Anexa II

PROIECTE DE COOPERARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR
2019

BAREME DE CONTRIBUTII PE UNITATE APLICABILE

1. Managementul și implementarea proiectului
Contribuția pentru activitățile Promotorului de Proiect:
500 EUR pe lună
Contribuția pentru activitățile celorlalte organizații
participante la proiect:
250 EUR pe lună per organizație participantă

2. Produse intelectuale

Ţări ale Programului

Manager

Profesor/Formator
/Cercetător

Tehnician

Personal
administrativ

Suma pe zi în EUR
Liechtenstein, Norvegia,
Elvetia*

Islanda
Republica Cehă, Grecia,
Cipru, Malta, Portugalia,
Slovenia
Bulgaria, Estonia, Croația,
Letonia,
Lituania, Ungaria, Polonia,
România, Slovacia

294

241

190

157

280

214

162

131

164

137

102

78

88

74

55

39

* Doar în cazul institutiilor VET din Elvetia partenere în proiect, care deţin un acord
de cooperare cu o companie din Liechtenstein
3. Evenimente de multiplicare
100 EURO per participant local
(participanți din ţară în care are loc evenimentul)
200 EURO per participant internațional (participanți din alte țări)
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4. Mobilitati transnationale de scurtă durată (activități transnaționale de
învățare, predare / formare si reuniuni de mangement de proiect)
4.a. Transport
Distante intre 10-99 KM:
20 EURO/participant
Distante intre 100 – 499 KM: 180 EURO/participant
Distante intre 500 – 1999 KM: 275 EURO/ participant
Distante intre 2000 – 2999 KM: 360 EURO/participant
Distante intre 3000 – 3999 KM: 530 EURO/ participant
Distante intre 4000 – 7999 KM: 820 EURO/ participant
Nota bene:

"distanța de deplasare" reprezintă distanța dintre locul de origine și
locul de desfășurare (adica locul in care se afla organizatia gazda) , în
timp ce "suma" acoperă contribuția pentru drumul dus-întors, către și
de la locul de desfășurare.

4.b. Sprijin individual (subzistenta)

Activități pe termen scurt
pentru studenti
(Mobilitati de scurta
durata, programe
intensive)

Activitati pe termen scurt
a personalului
(Intalniri de management
de proiect, Evenimente
comune de
formare a personalului pe
termen scurt, predare în
programe intensive de
studiu (cadre didactice si
personal invitat)
și persoane însoțitoare**

Până la cea de a 14-a zi de activitate: 58 EURO pe zi per
participant
+
Între a 15-a zi și a 30-a zi de activitate: 42 EUR pe zi per
participant
Vor putea fi alocate costuri de subzistenta pentru 2 zile
suplimentare destinate transportului (una inainte si cealalta
dupa perioada de activitati), daca au fost solicitate

Până la cea de a 14-a zi de activitate: 106 EUR pe zi per
participant
+
Între a 15-a zi și a 60-a zi de activitate: 74 EUR pe zi per
participant
Vor putea fi alocate costuri de subzistenta pentru 2 zile
suplimentare destinate transportului (una inainte si cealalta
dupa perioada de activitati), daca au fost solicitate

** ca o definitie generală o persoană însoţitoare este cea care însoţeste un
participant în cadrul unei mobilităţi – studenţi sau personal - cu nevoi
speciale (de ex. dizabilităţi) în vederea asigurării protecţiei, sprijinului şi
asistenţei.
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