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PROGRAM: ERASMUS - PROGRAMUL UNIUNII PENTRU EDUCAȚIE, FORMARE PROFESIONALĂ, TINERET ȘI SPORT (2021-2027)
TITLUL CERERII: „Acreditare Erasmus în domeniul tineretului"
REFERINȚĂ : EAC/A03/2020
DOMENII: cooperare în domeniul tineretului, cetățenie activă, valori europene, democrație participativă, mobilitate,
schimburi de experiență, etc.
BUGET

TERMENUL-LIMITĂ
PENTRU DEPUNEREA
APLICAȚIEI

-

31 decembrie 2021

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

organizații, asociații și ONG-uri non-profit din
domeniul tineretului, inclusiv ONG-uri europene,
entităţi publice şi private active în domeniile
educaţiei, tineretului, formării şi sportului

Obiective:
Acreditările Erasmus sunt un instrument care poate fi folosit de organizațiile care doresc
să inițieze activități de schimb și cooperare la nivel transfrontalier.
Organizațiile acreditate Erasmus vor obține un acces simplificat la oportunitățile de
finanțare din cadrul acțiunii-cheie 1 a viitorului program (2021-2027). Condițiile pentru
accesul la finanțare al organizațiilor acreditate vor fi definite în cereri de propuneri
anuale, publicate de Comisia Europeană.
Acordarea acreditării Erasmus pentru tineret confirmă faptul că solicitantul dispune de
procese și măsuri adecvate și eficace pentru a implementa activități de mobilitate
educațională de înaltă calitate, conform planificării, și că le utilizează în beneficiul
domeniului tineretului.
Obiective :
- consolidarea dezvoltării personale și profesionale a tinerilor prin activități non-formale și
informale de mobilitate educațională;
- promovarea abilitării tinerilor, a cetățeniei lor active și a participării lor la viața
democratică;
- favorizarea dezvoltării calității activităților pentru tineret la nivel local, regional, național,
european și internațional prin consolidarea capacităților organizațiilor active în domeniul
tineretului și prin sprijinirea dezvoltării profesionale a lucrătorilor de tineret;
- promovarea incluziunii și a diversității, a dialogului intercultural și a valorilor solidarității,
egalității de șanse și drepturilor omului în rândul tinerilor din Europa.
Sursă de informare şi documentație:
Jurnalul Oficial al UE – textul oficial al cererii: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.RON&toc=OJ:C:2020:227:FU
LL

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

statele membre ale UE,
ţările asociate la program :
Islanda, Norvegia,
Liechtenstein, Turcia,
Macedonia de Nord și
Serbia
Informații suplimentare:
➢ Toate entitățile care
intenționează să participe
trebuie să se înregistreze
în sistemul EU Login (fost
ECAS) al Comisiei
Europene.
➢ Participarea la această
cerere de acreditare nu
necesită experienţă
anterioară în proiecte
Erasmus+.
➢ Această cerere este
gestionată de Agenţiile
Naţionale Erasmus.
Pentru România, detalii
aici.
➢ Solicitanții de succes
pentru acreditarea
Erasmus Youth vor avea
acces simplificat la
oportunitățile acțiunii-cheie
1 de finanțare în domeniul
tineretului pe toată durata
validității acreditării.
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EACEA: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmusaccreditation-youth_ro
Instituție responsabilă:
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) – Bruxelles pentru
organizarea cererii de propuneri şi monitorizare
şi
Agenţia Naţională Erasmus – depunerea aplicaţiei

➢ Prezenta cerere de
acreditare nu are
caracter juridic
obligatoriu pentru
Comisia Europeană. În
cazul în care organele
legislative europene
modifică în mod
substanțial temeiul
juridic, ar putea fi
modificată sau anulată
prezenta cerere de
acreditare și ar putea fi
lansate alte cereri de
acreditare cu conținut
diferit și cu termene
limită adecvate pentru
răspuns.

