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PROGRAM: „ERASMUS +” - PROGRAMUL UNIUNII EUROPENE PENTRU EDUCAȚIE, FORMARE, TINERET ȘI SPORT
CERERE: Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor - Incluziune socială și valori comune: contribuția în
domeniul educației şi formării
REFERINȚĂ: 2019/C 358/05; EACEA/34/2019
DOMENII: educație, formare profesională, educaţia adulţilor,
BUGET TOTAL
ESTIMAT

TERMEN-LIMITĂ

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

20.000.000 €;
maximum 80%
cofinanțare
și 500.000
€/proiect

25 februarie
2020
(ora 17:00 la
Bruxelles)

organizațiile publice și private active în domeniul educației și
formării în general, precum și în domeniul educației adulților, sau
alte organizații ori sectoare socio-economice care desfășoară
activități transsectoriale (de exemplu, organizații culturale,
societatea civilă, organizații sportive, centre de recunoaștere,
camere de comerț, organizații comerciale, etc.). Dacă sunt
implicate instituții de învățământ superior, acestea trebuie să
dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE).

statele membre ale
UE, statele SEE
(Islanda,
Liechtenstein,
Norvegia),
Macedonia de
Nord, Serbia și
Turcia

Obiective generale:

Informații
suplimentare:

Prezenta cerere de propuneri va sprijini proiecte de cooperare transnațională în domeniile
educației şi formării. Cererea cuprinde două loturi, unul pentru educație și formare (Lotul 1) și ➢ Toate
organizațiile care
unul pentru educaţia adulţilor (Lotul 2), cu obiective generale şi specifice separate.
intenționează să
participe la
Tipuri de parteneriate și activități:
Programul
“Erasmus +” trebuie
să se înregistreze
Lotul 1 – Educație și formare
și să ofere baza lor
de date juridice și
Obiective generale:
financiare în
Proiectele depuse în cadrul acestui lot trebuie să vizeze:
1. diseminarea și/sau extinderea bunelor practici privind învățarea incluzivă, inițiate în special la mecanismul unic de
nivel local. În contextul prezentei cereri de propuneri, extindere înseamnă reproducerea bunelor înregistrare din
practici la o scară mai largă/transpunerea lor într-un context diferit sau aplicarea lor la un nivel Portalul
Participanților al
mai înalt/sistemic; sau
2. elaborarea și aplicarea unor metode și practici inovatoare pentru a încuraja educația incluzivă Comisiei Europene.
Informații în ghidul
și a promova valorile comune.
programului.
Obiective specifice:
Propunerile trebuie să abordeze unul dintre următoarele obiective specifice:
(a) stimularea dobândirii de competențe sociale și civice, promovarea cunoașterii, a înțelegerii și
a însușirii valorilor și a drepturilor fundamentale;
(b) promovarea educației și formării incluzive și încurajarea educației în rândul cursanților
defavorizați, inclusiv prin sprijinirea personalului didactic în abordarea diversității și prin sporirea
diversității în rândul personalului didactic;
(c) stimularea gândirii critice și a educației în domeniul mass-mediei în rândul cursanților, al
părinților și al personalului didactic;
(d) susținerea incluziunii migranților nou-sosiți printr-o educație de bună calitate, inclusiv prin

➢ Candidaturile
pot fi depuse în
oricare limbă
oficială a UE.
➢ Parteneriatul
trebuie să fie
format din
minimum minimum
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evaluarea cunoștințelor și validarea studiilor anterioare;
(e) promovarea competențelor și a abilităților digitale ale grupurilor excluse din lumea digitală
(cum ar fi persoanele în vârstă, migranții și tinerii proveniți din medii defavorizate) prin
parteneriate între școli, întreprinderi și sectorul non- formal, inclusiv cu bibliotecile publice.
Lotul 2 – Educația adulților
Scopul acestui lot este să sprijine proiectele care creează sau dezvoltă rețele naționale și
transnaționale de furnizori de educație pentru adulți. Aceste proiecte trebuie să ajute la
consolidarea capacității furnizorilor de educație pentru adulți de a pune în aplicare, la nivel
național și regional, politica europeană privind educația adulților.
Obiective generale:
Propunerile trebuie să abordeze unul dintre următoarele trei obiective generale:
1. în cadrul țărilor participante, aducerea unei contribuții la constituirea de noi rețele naționale
sau regionale de furnizori de educație pentru adulți, precum și facilitarea implicării acestora în
cooperarea europeană; sau
2. în cadrul țărilor participante, acordarea de sprijin pentru consolidarea capacităților rețelelor
naționale sau regionale existente de furnizori de educație pentru adulți, precum și îmbunătățirea
cooperării lor la nivel european; sau
3. consolidarea rețelelor transnaționale existente de furnizori de educație pentru adulți prin
intermediul învățării reciproce, al consilierii reciproce și al consolidării capacităților.
Obiective specifice:
În plus, propunerile trebuie să încurajeze cooperarea europeană între diferiți furnizori (și diferite
părți interesate relevante) în unul dintre următoarele domenii:
(a) teme specifice în educația adulților (de exemplu, competențe digitale, alfabetizare și
competențe numerice, finanțe personale, integrarea migranților, învățare intergenerațională,
incluziune socială etc.);
(b) abordări pedagogice inovatoare specifice educației adulților (de exemplu, învățare mixtă,
metodologii de învățare personalizată, tehnologii educaționale etc.);
(c) grupuri de cursanți specifice educației adulților (de exemplu, seniori sau persoane din zone
rurale izolate, persoane inactive, deținuți etc.);
(d) teme specifice managementului organizațional (sustenabilitate financiară, creare de rețele
locale sau regionale, internaționalizare, dezvoltarea strategică și profesională a personalului,
comunicarea și prezența pe platformele sociale etc.);
(e) modele specifice de educație a adulților (de exemplu, universități populare, educație de tip „a
doua șansă”);
(f) educația adulților în general.
Sursă de informare şi documentație :
Ghidul și formularul electronic de candidatură vor fi disponibile în curând la următoarea adresă
de internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
Instituție responsabilă:
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), Bruxelles

4 organizații din 4
țări diferite
participante la
program. În cazul
în care în proiect
sunt implicate
rețele, consorțiul
trebuie să includă
minimum 2
organizații care nu
sunt membre ale
acestora și, în total,
ar trebui să
reprezinte cel puțin
4 țări eligibile.
➢ Activitățile
trebuie să înceapă
fie la data de 1
noiembrie 2020
sau 1 decembrie
2020 sau 15
ianuarie 2021.
➢ Durata
proiectului trebuie
să fie cuprinsă
între 24 și 36 de
luni.
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Pentru informații suplimentare, adresa de contact este:
EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
Pentru orice problemă legată de utilizarea formularului electronic de aplicare, poate fi contactat
secretariatul EACEA: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

