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Programul Erasmus+, Apelul 2021
Proiecte de mobilitate
în domeniul învățământului superior
(KA131-HED)

NOU:

Programe intensive mixte
(Blended Intensive Programmes)

Descriere
În cadrul unui proiect de mobilitate în învățământul superior, pot fi organizate Programe
intensive mixte. Acestea sunt programe scurte, intensive, în cadrul cărora grupuri de
studenți sau personal vor efectua mobilități mixte (o mobilitate fizică de scurtă durată în
străinătate combinată obligatoriu cu o componentă virtuală, facilitând schimbul de
învățare online și munca în echipă). Programele abordează subiecte precum cele legate
de obiectivele dezvoltării durabile sau alte provocări identificate de regiuni, orașe sau
companii aducând valoare adăugată în comparație cu cursurile sau formările existente
oferite de instituțiile de învățământ superior participante. Ele pot fi multianuale și vizează
studenții din toate mediile, toate domeniile de studiu și ciclurile.

Condiții de eligibilitate și implementare
Organizația coordonatoare, care aplică pentru finanțare, trebuie să fie
o instituție de învățământ superior dintr-o țară a programului care
deține Carta Universitară Erasmus (ECHE) 2021-2027.
Organizații Programul intensiv mixt va fi dezvoltat și implementat de cel puțin 3
participante instituții cu ECHE ce provin din cel puțin 3 țări diferite ale
eligibile
Programului.
Instituțiile cu ECHE pot trimite / primi studenți și personal pentru a
participa la programele intensive mixte. Personalul didactic și de
formare implicat în susținerea programului poate proveni din orice
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organizație dintr-o țară a Programului (a se vedea participanții
eligibili).
Instituțiile de învățământ superior din țările partenere pot trimite
participanți la un program folosind finanțare proprie, însă aceștia nu
sunt luați în calcul la numărul minim de participanți necesar.

Locul
activității

Participanții
eligibili

Activitatea fizică se poate desfășura la instituția gazdă sau în alt loc
din țara instituției gazdă, dacă este în beneficiul participanților (de
ex.: la o organizație publică sau privată parteneră).
Pentru ca programul să fie eligibil pentru finanțare, numărul minim
de participanți la un program intensiv mixt trebuie să fie de 15 (fără
a lua în calcul personalul didactic/de formare implicat în susținerea
programului).
Studenții:
Studenții înregistrați într-o universitate și înscriși la studii care
conduc la o diplomă recunoscută sau la o altă calificare recunoscută
la nivel terțiar (până la și incluzând nivelul de doctorat).
Personal universitar: Membrii personalului universitar angajați
(pe întreaga durată a mobilității) în instituția de învățământ
superior de trimitere dintr-o țară participantă la program.
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Personalul didactic și de formare implicat în susținerea
programului:
• Membri ai personalului care lucrează la o instituție de învățământ
superior într-o țară a Programului.
• Personalul invitat din întreprinderi.
În urma participării la un program intensiv mixt, studenții trebuie
Recunoașterea
să primească cel puțin 3 credite ECTS.
Condițiile de realizare a mobilităților mixte:
Durata
• durata mobilității fizice este de min. 5 zile – max. 30 de zile.
activității
• pentru componenta virtuală obligatorie nu sunt impuse
limite în ceea ce privește durata.
Studenții și membrii personalului pot primi un grant UE ca o
contribuție la costurile de călătorie și ședere pe durata perioadei
de mobilitate în străinătate.
Durata
mobilității
fizice și
sprijinul
financiar

Pentru studenții care efectuează mobilități de scurtă durată,
granturile zilnice sunt exprimate sub formă de costuri unitare fixate
în funcție de numărul de zile de activitate (între 5-14 zile sau între
15-30 zile).
Pentru membrii personalului care efectuează mobilități de predare
sau formare, granturile de subzistență sunt exprimate sub forma
de costuri unitare în funcție de durată și de țara de destinație.

Regulile de finanţare aplicabile mobilităților sunt detaliate în Ghidul
Programului Erasmus+ 2021 (EN), pag. 65. Valorile granturilor pentru
subzistență aplicabile participanților la mobilități din România către alte
țări se găsesc în Apelul Național la propuneri de proiecte, Acțiunea Cheie
1, secțiunea 3.5 Reguli de finanțare
(https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura).

Condițiile de finanțare
Solicitarea de finanțare pentru programele intensive mixte este realizată de instituția
coordonatoare/organizatoare (în numele grupului de instituții implicate) în cadrul
candidaturii pentru proiectul de mobilitate în învățământul superior (KA131), fiind oferit
titlul fiecărui program intensiv mixt și numărul de participanți planificat. Suma alocată
va reprezenta strict sprijin organizațional pentru planificarea programelor intensive
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mixte. Nu există o evaluare calitativă, astfel că orice cerere de finanțare eligibilă poate
primi finanțare.
Valoarea sprijinului organizațional pentru un program intensiv mixt:
min. 6000 EUR – max. 8000 EUR
Regula de alocare pe bază de cost unitar are în vedere numărul de participanți (cursanți)
la activitatea de mobilitate, fără a lua în calcul personalul didactic și de formare implicat
în susținerea programului: 400 Euro per participant, pentru min. 15 participanți și max.
20 de participanți.
Fondurile pentru subzistență și, dacă este cazul, sprijin pentru transport alocate
participanților pentru perioada de mobilitate fizică vor putea fi alocate din bugetul
proiectului de mobilitate (respectiv categoriile de buget aferente tipurilor de activități de
mobilitate realizate) gestionat de:
•
•

instituția de trimitere pentru proprii studenți și membri ai personalului;
instituția de primire în cazul personalului invitat din întreprinderi.

