
    

 

ANEXA  IV - BAREME APLICABILE PENTRU CONTRIBUȚIILE LA 

COSTURILE BAZATE PE NUMĂR DE UNITĂȚI 

Acțiunea-cheie 1  

 Mobilitatea persoanelor în scopul învățării  

Educația adulților  

1. Transport 

Distanța Suma 

Între 10 și 99 KM: 20 EUR per participant 

Între 100 și 499 KM: 180 EUR per participant 

Între 500 și 1999 KM: 275 EUR per participant 

Între 2000 și 2999 KM: 360 EUR per participant 

Între 3000 și 3999 KM: 530 EUR per participant 

Între 4000 și 7999 KM: 820 EUR per participant 

8000 KM sau mai mult: 1500 EUR per participant 

 

Nota bene: "distanța de deplasare" reprezintă distanța dintre locul de origine și locul de desfășurare al 

activității, în timp ce "suma" acoperă contribuția pentru călătorie atât către, cât și de la 

locul de desfășurare (dus-întors).  

 

2. Sprijin individual 

Nota bene: suma pe zi se calculează  astfel: 

Până la cea de a 14-a zi de activitate: suma pe zi per participant, așa cum se specifică în tabelul de mai 
jos 

+ 

Între a 15-a zi și a 60-a zi de activitate: 70% din suma pe zi per participant, așa cum se specifică în tabelul 

de mai jos  

 Mobilitatea personalului 
Țara gazdă 

 
Suma pe zi în EUR  

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, 
Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, 

Norvegia, Suedia  
 

180 

Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franţa, 
Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania  

 
160 



    

 

Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia, Letonia, 
Lituania, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacia, 

Slovenia, Ungaria, Turcia  
 

140 

 

Aceleași bareme se aplică si pentru persoanele însoțitoare. 

3.  Sprijin pentru organizarea mobilităților 

Până la al 100-lea de participant inclusiv: 350 EUR per participant  

+ de la participantul cu numărul 101 în sus: 200 EUR pentru fiecare participant. 

Nota Bene: Persoanele însoțitoare pe perioada activității nu sunt considerate a fi participanți la 
activitatea de mobilitate și nu sunt luate în considerare la calcularea valorii grantului pentru sprijinul 
acordat pentru organizarea mobilității. 

 

4. Taxe de curs 

70 de euro pe zi per participant, cu un maxim de 700 de euro per participant / curs. 


