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Programul Erasmus+, Apelul 2022 

 

Proiecte de mobilitate  

în domeniul universitar 

KA131-HED și KA171-HED 

 

Sprijin organizatoric (SO) 

 
 

Descriere 

 

Grantul SO reprezintă o contribuție la orice cost suportat de instituții în legătură cu 

activitățile de sprijinire a mobilităților studenților sau personalului universitar 

outgoing și incoming organizate, pentru a se conforma principiilor ECHE. O listă cu 

exemple de activități ce pot fi acoperite din SO se găsește în Ghidul Programului 

Erasmus+ 2022 (EN), pag. 63-64. 

 

Acest grant revine instituției care gestionează proiectul de mobilitate, iar decizia 

privind utilizarea fondurilor va avea la baza justificarea că este în interesul bunei 

desfășurări a proiectului și va fi aprobată de cei în drept - reprezentantul legal. În cazul 

consorțiilor naționale de mobilitate, acest grant poate fi împărțit între toți membrii pe 

baza unor reguli convenite. 

 

 

Reguli de alocare 

 
 

1. SO pentru mobilități 
 

Cost bazat pe unități calculat pe baza numărului de mobilități eligibile, outgoing și 

incoming (după caz), realizate și raportate, cu sau fără grant Erasmus+, după cum 

urmează: 

 

KA131-HED KA171-HED 

până la 100 de mobilități (inclusiv): 

400 Euro/mobilitate 
500 Euro/mobilitate 

peste 101 de mobilități (inclusiv): 

230 Euro/mobilitate 
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2. Sprijin pentru incluziune pentru organizații 

Cost bazat pe unități calculat pe baza numărului de mobilități ale participanților cu 

oportunități reduse (nevoi speciale) care beneficiază de sprijin suplimentar pe bază 

de cost real: 

• 100 Euro/mobilitate 

 

 

3. SO pentru Programe Intensive Mixte (doar KA131-HED) 

Pentru fiecare program intensiv mixt realizat în cadrul unui proiect KA131-HED, cost 

bazat pe unități calculat pe baza numărului de participanți (în calitate de cursanți) la 

activitățile de mobilitate, fără a lua în considerare profesorii/formatorii implicați în 

susținerea programului sau participanții dinspre țările terțe care nu sunt asociate la 

program: 

• 400 Euro per participant, pentru minimum 15 participanți (echivalentul a 6000 

Euro) și maximum 20 de participanți (echivalentul a 8000 Euro). 


