REDUCE DISPARITĂŢILE, CONSOLIDEAZĂ COOPERAREA

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi
Antreprenoriatul Tinerilor în România
Dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoştinţe

2014-2021

Operator de Program (OP)
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN
DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE
(ANPCDEFP)
eea4edu.ro l anpcdefp.ro

Pagina
1/2

ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR
PROIECTE DE MOBILITATE
PROIECTELE URMĂRESC:
Îmbunătăţirea abilităţilor şi compentenţelor studenţilor şi personalului din
învăţământul superior
ELIGIBILITATE
Aplicanţi eligibili: numai din
România
Instituţiile româneşti de învăţământ
superior, care deţin o Cartă Erasmus pentru
Învăţământul Superior (ECHE)

Parteneri eligibili de proiect:
Entităţi juridice stabilite în statele donatoare
(SD)
Universităţi elveţiene cu studenţi, cetăţeni ai
statului Liechtenstein

TIPURI DE PROIECTE – proiecte de mobilitate
PARTICIPANŢI ÎN MOBILITATE:
Pot fi participanţi în mobilitate:
- Studenţi din orice ciclu de studiu (licenţă, masterat, doctorat) şi proaspeţi absolvenţi
- Personal al instituţiilor de învăţământ superior (personal academic sau neacademic)
NB: pentru mobilitatea de studiu, studenţii trebuie să fie înscrişi cel puţin în cel de-al 2-lea
an al primului ciclu
•
•

Tipuri de activităţi în proiecte:
Mobilităţi de învăţare pentru studenţi, pentru studii sau stagii de practică
Mobilităţi pentru personal: mobilitate de predare sau de formare

Durata activităţilor de învăţare:
Mobilitatea studenţilor pentru studiu: de la 3 la 12 luni
Mobilitatea studenţilor pentru stagii de practică: de la 2 la 12 luni
Mobilitatea de predare: de la 2 zile consecutive de lucru la 2 săptămâni (fără timpul
alocat transportului)
Mobilitatea de formare : de la 2 zile consecutive de lucru la 2 săptămâni (fără timpul
alocat transportului)
TIPURI DE COSTURI:
Transport
Costurile de transport (pentru mobilităţile studenţilor şi ale personalului) sunt costuri
bazate pe unităţi, în funcţie de distanţe:
-

Distanţe între 10-99 km: 20 EUR / participant
Distanţe între 100-499 km: 180EUR / participant
Distanţe între 500-1999 km: 275 EUR / participant
Distanţe între 2000-2999 km: 360 EUR / participant
Distanţe între 3000-3999 km: 530 EUR / participant
Distanţe între 4000-7999 km: 820 EUR / participant

Sprijinul individual (subsistenţa participanţilor)
Sprijinul individual este un cost bazat pe untăţi, după cum urmează:
Pentru studenţi:
- Sprijinul individual (subsistenţa) pentru studenţii români ce participă într-o mobilitate
de studiu sau stagiu de practică într-unul din statele donatoar - 1200 € /lună
-

Sprijinul individual (subsistenţa) pentru studenţii din SD care vin la studiu sau într-un
stagiu de practică în România - 1000 € /lună

Pentru personal:
- Sprijinul individual (subsistenţa) pentru personalul românesc ce participă într-o

mobilitate într-unul din SD:
- 250 € /zi
- 1250 € /săptămână
- 2200 € /2 săptămâni
-

Sprijinul individual (subsistenţa) pentru personalul ce participă într-o mobilitate în
România:
- 150 € /zi
- 750 € / săptămână
- 1250 € /2 săptămâni
Sprijin pentru organizarea mobilităţii – costuri bazate pe unităţi

150 Euro /participant pentru organizaţia 200 Euro / participant pentru organizaţia
care trimite participanţi
care găzduieşte participanţi
NB: ca regulă generală, costurile bazate pe unităţi sunt considerate sume
forfetare
Sprijin pentru nevoi speciale - costuri reale
Pot fi solicitate costuri adiţionale pentru transport/subzistenţă, inclusiv costuri pentru o
persoană însoţitoare, dovedite ca fiind necesare pentru participanţii cu nevoi speciale
BUDGET (EURO)
Budget per proiect: min. 1.500, max 500.000
Budget total pentru proiecte de mobilitate în învăţământul
(2014 – 2021):

5.500.000 €

REZULTATE AŞTEPTATE (2014-2021)
•
•

600 studenţi participă în mobilităţi, din care 70 studenţi masteranzi care sunt
implicaţi în proiecte de cercetare
400 persoane din personalul academic şi neacademic participă în
mobilităţi

