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PROGRAMUL DE EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI
ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMANIA
FINANŢAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021
Apelul 2021
Proiecte domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală (RCIS)
Lista de verificare a eligibilităţii
INSTITUŢIA CANDIDATĂ
TIPUL CANDIDATULUI
NUMĂR APLICAŢIE:
VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII
REALIZATĂ DE:

Instituţie publică
Universitate publică

ONG
Universitate privată

Notă: verificarea fiecărui criteriu din lista criteriilor de eligibilitate administrativă va fi
realizată de un expert al Operatorului de Program, membru al echipei de implementare.

I.

Criterii de eligibilitate

Pentru toţi candidaţii
1. Candidatura şi toate anexele au fost depuse până la termenul limită
2. Candidatul este o instituţie publică, o universitate acreditată, care deține o
Cartă Erasmus pentru Învățământ Universitar (ECHE) 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/universității/ONG-ului şi este ştampilată cu ştampila acestei
instituţii/ universități/ONG (dacă este cazul)
5. Durata proiectului propus este între 12 şi 16 luni
6. Candidatul a depus mai mult de 1 aplicaţie în cadrul prezentului Apel pentru
propuneri de proiecte
7. Nici o şcoală parteneră nu este implicată în altă candidatură în cadrul
prezentului Apel pentru propuneri de proiecte
8. Proiectul nu se afla in situatia de a solicita dubla finantare
Numai pentru universitățile private și candidatul ONG
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 candidatul ONG
12. Copia statutului adus la zi al ONGului, care atestă numele reprezentantului
legal actual al organizaţiei, este anexată candidaturii
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Numai pentru şcolile private partenere
13. Copia Certificatului de Acreditare sau Autorizare eliberat de Agenţia
Română pentru Asigurarea Calităţii în Invăţământul Preuniversitar (ARACIP),
valabil pentru întreaga durată a proiectului, este anexată candidaturii

II.

Da

Nu

Concluzii

Candidatul este:

ELIGIBIL

NEELIGIBIL

Notă: Dacă unul sau mai multe dintre criteriile de eligibilitate nu este sau nu sunt respectat(e),
propunerea de proiect trebuie declarată ineligibilă.

Comentarii:

NUMELE VERIFICATORULUI: .....................................................................
Semnătură:

Dată: ...............................

