ANEXA II

PROGRAMUL DE EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI
ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA
FINANŢAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021
PROIECTE
ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII COPIILOR ROMI ÎN ȘCOALĂ
2019

BAREME APLICABILE
PENTRU CONTRIBUȚIILE LA COSTURILE PE NUMĂR DE UNITĂȚI

1. Managementul și implementarea proiectului
Contribuție la activitățile Promotorului de proiect (PP) (coordonatorul consorțiului):
500 EUR pe lună
Contribuție la activitățile celorlalți membri din consorțiu (școlile partenere):
250 EUR pe lună per școală parteneră

2. Costuri de personal pentru formare cu profesorii, elaborare de
produse intelectuale și/sau activități extracurriculare pentru părinți
și pentru copii
Onorarii pentru experți/facilitatori/formatori, pentru elaborarea de produse
intelectuale, pentru activitățile de formare cu profesorii sau pentru activitățile
extracurriculare cu părinți sau copii :
74 EUR/zi lucrătoare / expert, formator sau facilitator român
241 EUR/zi lucrătoare / expert din Liechtenstein, Norvegia
214 EUR/zi lucrătoare / expert din Islanda

3. Organizare activități extracurriculare pentru elevi (cazare, masă,
închiriere săli pentru întâlniri)
20 EUR/elev sau profesor însoţitor (dacă este cazul) / zi de activitate
Nota bene: Amplasarea activităţii - obligatoriu în afara spaţiului şcolilor partenere trebuie să fie necesară şi justificată.
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4. Costuri de transport
Nota bene: Numai pentru elevii școlilor partenere, profesorii însoțitori* şi/sau
persoanele însoțitoare** ale participanților cu nevoi speciale.
Distanțe intre 10-99 KM:
Distanțe intre 100 – 499 KM:

20 EUR / participant
180 EUR / participant

(*) profesorul(rii) însoţitor(i) pentru elevii minori.
(**) ca regulă generală, o persoană însoțitoare este cea care însoțește, în activitate,
participanții cu nevoi speciale (de exemplu cu dizabilități) din cadrul personalului
Promotorului de proiect sau al școlilor partenere (profesorii care lucrează cu copiii
romi), părințiilor sau eleviilor implicați în proiect, pentru a asigura protecția acestora,
a-i sprijini și a le oferi asistență suplimentară.
Pentru stabilirea benzii de distanţă, candidatul va indica distanţa transportului numai
într-o singură direcţie, utilizând calculatorul online de calculare a distanţelor
disponibil la: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distancecalculator_en
Implicit, prin locul de origine se înțelege locul în care organizația de trimitere (şcoala
parteneră) este situată iar locul de întâlnire, locul în care activitatea se va desfășura.
Nu se acordă costuri de transport pentru deplasările în interiorul localității
(organizaţia/instituţia de trimitere este în aceeași localitate în care se desfășoară
activitatea).
5. Sprijinul individual și transportul experților din statele donatoare
(SD) (sunt aplicabile costurile bazate pe unități)
a) transport
Distante intre 10-99 KM:
Distante intre 100 – 499 KM:
Distante intre 500 – 1999 KM:
Distante intre 2000 – 2999 KM:
Distante intre 3000 – 3999 KM:
Distante intre 4000 – 7999 KM:

20 EUR / expert din SD
180 EUR / expert din SD
275 EUR / expert din SD
360 EUR / expert din SD
530 EUR / expert din SD
820 EUR / expert din SD

b) sprijin individual
150 EUR/ zi per expert din SD
Pot fi alocate suplimentar costuri de subzistenta pentru maxim 2 zile de transport
(una înainte de începerea și alta după finalizarea activității), dacă este cazul.
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