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Programul Erasmus+, Apelul 2021 

 

 

Parteneriate de cooperare  

în domeniul învățământului superior  

(KA220-HED) 

 

Termen pentru depunerea candidaturii:  

20 mai 2021 (ora 12:00, Bruxelles) 

 

Platforma online Erasmus+ & ESC 

 

Descriere 

 

Pentru domeniul universitar, în cadrul Acțiunii Cheie 2 pot fi depuse doar candidaturi de 

proiecte din categoria „parteneriate de cooperare”. 

Obiectivele acțiunii sunt: 

• îmbunătățirea calității muncii, activităților și practicilor organizațiilor și 

instituțiilor implicate, deschiderea către noi actori, care nu sunt incluși în mod 

natural într-un anumit sector; 

• consolidarea capacității organizațiilor de a lucra la nivel transnațional și 

intersectorial; 

• abordarea nevoilor și a priorităților comune în domeniile educației, formării, 

tineretului și sportului; 

• facilitarea transformării și a schimbării (la nivel individual, organizațional sau 

sectorial) care conduc la îmbunătățiri și la noi abordări, în mod proporțional cu 

contextul fiecărei organizații. 

 

Condiții de eligibilitate și implementare 

Minimum 3 organizații partenere din 3 țări diferite ale Programului trebuie să fie 

implicate în desfășurarea proiectului. Orice organizație dintr-o țară a Programului poate 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/
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depune o candidatură la Agenția Națională din țara sa în calitate de coordonator al 

proiectului; de asemenea, poate participa în calitate de partener în proiecte coordonate 

de alte organizații. Instituțiile de învățământ superior din țările Programului care doresc 

să participe la un parteneriat de cooperare trebuie să dețină Carta Universitară Erasmus 

(ECHE) 2021-2027. 

Organizațiile din țările partenere pot fi implicate doar în calitate de parteneri, iar 

participarea acestora trebuie să aducă valoare adăugată proiectului.  

Rolul de partener asociat (nu sunt considerați parteneri direcți de proiect și nu primesc 

niciun fel de finanțare din partea programului pentru participare) îl poate avea orice 

organizație din sectorul public sau privat care contribuie fie la implementarea proiectului 

sau a unei activități a acestuia sau sprijină promovarea și sustenabilitatea acestuia.  

Pentru informații complete despre criteriile de eligibilitate, consultați 

Ghidul Programului Erasmus+ 2021 (EN), pag. 175 – 179. 

 

Prioritățile Programului Erasmus+ 

Parteneriatele de cooperare trebuie să se adreseze: 

• cel puțin unei priorități orizontale 

și / sau 

• cel puțin unei priorități din domeniul în care proiectul are cel mai mare impact. 

Prioritățile orizontale și sectoriale sunt incluse în Ghidul Programului Erasmus+ 2021 

(EN), pag. 167 - 174. Prioritățile relevante la nivel național cărora trebuie acordată o 

atenție deosebită sunt prevăzute în Apelul Național la propuneri de proiecte, secțiunea 

2.5 Priorități europene în context național (https://www.erasmusplus.ro/documente-

candidatura). 

 

Evaluare calitativă 

Criteriile de evaluare a candidaturilor de parteneriat de cooperare sunt: 

- Relevanța proiectului (punctaj maxim 30 de puncte); 

- Calitatea design-ului și implementării (punctaj maxim 20 de puncte); 

- Calitatea parteneriatului și a acordurilor de cooperare (punctaj maxim 20 de 

puncte); 

- Impact (punctaj maxim 30 puncte). 

https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura
https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura
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Pentru a putea fi luate în considerare pentru finanțare, propunerile trebuie să obțină cel 

puțin 60 de puncte. În plus, trebuie să obțină cel puțin jumătate din punctajul maxim 

pentru fiecare dintre criteriile de evaluare.  

Descrierea criteriilor de evaluare pot fi consultate în Ghidul Programului 

Erasmus+ 2021 (EN), pag. 181 – 183. 

 

 

Activități de învățare, predare și formare eligibile 

Formatul, scopul, tipul și numărul participanților în activitățile propuse vor fi descrise și 

justificate în propunerea de proiect. Pentru lista participanților eligibili, consultați Ghidul 

Programului Erasmus+ 2021 (EN), pag. 179. 

 Aceste activități pot lua orice formă relevantă pentru proiect și pot implica 

mai mult de un tip de participanți, individual sau sub forma unui 

grup.  

 

Durata proiectului și condițiile de finanțare 

Grantul total pentru proiecte este o sumă variabilă, cu o valoare de minimum 100 000 

EUR și de maximum 400 000 EUR pentru proiecte cu o durată minimă de 12 luni și o 

durată maximă de 36 de luni. Așteptarea este ca proiectele pentru care se solicită un nivel 

mai ridicat de buget să fie mai ample din punct de vedere al obiectivelor propuse, 

rezultatelor urmărite în cadrul proiectului, diversitatea activităților prevăzute etc. 

Categoriile de buget din cadrul unui proiect de parteneriat de cooperare sunt: 

• Gestionarea și punerea în aplicare a proiectului (Project management and 

implementation) 

• Reuniuni transnaționale de proiect (Transnational project meetings) 

• Rezultatele proiectului (Project results) 

• Evenimente de multiplicare (Multiplier events) 

• Sprijin pentru incluziune (Inclusion support) 

• Costuri excepționale (Exceptional costs) 

• Finanțare suplimentară pentru activități de învățare, predare și formare: Sprijin 

pentru transport; Sprijin individual; Sprijin lingvistic. 

 

NOU: 
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Categoria bugetară „Produse intelectuale” cunoscută cu această denumire 

în Programul Erasmus+ 2014-2020 a fost redenumită „Rezultatele 

proiectului” în cadrul Programului Erasmus+ 2021-2027. NU este 

obligatoriu ca un proiect de parteneriat pentru cooperare să își propună să 

ceară finanțare la categoria „Rezultatele proiectului” (cu alte cuvinte, nu mai este 

obligatoriu ca proiectele în domeniul învățământului superior să producă „rezultate 

intelectuale”, dar este recomandabil, având în vedere capacitatea instituțională a 

universităților). 

Pentru evenimentele de multiplicare organizate în format virtual (doar în cazul 

proiectelor care au obținut finanțare pentru categoria „Rezultatele proiectului”) se acordă 

o finanțare pe bază de cost unitar în valoare de 15 EUR / participant (care nu se alocă 

participanților, ci pentru organizarea evenimentului). 

Sprijinul pentru incluziune prevede:  

- costuri legate de participarea persoanelor cu oportunități reduse; 

- regula de alocare: în funcție de numărul participanților cu oportunități reduse care 

primesc sprijin suplimentar pe bază de costuri reale, se acordă 100 EUR / 

participant.  

Grantul pentru costurile excepționale reprezintă o contribuție în proporție de 80% la 

costurile reale legate de subcontractarea sau achiziționarea de bunuri și servicii, costurile 

ridicate de călătorie ale participanților, inclusiv utilizarea unor mijloace de transport mai 

ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon. 

Sprijinul pentru deplasare (sub formă de cost unitar, pe baza benzii de distanță calculate1 

între orașul de plecare și orașul unde se desfășoară activitatea) prevede categoria 

standard sau „green travel” (pentru care se acordă un nivel mai ridicat de sprijin 

financiar). „Green travel” presupune ca pentru marea parte a călătoriei către și dinspre 

țara gazdă să se utilizeze un mijloc de transport care produce puține emisii, cum ar fi un 

autobuz, un tren sau chiar o mașina personală, dar în regim de car-pooling (împărțirea 

călătoriilor cu mașina). 

Consultați informațiile complete referitoare la regulile de finanțare în 

Ghidul Programului Erasmus+ 2021 (EN), pag. 185 – 191. 

 

 

 

 
1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

NOU: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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Informațiile complete referitoare la proiectele de parteneriat de 

cooperare în domeniul învățământul superior sunt publicate în Ghidul 

Programului Erasmus+ 2021 (EN), pag. 166 – 191, precum și în Apelul 

național la propuneri de proiecte 2021 (ambele documente disponibile pe 

website-ul https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura).  

De asemenea, la același link găsiți și un ghid pentru scrierea unui proiect 

de succes de parteneriat de cooperare. 

 

https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura

