
PARTENERIATE PENTRU COOPERARE 
Parteneriate la scară mică (de mică anvergură)

      Buget flexibil, durata proiectului mai scurtă, reguli

administrative simplificate

Creşterea calităţii în activitatea şi practicile

organizaţiilor şi instituţiilor implicate, deschiderea

către noi actori care nu sunt incluşi în mod firesc

într-un anumit sector;

Dezvoltarea capacităţii organizaţiilor de a lucra

transnaţional şi inter-sectorial;

Adresarea nevoilor comune şi priorităţilor din

domeniul educaţiei, formării, tineretului şi sportului;

Facilitarea transformării în bine (la nivel individual,

organizaţional sau sectorial), 

Această acţiune este creată pentru a facilita accesul la

program pentru nou-veniţi sau organizaţii cu mai

puţină experienţă. Parteneriatele la scară mică (de mică

anvergură) pot să contribuie la crearea şi dezvoltarea de

reţele transnaţionale şi sinergii cu şi între politici

locale, regionale, naţionale şi internaţionale.

În plus, parteneriatelor la scară mică li se aplică

(proporţional cu scopul şi volumul fiecărui proiect) şi

principalele obiective ale parteneriatelor de cooperare:

Descrierea acţiunii: OBIECTIVE

ATRAGEREA ŞI LĂRGIREA
ACCESULUI LA PROGRAM PENTRU
NOU-VENIŢI, ORGANIZAŢII MAI
PUŢIN EXPERIMENTATE ŞI ACTORI
LA SCARĂ MICĂ; 

SPRIJINIREA INCLUDERII
GRUPURILOR ŢINTĂ CU
OPORTUNITĂŢI REDUSE;

SPRIJINIREA CETĂŢENIEI ACTIVE
EUROPENE ŞI ADUCEREA
DIMENSIUNII EUROPENE LA
NIVEL LOCAL.



PARTENERIATE PENTRU COOPERARE 
Parteneriate la scară mică (de mică anvergură)

      Buget flexibil, durata proiectului mai scurtă, reguli

administrative simplificate 

Împărtăşirea/schimbul de bune practici.

Crearea de reţele si dezvoltarea de activităţi în

comun, evenimente etc;

Activități principale
GHIDUL PROGRAMULUI
ERASMUS+ 2021

APELUL EUROPEAN

APELUL NAȚIONAL LA
PROPUNERI DE PROIECTE
2021

D O C U M E N T E  D E  R E F E R I NȚĂ

organizaţii nou-venite în program şi

organizaţii mici din domeniile educaţia

adulţilor, educaţie şcolară, tineret şi formare

profesională (VET)

Grupuri țintă

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC
https://www.erasmusplus.ro/library/Apeluri/2021/Apel_national_2021_V4.pdf


P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

DEPUNEREA CANDIDATURII:  ACȚIUNE DESCENTRALIZATĂ,
FORMULARUL SE DEPUNE O SINGURĂ DATĂ, DOAR LA
AGENȚIA NAȚIONALĂ DIN ȚARA COORDONATORULUI

 

Sumă forfetară 

(există două posibile sume forfetare

corespunzătoare grantului total al

proiectului: 30 000 Euro sau 60 000

Euro).

Reguli de finanțare

minimum două organizaţii din 2 ţări diferite

participante la Program;

durata proiectului: între 6 şi 24 luni;

2 termene limită pentru depunerea

candidaturilor pe an. 

Criterii de eligibilitate/
administrative


