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    ADDENDUM LA Apelul Naţional la Propuneri de Proiecte 2020 

 

PARTENERIATE STRATEGICE CA RĂSPUNS LA SITUAŢIA PROVOCATĂ DE 

PANDEMIA DE COVID-19 

 

Pentru a răspunde circumstanţelor provocate de pandemia de COVID-19, în 2020, programul 

Erasmus+ va sprijini în mod excepţional, prin această rundă suplimentară:  

- Parteneriatele pentru pregătirea digitală în educaţie (în domeniul educaţiei 

şcolare, al educaţiei şi formării profesionale şi al învăţământului superior); 

- Parteneriatele pentru creativitate (în domeniul tineretului, al educaţiei şcolare şi al 

educaţiei adulţilor). 

Mai multe informaţii referitoare la aceste proiecte, precum şi la obiectivele, grupurile ţintă, 

activităţile aferente fiecărui tip de proiect pot fi găsite în ,,Ghidul Programului Erasmus+ 2020”. 

Important! Pentru a beneficia de finanţare, proiectele trebuie să abordeze obligatoriu una dintre 

următoarele priorităţi: 

- Practici inovatoare într-o eră digitală; 

- Dezvoltarea competenţelor şi incluziunea prin creativitate şi arte. 

În plus, proiectele se pot axa şi pe alte priorităţi orizontale sau sectoriale (vezi ,,Ghidul 

Programului Erasmus+ 2020’’). Vă rugăm să acordaţi atenţie priorităţilor europene vizate în 

context naţional, menţionate în ,,Apelul Naţional la Propuneri de Proiecte 2020’’. 

Se recomandă ca în cazul proiectelor care vizează creativitatea să fie incluse în partenariat şi 

organizaţii/instituţii din domeniul cultural. 

 

BUGET DISPONIBIL: 

DOMENIUL 
ACŢIUNEA CHEIE 2 

(AC2) - Parteneriate 

strategice 

Educaţie şcolară (School 

education, SE) 
 

2 534 485 Euro 

 

Formare profesională 

(Vocational education and 

training, VET) 

 

1 101 034 Euro 

 

Învăţământ superior (Higher 1 298 867 Euro 



education, HE) 

Educaţia adulţilor (Adult 

education, AE) 
1 320 491 Euro 

Tineret (Youth) 1 394 334 Euro 

 

 

TERMEN LIMITĂ 

▪ 29.10.2020, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului) pentru toate proiectele care încep în 

perioada 1 martie 2021 - 30 iunie 2021, termen unic pentru toate domeniile 

educaţie, formare profesională şi tineret 

Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe notificarea din Ghidul Programului referitoare la ora la care 

se închide procesul, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului), adică ora locală 13.00; orice candidatură 

trimisă după această oră va fi automat respinsă de sistemul electronic! 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE, DE EXCLUDERE, DE SELECŢIE, DE 

ACORDARE A GRANTULUI 

Acestea sunt detaliate în Ghidul Programului, Partea B (referitoare la Acţiunea Cheie 2). 

 

             REGULI DE FINANŢARE 

Regulile de finanţare sunt detaliate în Ghidul Programului, Partea B, Acţiunea Cheie 2. 

  

 


