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Programul Erasmus+, Apelul 2022

Proiecte de mobilitate
în domeniul universitar
susținute din fondurile politicii interne
KA131-HED
Termen pentru depunerea candidaturii:
23 februarie 2022 (ora 12:00, Bruxelles)
Platforma online Erasmus+ & ESC
Descriere
Această acțiune:
•

•

•

sprijină mobilitatea fizică și mixtă a studenților din învățământul superior în
toate domeniile și ciclurile de studiu (nivelurile de ciclu scurt, licență, masterat
și doctorat), precum și mobilitatea fizică și mixtă de plasament a proaspăt
absolvenților;
ajută membrii personalului didactic și administrativ din învățământul superior
care pot participa la activități de dezvoltare profesională în străinătate și ai
personalui din întreprinderi/companii pentru a preda studenților sau a forma
personalul din instituțiile de învățământ superior;
sprijină programele intensive mixte, permițând grupurilor de instituții de
învățământ superior să elaboreze în comun programe de învățământ și
activități de mobilitate mixtă atât pentru studenți, cât și pentru personalul
academic și administrativ.

Instituțiile de învățământ superior pot pune în aplicare una sau mai multe dintre
următoarele activități:
•
•
•
•
•

mobilitate de studiu pentru studenți
mobilitate de plasament pentru studenți
mobilitate de predare pentru personal
mobilitate de formare pentru personal
programe intensive mixte
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Aceste activități de mobilitate pot avea loc:
•
•

între România și statele membre UE și țările terțe asociate la
program (țările programului)
dinspre România către orice țară terță care nu este asociată la
program din regiunile 1-14 (țările partenere).
Definirea țărilor eligibile se găsește în
Ghidul Programului Erasmus+ 2022 (EN), pag. 31 – 34.

Condiții de eligibilitate și implementare
Carta Universitară Erasmus (ECHE) reprezintă acreditarea acordată de Comisia
Europeană, care le oferă instituțiilor de învățământ superior din statele membre UE și
țările terțe asociate la program posibilitatea de a candida și de a obține finanțare
pentru a participa la activitățile de mobilitate în scopul învățării și de cooperare în
cadrul programului Erasmus+. Carta definește principiile fundamentale la care
universitatea trebuie să adere și cerințele pe care acceptă să le respecte pentru a
organiza și a pune în aplicare acțiuni de mobilitate și de cooperare de înaltă calitate,
prin implementarea de proceduri adecvate și furnizarea de informații transparente și
fiabile. De aceea, Carta va fi baza unei monitorizări continue din partea Agenției
Naționale.
Candidatura pentru finanțarea unui proiect de mobilitate în domeniul universitar
susținut din fondurile politicii interne (KA131-HED) poate fi depusă o singură dată în
fiecare rundă de selecție de către:
• o universitate care deține Carta Universitară Erasmus (ECHE) 2021-2027;
• o organizație care coordonează un consorțiu căruia i se acordă o acreditare
Erasmus pentru consorțiu național de mobilitate în învățământul superior.
Ambele modalități (candidatura unei instituții și cea prin intermediul unui consorțiu
național acreditat) pot fi utilizate simultan. Instituția de învățământ superior rămâne
responsabilă pentru evitarea dublei finanțări a unui participant, în situația în care cele
două proiecte de mobilitate sunt implementate în paralel.
Studenții și personalul din instituțiile de învățământ superior nu pot solicita direct un
grant de la Agenția Națională; criteriile de selecție pentru participarea la activitățile de
mobilitate și la programele intensive mixte sunt definite de instituția de învățământ
superior de trimitere în care studiază sau lucrează participanții.
Pentru informații complete despre criteriile de eligibilitate,
consultați Ghidul Programului Erasmus+ 2022 (EN), pag. 48 – 50.
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Alocarea bugetului
Pe baza condițiilor ca instituția de învățământ superior care candidează pentru un
proiect de mobilitate să dețină ECHE 2021-2027, respectiv organizația să coordoneze
un consorțiu căruia i s-a acordat o acreditare Erasmus pentru consorțiu național de
mobilitate în învățământul superior, solicitarea pentru finanțare este simplificată, iar
în etapa de alocare a bugetului nu va avea loc o evaluare calitativă. Orice candidatură
care trece de verificarea eligibilității poate primi finanțare.
Valoarea grantului acordat va depinde de o serie de elemente:
• numărul activităților de mobilitate pentru care s-a depus cererea;
• performanțele anterioare ale solicitantului în ceea ce privește numărul
mobilităților realizate, calitatea punerii în aplicare a activităților și buna
gestiune financiară, în cazul în care solicitantul a primit un grant similar în anii
anteriori;
• numărul programelor intensive mixte pentru care s-a depus cererea;
• bugetul național total alocat pentru acțiunea de mobilitate.
În completarea formularelor de candidatură (respectiv numărul de mobilități
solicitate pentru fiecare tip de activitate și programele intensive mixte), instituțiile de
învățământ superior sunt încurajate să ia în considerare duratele mobilităților pentru
studenți, organizarea mobilităților outgoing către țările terțe care nu sunt asociate la
program, posibilitatea de a trimite în mobilitate mixtă studenții și personalul
universității ca participanți la programe intensive mixte organizate de universitățile
partenere, precum și posibilitatea de a organiza propriile programe mixte intensive în
cadrul cărora vor putea găzdui participanți cursanți (atât studenți, cât și membri ai
personalului) aflați în mobilitate mixtă.

Durata proiectului și condițiile de finanțare
Proiectul de mobilitate va avea o durată de 26 de luni, perioada de
desfășurare fiind 1 iunie 2022 – 31 iulie 2024.
Bugetul alocat unui proiect de mobilitate va fi destinat următoarelor categorii de
costuri:
•

sprijin individual și, unde este cazul, sprijin pentru transport pentru
mobilitățile de lungă durată/scurtă durată/mixte realizate între România și
țările membre UE și țările terțe asociate la program, precum și dinspre
România către țările terțe care nu sunt asociate la program:
o mobilitate de studiu pentru studenți;
o mobilitate de plasament pentru studenți;
o mobilitate de predare pentru personal;
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•
•
•

o mobilitate de formare pentru personal;
sprijin pentru incluziune pentru participanți;
sprijin organizatoric (mobilități, incluziune, programe intensive mixte);
costuri excepționale (costuri de transport costisitor ale participanților).

Pentru finanțarea mobilităților dinspre România către țările terțe care nu
sunt asociate la program, se poate utiliza până la 20% din grantul alocat
pentru implementarea unui proiect de mobilitate susținut din fondurile
politicii interne aprobat.
Aspecte concrete legate de transferurile posibile între aceste categorii de costuri,
documentele justificative și alte norme financiare vor fi detaliate în documentele
contractuale ce vor fi emise pentru proiectele de mobilitate aprobate.

Informațiile complete referitoare la proiectele de mobilitate în
domeniul universitar sunt publicate în Ghidul Programului Erasmus+
2022 (EN), pag. 40 – 74, precum și în Apelul național la propuneri de
proiecte 2022.
Ambele documente sunt disponibile pe website-ul
www.erasmusplus.ro/documente-candidatura.

