elaborarea de produse
pentru părinţi şi
Unitatea
intelectuale:
ulare
curriculum uri opţionale fiind costul pentru copii
pentru
personalul
sau m ateriale didactice
părinţi şi
noi referitoare la un
ui,
pentru
m ediu in cluziv şi
corespunză
copii
m ulticultural;
tor unei
74 EUR/ zi
3) Activităţi
zile
extracurriculare com une lucrătoare lucrătoare /
pentru conştientizarea
expert, form ator
(8 ore
discriminării şi
lucrătoare) sau facilitator
consolidarea in cluziunii
rom ân
sociale şi a antidiscriminării, pentru
241 EUR/ zi
părinţii rom i şi n erom i;
lucrătoare /
4) Activităţi
expert din
extracurriculare com une
Liechtenstein,
pentru conştientizarea şi
Norvegia
consolidarea incluziunii
214 EUR/ zi
sociale şi a
lucrătoare /
abilităţilor/ atitudinilor
expert din
sociale, pentru elevii
Islanda
rom i şi nerom i.
1) Form area profesorilor
care lucrează cu copii
rom i În dom en ii
referitoare la:

Autom at
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Organizare
activităţi
extracurriculare
pentru
elevi
(cazare,
masă,
închiriere
săli pentru
întâlniri)

Numai pentru activităţile
extra-curriculare pentru Cost bazat
elevi, care au loc în afara pe unităţi
şcolilor partenere

20 EUR / elev
sau profesor
însoţitor (dacă
este cazul) / zi
de activitate

Condiţio
nat
Am plasar
ea
activităţii
în afara
spaţiului
şcolilor
partenere
trebuie
să fie
necesară
şi
justificat
ă.

b) Co s tu ri d e tra n s p o rt (sunt aplicabile costurile bazate pe unităţi)
Costurile de transport se acordă numai elevilor din şcolile parten ere, profesorilor
însoţitori ai elevilor m inori şi persoanelor în soţitoare ale participanţilor cu nevoi
speciale.
Co s tu ri
e ligib ile

Transport

D e s crie re

Contribuţie la
transportul
elevilor,
profesorilor
însoţitori (*)
şi/ sau
persoanelor
însoţitoare
(**) ale
participanţilo
r cu nevoi
speciale, de la
locul de
origine la
locaţia
activităţii şi
înapoi

Me can is m
de
fin a n ţare

Re gu la d e
alo ca re

Su m a ( e u ro )

Condiţionat
Cost
bazat pe
unităţi

Distanţe între 10 – 99
km :
20 EUR per
participant
Distanţe între 10 0 –
499 km :
180 EUR per
participant

Num ai pentru
elevii şcolilor
partenere,
profesorii
însoţitori şi/ sau
persoanele
însoţitoare ale
participanţilor cu
nevoi speciale.
Candidaţii vor
justifica
solicitările
financiare prin
prisma realizării
obiectivelor,
activităţilor şi
rezultatelor
proiectului.
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(*) profesorul(rii) însoţitor(i) pentru elevii m inori.
(**) ca regulă generală, o persoană însoţitoare este cea care însoţeşte, în activitate,
participanţii cu nevoi speciale (de exemplu cu dizabilităţi) din cadrul personalului
candidatului sau al şcolilor partenere (profesorii care lucrează cu copiii romi),
părinţii sau elevii im plicaţi în proiect, pentru a asigura protecţia acestora, a-i
sprijin i şi a le oferi asistenţă suplimentară.
Pentru stabilirea bandei de distanţă, candidatul va indica distanţa transportului
num ai într-o singură direcţie, utilizân d calculatorul online de calculare a
distanţelor disponibil la: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/distance-calculator_en
Im plicit, prin locul de origin e se înţelege locul în care organizaţia de trim itere
(şcoala parteneră) este situată iar locul de întâlnire, locul în care activitatea se va
desfăşura.
Nu se acordă costuri de transport pentru deplasările în interiorul localităţii
(organizaţia/ in stituţia de trim itere este în aceeaşi localitate în care se desfăşoară
activitatea).
c) Sp rijin u l in d ivid u al şi tran s p o rtu l e xp e rţilo r d in s tate le d o n a to a re
( sunt aplicabile costurile bazate pe unităţi)
Co s tu ri
e ligib ile

D e s crie re

Me can is m
de
finanţare

Su m a
( e u ro )

Re gu la
de
alo ca re

Distanţe între 10 –
99 km :
20 EUR per
participant

Transport

Contribuţie
la
transportul
experţilor
din statele
donatoare

Cost bazat
pe unităţi

Distanţe între 10 0 –
499 km :
180 EUR per
participant
Distanţe între 50 0 1999 km : 275 EUR /
participant

Autom at

Distanţe între 20 0 0 2999 km : 360 EUR /
participant
Distanţe între 30 0 0 3999 km : 530 EUR /
participant
Distanţe între 40 0 0 -
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7999 km : 820 EUR /
participant

Sprijin
individual

Contribuţie
la cazare,
masă,
transport
local etc.
pentru
experţii din
statele
donatoare
(DS)

Autom at

Cost bazat
pe unităţi

150 EUR/ zi per
expert din DS

Dacă este
necesar, se poate
aloca
subzistenţă
pentru 2 zile de
călătorie (o zi
înainte şi una
după activitate)

Pentru stabilirea bandei de distanţă, candidatul va indica distanţa transportului
num ai într-o singură direcţie, utilizân d calculatorul online de calculare a
distanţelor disponibil la: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/distance-calculator_en
Im plicit, prin locul de origine se înţelege localitatea din care se deplaseaza expertul
iar locul de întâlnire, locul în care activitatea se va desfăşura.
Nu se acordă costuri de transport pentru deplasarea între localităţile din Rom ânia.
d ) Sp rijin p e n tru n e vo i s p e ciale
Candidatul poate solicita fonduri suplim entare pentru personalul sau participanţii
cu nevoi speciale im plicaţi în proiect. Ca regulă generală, 10 0 % din costurile reale,
dovedite ca necesare pentru participarea la activităţi a persoanelor cu nevoi
speciale, inclusiv costurile personelor însoţitoare (dacă este cazul), se alocă
suplim entar costurilor de transport m enţionate la punctul b) de m ai sus.
Dacă proiectul va fi declarat câştigător, certificatele m edicale care atestă
dizabilitatea persoanei, inclusiv necesitatea unei persoane însoţitoare (dacă este
cazul) vor fi transm ise Operatorului de Program .

Co s tu ri
e ligib ile

D e s crie re

Me can is m d e
finanţare

Re gu la d e
alo ca re

Su m a ( e u ro )

Condiţionat
Sprijin pentru Costuri
nevoi speciale suplim entare
pentru
participanţii
cu
nevoi
speciale

Ram bursare
10 0 % of the
Sprijinul
până la 10 0 % eligible costs
financiar
din costurile
pentru
eligibile
persoanele cu
nevoi speciale
(inclusv
costurile
pentru
persoanele
9
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însoţitoare)
trebuie să fie
m otivate
în
aplicaţie.
Co -fin an ţare :
-

Pentru proiectele al căror candidat (coordonatorul consorţiului) este o
instituţie publică, grantul va acoperi 10 0 % din costurile eligibile – nu este
necesară cofinanţarea;

-

Pentru proiectele al căror candidat (coordonatorul consorţiului) este un ONG,
grantul va acoperi 90 % din costurile eligibile 3 .

Me can is m u l d e fin a n ţare şi re gu la d e alo care
Plăţi:
•

Prima plată în avans: 60 % din totalul grantului aprobat
Prim a tranşă în avans va fi plătită Promotorului de Proiect (PP) în term en de
30 de zile calendaristice de la sem narea contractului proiectului.

•

A doua plată în avans: 40 % din totalul grantului aprobat
A doua tranşă în avans va fi plătită PP-ului în term en de 60 de zile
calendaristice după primirea raportului interm ediar al proiectului, cu
condiţia ca PP-ul să fi cheltuit cel puţin 70 % din prim a tranşă şi după
aprobarea raportului interm ediar.
In urma evaluării și aprobării raportului final, în term en de 90 de zile de la
prim irea acestuia, se va stabili grantul final si daca va fi cazul OP va em ite o
notă de debit pentru grantul necheltuit.

2 . PROCED U RI D E EVALU ARE
Re gu li d e
e ligibilita te

1.

Candidatura şi toate anexele solicitate au fost depuse până la termenul limită
(anunţat în Apelul la propuneri de proiecte 20 18 (runda 2));

2 . Candidatul este o instituţie publică sau un ONG;
3 . Consorţiul conţine minimum 5 şi maximum 6 şcoli româneşti partenere;
4 . Declaraţia de onoare este semnată de reprezentantul legal al
instituţiei/ ONGului şi este ştampilată (dacă este cazul) cu ştam pila acestei(ui)
instituţii/ ONG;
5.

Durata proiectului propus este între 12 şi 24 luni;

6 . Candidatul a depus m ai m ult de o aplicaţie în cadrul prezentului Apel pentru
propuneri de proiecte;
In conform itate cu articolul 6.4.3 din Regulam entul privind im plem entarea Mecanism ului Financiar SEE
20 14 – 20 21, în cazul unui candidat ONG “finanţarea proiectului poate fi până la 90 % din cheltuielile
eligibile ale proiectului“.
3

Ghidul Aplicanţilor 2018 – Proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală

10

7. Nici o şcoală parteneră nu este implicată în altă candidatură în cadrul
prezentului Apel pentru propuneri de proiecte.
N u m ai p e n tru can did aţii ON Gu ri
8 . Copia statutului adus la zi al ONGului, care atestă numele reprezentantului
legal actual al organizaţiei, este anexată candidaturii;
9 . Copia Codului de Identitate Fiscală (CIF) al organizaţiei este anexată
candidaturii;
10 . Copia Certificatului Fiscal al organizaţiei, care atestă plata tuturor datoriilor la
Bugetul de stat, este anexată candidaturii;
11. Copia celui mai recent bilanţ transmis de organizaţie Ministerului de Finanţe,
este anexată candidaturii.
Numai pentru şcolile private partenere
12 . Copia Certificatului de Acreditare sau Autorizare eliberat de Agenţia Română
pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), valabil
pentru întreaga durată a proiectului, este anexată candidaturii.
N B: Dacă unul sau m ai m ulte criteriile de eligibilitate nu este sau nu sunt
respectat(e), propunerea de proiect trebuie declarată ineligibilă.

Număru l
m in im a l
ţărilor

n/ a
Proiectele se vor implementa numai în România de către membrii consorţiului.

Număr
p a rte n e ri în
co n s o rţiu

Minim um 5 şi m axim um 6 şcoli partenere împreună cu un coordonator.

Crite rii d e
a co rd a re a
gran tu lu i

Proiectele vor fi evaluate în funcţie de următoarele criterii:
1. Re le van ţă: obiectivele şi rezultatele aşteptate ale proiectului sunt relevante
pentru Rezultatele specifice dom eniului RCIS (prezentate în Apelul la
propuneri de proiecte 20 18). Obiectivele sunt SMART şi se referă la tem aticile
şi grupurile ţintă specifice Apelului (20 puncte);
2 . Caracte r in o vativ: proiectul oferă soluţii inovative şi/ sau com plem entare
altor iniţiative sau proiecte deja im plem entate de m em brii consorţiului,
soluţii care conduc la o form are, predare, învăţare şi dezvoltare instituţională
în şcolile partenere de înaltă calitate, în domeniul RCIS (10 puncte);
3 . Calitatea activităţilo r: organizarea activităţilor este clară şi adecvată
pentru atingerea obiectivelor. Responsabilităţile/ activităţile distribuite
partenerilor garantează obţinerea rezultatelor la tim p şi în lim itele bugetului
solicitat. Calendarul de im plem entare este realist şi adecvat (10 puncte);
4 . Eficie n ţa co s tu rilo r: proiectul propus este eficient, respectiv bugetul
solicitat este adecvat pentru activităţile planificate şi pentru obţinerea
rezultatelor planificate (10 puncte);
5. Calitate a parte n e riatu lu i ( co n s o rţiu lu i) : parteneriatul are toate
com petenţele profesionale şi experienţa necesare implementării activităţilor
proiectului, atingerii obiectivelor şi obţinerii rezultatelor. Sarcinile sunt
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distribuite adecvat între parteneri.
Deoarece com petenţele profesionale şi experienţa candidatului sunt foarte
im portante pentru a obţine un scor m axim la acest criteriu, can didatul trebuie
să dovedească o experienţă solidă în domeniul RCIS, cu rezultate obţinute
prin im plem entarea şi coordonarea a m inim um 3 proiecte în acest dom eniu.
In fiecare dintre aceste proiecte au fost im plicate şcoli partenere, care au fost
coordonate de candidat. Candidatul va indica paginile web unde se pot
consulta proiectele şi rezultatele proiectelor (20 puncte);
6 . Im p act: im pactul aşteptat asupra grupurilor ţintă, instituţiilor şi sistem elor
este clar definit. Măsurile pentru atingerea acestui impact sunt prezentate în
detaliu. Există proceduri, metode şi instrumente clare pentru măsurarea
impactului proiectului. Sunt stabilite măsuri clare şi eficiente pentru creşterea
satisfacţiei elevilor în ce priveşte implicarea lor în activităţile de conştientizare
a incluziunii. Sunt stabilite proceduri clare şi eficiente pentru măsurarea
procentului de elevi rom i im plicaţi în proiect, care au experim entat o
discriminare mai redusă din partea profesorilor şi colegilor nerom i din şcolile
partenere, la sfârşitul proiectului. Sunt stabilite proceduri clare şi eficiente
pentru măsurarea procentului de personal şcolar im plicat în proiect care
declară abilităţi/ com petenţe îmbunătăţite/ dezvoltate de incluziune a rom ilor,
la sfârşitul proiectului (20 puncte);
7. D is e m in a re : disem inarea şi transferul rezultatelor activităţilor va perm ite
utilizarea optimă a rezultatelor în afara consorţiului şi după terminarea
proiectului, în tim pul şi după încheierii perioadei contractuale (10 puncte).
U n p ro ie ct p o ate p rim i m axim u m : 10 0 p u n cte . U n p ro ie ct p o a te
p rim i fin a n tare d aca a acu m u lat ce l p u tin 6 0 d e p u n cte , s u b ace s t
p u n ctaj p ro ie ctu l va fi re s p in s .
3 . PROCED U RI CON TRACTU ALE
D a ta
estimată de
trim ite re a
in fo rm a ţiilo r
0 1.0 7.20 19
p re lim in a re
d e s p re
re zu lta te le
s e le cţie i
Co n tra cta re Prom otorul de Proiect va sem na acorduri de parteneriat, in lim ba rom ana, cu
scolile partenere.
Promotorul de Proiect (PP) va primi versiunea electronică a contractului după
publicarea rezultatelor selecţiei şi va trim ite prin poştă, Operatorului de Program
(PO), contractul în 2 exem plare originale ştampilate (dacă este cazul) şi sem nate de
reprezentantul legal al PP-ului (coordonatorul consorţiului) insotite de fotocopii
ale acordurilor de parteneriat, în term en de m axim um 10 zile lucrătoare de la data
prim irii contractului.
Vă informăm că PO-ul îşi rezervă dreptul de a încheia contractul numai dacă toate
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condiţiile stabilite m ai sus sunt îndeplinite.
Rap o rta re

Prom otorul de Proiect (PP) va depune, pana la m ijlocul perioadei contractuale, un
raport interm ediar cu inform aţii despre progresul proiectului, im plem entarea
activităţilor planificate şi obţinerea rezultatelor, însoţit de o raportare financiară.
După aprobarea raportului intermediar al proiectului, va fi plătită a doua tranşă a
grantului, cu condiţia ca PP-ul să fi cheltuit cel puţin 70 % din tranşa transmisă
anterior.
Raportul final al proiectului va fi transm is de PP în term en de 2 luni de la data
term inării proiectului. In urma evaluării și aprobării raportului final, în term en de
90 de zile de la prim irea acestuia, se va stabili grantul final si daca va fi cazul OP va
emite o notă de debit pentru grantul necheltuit.
Proiectele finantate vor raporta asupra rezultatelor obtinute tinand cont de
indicatorii rezultatelor directe (5.1, 5.2, 5.3, 5.4) si indirecte (5) prezentate in
acordul de program .

4 . SELECŢIA CAN D ID ATU RILOR
PO deţine întreaga responsabilitate pentru organizarea procesului de selecţie şi
pentru luarea deciziei de acordare a granturilor. Procesul de selecţie constă într-o
verificare adm inistrativă/formală a eligibilităţii şi o evaluare calitativă.
Verificarea administrativă a eligibilităţii este efectuată de experţii PO, m em bri ai
unităţii de im plem entare a program ului. Aceştia folosesc listele de verificare
specifice, ale căror elemente au fost prezentate în secţiunea 2 – Proceduri de
evaluare - Reguli de eligibilitate administrativă. Va fi verificată respectarea acestor
reguli.
După finalizarea verificării administrative, se va întocmi o listă a proiectelor
eligibile iar candidaturile eligibile vor fi evaluate de experţi externi.
Pentru evaluarea calitativă, elem entele din secţiunea 2 “Proceduri de evaluare –
criterii de acordare a grantului” vor fi luate în considerare. Fiecare candidatură va
fi evaluată de 2 experţi evaluatori externi, într-un m od com plet transparent,
garantând im parţialitatea şi tratam entul egal al tuturor candidaţilor. Un al treilea
expert va fi solicitat de PO să evalueze proiectul, dacă diferenţa între punctajele
date de cei 2 experţi este m ai m are de 10 puncte.
Listele cu proiectele propuse spre finanţare, proiectele din listele de rezervă şi
proiectele respinse vor fi elaborate şi prezentate Com itetului de selecţie pentru
verificare.
Propunerea finală a Comitetului de selecţie este prezentată directorului PO, care ia
decizia de acordare a granturilor.
In cazul în care se vor detecta greşeli m ateriale (erori de scriere), candidaţii vor fi
notificaţi şi solicitaţi să facă corecţiile necesare într-o perioadă de până la 5 zile
lucrătoare de la data primirii notificării.
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5 . PROCED U RA D E CON TESTAŢII
a) Verificarea eligibilităţii
Candidaţii respinşi ca urm are a verificării administrative/eligibilităţii pot depune
o contestaţie împotriva acestei decizii în maximum cinci zile lucrătoare de la
publicarea rezultatelor. Contestaţia trebuie trimisă prin e-m ail la adresa
contestatie@anpcdefp.ro, folosind form ularul specific.
Contestaţia va fi analizată în două etape: PO este prima instanţă care analizează
contestaţia şi dacă aceasta este respinsă, NFP este a doua instanţă la care
candidatul poate depune o contestaţie. În cazul în care şi NFP respinge
contestaţia, decizia de respingere este considerată definitivă. În cazul în care
contestaţia este acceptată de una dintre cele două instanţe, atunci candidatura
este considerată eligibilă şi este transmisă pentru evaluarea calitativă.
Candidatul care depune contestaţie va fi notificat prin e-m ail privind rezultatul
acesteia în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei.
b. Evaluarea calitativă
Toate candidaturile declarate eligibile ca urmare a verificării administrative/
eligibilităţii vor fi supuse unei evaluări calitative, în conformitate cu
criteriile descrise în secţiunea 2 “Proceduri de evaluare – criteriile de acordare a
grantului”.
Candidaţii respinşi pot depune contestaţii, cu argumente, în maximum 5 zile
lucrătoare de la publicarea rezultatelor; contestaţia trebuie trimisă prin e-m ail la
adresa contestatie@anpcdefp.ro, folosind form ularul specific.
Contestaţia va fi analizată în două etape: PO analizează în primă instanţă
contestaţia şi, în cazul în care aceasta este respinsă, NFP este a doua instanţă la
care candidatul poate depune o contestaţie. În timpul analizei contestaţiei, va fi
examinată conformitatea şi regularitatea procesului de evaluare calitativă
(conform itate în raport cu procedurile interne de evaluare), dar PO şi NFP nu vor
relua evaluarea calitativă şi nu vor da un punctaj diferit can didaturii. În cazul în
care şi NFP respinge contestaţia, decizia de respingere a candidaturii este
considerată definitivă.
Candidatul care depune contestaţia va fi notificat privind rezultatul acesteia, prin
e-m ail, de instanţa respectivă, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la
primirea contestaţiei.

14
Ghidul Aplicanţilor 2018 – Proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală

