Instructiuni pentru completarea
formularului electronic de candidatura
pentru KA105- proiecte de mobilitate
pentru tineri și lucrători de tineret

Cum se completează formularul electornic (KA105)
În ceea ce privește KA105, există unele diferențe în ceea ce privește secțiunile principale
descrise mai sus ca parte a instrucțiunilor generale care trebuie completate pentru formualrul
de candidatura. Odată ce utilizatorul apasă butonul „APPLY”, se afișează următoarele secțiuni
(diferențele sunt semnalizate cu caractere aldine):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Context
Organizațiile participante
Descrierea proiectului
Profilul participanților
Pregătire
Activități
Continuare
Buget
Sumarul proiectului
Anexe
Listă de verificare

În acest capitol găsiți specificațiile (din perspectiva utilizatorului) referitoare la secțiunile care
au un anumit conținut sau comportament diferit de specificațiile generale descrise în primul
capitol al instrucțiunilor.

Secțiunea: Activități
În această secțiune a formularului de candidatura, veți aborda informații despre activitățile pe
care ați decis să le includeți în proiectul dumneavoastră.

Activităţi principale (Main Activities)
În primul rând trebuie să răspundeți la întrebarea privind Activitățile principale.
Apoi, puteți începe descrierea fiecărei activități pe care intenționați să o implementați în
proiectul dumneavoastră.

Lista activităţilor (List of Activities)
Puteți începe introducerea fiecărei activități apasând butonul „ADD ACTIVITY”

Detalierea activității
Primul pas când începeți să completați ecranul „Activity Type” este acela de a selecta tipul de
activitate din lista derulantă. Apoi introduceți titlul activității.

Fluxuri
Puteți începe să introduceti fluxurile activității apasand butonul „ADD Flow”.

În fereastra care se va deschide veti specifica următoarele detalii:
− Grupul
− Țara de origine
− Țara de destinație
− Orașul de destinație
− Data de începere, data de încheiere a activitatii
− Numărul total de participanți (inclusiv persoane insotitoare / lideri de grup/ facilitatori /
formatori)
− Numărul de participanți cu nevoi speciale
− Numărul de participanți oportunități reduse
− Numărul de persoane însoțitoare
− Numărul de lideri de grup/ formatori/ facilitatori
− Zile de călătorie

Câmpurile „Total Duration Excluding Travel” și „Total Duration Including Travel”, vor fi
completate automat.

Bugetul calculat pentru fiecare flux
După ce ați introdus detaliile fiecarui fluxul, este timpul să examinați secțiunea bugetară unde
trebuie specificate fondurile necesare pentru susținerea fluxului.
Unul dintre principiile cele mai importante ale programului Erasmus + este utilizarea pe scară
largă a elementelor bazate pe costuri pe unitate. În cazul costurilor bazate pe unitatea nu este
necesar să calculați costul real al cheltuielilor, ci să indicați numărul de unități (numărul de zile
sau numărul de participanți) pentru o anumita categorie de buget.
Pe baza acestui număr, formularul de candidatura calculează automat suma care poate fi
solicitată, înmulțind numărul de unități cu costul pe unitate în cauză.
Puteți găsi toate informațiile in Ghidul Programului pentru a verifica tipul de costuri eligibile
pentru fiecare categorie bugetară, nivelurile de cost bazat pe unitate și regulile de alocare.

- Costuri de călătorie
Trebuie să specificați câte persoane (inclusiv persoanele însoțitoare) vor primi un grant pentru
călătorie și pentru câte persoane veti solicita costurile pentru călătoriile interne scumpe („Topups for Expensive domestic travel”).
Pentru a face acest lucru, introduceți informatiile solicitate in câmpurile obligatorii „No of
Participants” și „No of Top-ups for Expensive Domestic Travel Cost”.
Câmpurile „Travel Grant per Participant” și „Total Travel Grant” vor fi completate
automat.

- Suport individual
Și aici trebuie să specificați câți participanți vor beneficia de acest tip de cost.
Introduceți numărul de participanți pentru care se solicită suport individual (cu excepția
persoanelor însoțitoare) și completați câmpurile „Duration per Participant”. Câmpurile
„Grant per Participant” și „Total Individual Support Grant” vor fi actualizate automat.

- Costuri pentru organizarea mobilitatii
De asemenea, trebuie să specificați pentru câți participanți se solicită sprijin pentru
organizarea mobilitatii.
Introduceți numărul de participanți pentru care se solicită finanțare în câmpul destinat.
Câmpurile „Grant per participant/ Day” și „Total Organisational Support Grant” vor fi
actualizate automat.

Buget
După descrierea fluxurilor unei activități specifice din proiect, puteți găsi mai jos secțiunea de
buget care face referire la următoarele aspecte:

-Sprijin pentru participanții cu nevoi speciale

Câmpul „No. of Participants with Special Needs” este completat automat din specificațiile
activității și este câmp editabil.
Câmpul „Grant Requested” este calculat automat de sistem.

Costuri excepționale
Câmpul „No. of Participants” (inclusiv persoanele însoțitoare) este completat automat din
specificațiile activitătii și este editabil.
Câmpul „Grant Requested” este calculat de sistem.

Bugetul total al Activității
În această secțiune puteți găsi bugetul total calculat pentru o anumită activitate. Toate
câmpurile sunt pre-completate și nu pot fi editate

Suportul lingvistic
În secțiunea Suport lingvistic din secțiunea Activități trebuie să furnizați informații despre
două subiecte:
- Evaluarea lingvistică: trebuie să specificați numărul de participanți care își vor face
mobilitatea utilizând una dintre limbile indicate.
- Cursul de limbă: trebuie să specificați numărul de participanți pentru învățarea limbilor
străine pentru fiecare grup de limbi pe care îl solicitați pentru sprijin lingvistic.

Sistemul calculează în mod automat grantul pentru fiecare participant și suma totală solicitată.

După ce ați terminat de completat descrierea activităților principale, sub-secțiunile: „List of
Activities” și „Linguistic Support”, din partea stângă a ecranului, vor fi marcate cu culoarea
verde.

