
Bun venit!  Let’s present!

Erasmus+

TINERET / Înainte de termenele limită 



Tineret la un zoom distanță
Structura întâlnirii

1. E+ / Context, obiective și priorități
2. Mobilități tineret (AC1)
3. Parteneriate pentru cooperare 
(AC2)

Q&A



Context / The bigger picture
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European Education Area

Digital Education Action Plan

European Green Deal

Context / The bigger picture



European Youth Strategy

Youth Participation Strategy

Context / The bigger picture



Context / Covid-19
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Obiectiv general

Erasmus+ sprijină, prin învățarea pe tot parcursul 
vieții, dezvoltarea educațională, profesională și 
personală a celor implicați în educație, formare, 
tineret și sport. 



Obiectiv specific

Erasmus+ promovează mobilitatea de 
învățare nonformală și participarea activă în 
rândul tinerilor și al lucrătorilor de tineret, 
precum și cooperarea, includerea, 
creativitatea și inovația la nivelul 
organizațiilor și politicilor în domeniul 
tineretului.
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Priorități / Includere și diversitate



Priorități / Transformarea digitală
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Priorități / Green



Priorități / Participare la viața democratică
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Buget 2021-2027

26 mld Euro



90 mil Euro

Buget România 2021
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Proiecte de mobilitate / Tineret



Proiecte de mobilitate

Ce sunt? 
 Activități de învățare  cu impact pozitiv la nivelul 

tinerilor și organizațiilor implicate, 
comunităților și sectorului de tineret

 Activități specifice educației non-formale și 
informale pentru dobândirea și dezvoltarea de 
competențe în rândul tinerilor și lucrătorilor de 
tineret, ce contribuie la dezvoltarea lor 
personală și socio-educațională 



 Tineri 13-30 ani
 Lucrători de tineret fără limită de vârstă
 Facilitatori, Formatori, Lideri de grup, Coach 

(îndrumător), însoțitori pentru persoane cu oportunități
reduse și cu dizabilități

 Organizații publice sau private active în domeniul 
tineretului

 Grupuri de tineri active în domeniul tineretului
(grupuri informale de tineri)

Proiecte de mobilitate

Pentru cine? 



 Proiecte ”standard” 
• 3-24 luni
• nou veniți/cu experiență minimă /fără acreditare Erasmus+
• acțiuni punctuale

 Proiecte ”acreditate” - pe bază de acreditare Erasmus+
 organizații experimentate care dețin acreditare Erasmus+
 abordare strategică
 solicitare anuală de grant

 Parteneriat la nivel european (parteneri în proiecte)
- este necesar doar OID

Proiecte de mobilitate

Tipuri de proiecte



 Proiecte de mobilitate pentru tineri (schimburi
de tineri)

 Proiecte de mobilitate pentru lucrători de tineret

 Proiecte de participare a tinerilor (activități
pentru participarea tinerilor)

Proiecte de mobilitate

3 tipuri de activități de mobilitate



 13-30 ani, minim 2 organizații din 2 țări diferite 
 16-60 de participanți, 1 lider de grup pentru fiecare 4 

tineri
 5-21 de zile
 INCLUDERE: min. 10 participanți pentru proiectele 

ce implică DOAR tineri cu oportunități 
reduse/dizabilități

 Pot include activități itinerante
 ABORDARE SUSTENABILĂ: ”Green travel” + 4 zile de 

călătorie (sprijin individual)

Proiecte de mobilitate

Pentru tineri (schimburi de tineri)



 minim 2 organizații partenere din 2 țări
 2-60 zile, minim 2 zile consecutive
 max. 50 participanți/activitate
 activități itinerante
 INCLUDERE: sprijin financiar pentru lucrătorii cu 

oportunități reduse/dizabilități
 ABORDARE SUSTENABILĂ: ”Green travel” + 4 zile de 

călătorie (sprijin individual)

Proiecte de mobilitate

Pentru lucrători de tineret



Activități de dezvoltare profesională: 
 Vizite de studiu
 Job shadowing
 Peer learning
 Rețele și crearea de parteneriate
 Traininguri, seminare și workshopuri

Pot fi implementate mai multe activități și pot fi 
combinate.

Proiecte de mobilitate

Pentru lucrători de tineret



Activități suplimentare:
 Activități de dezvoltare sistemică și follow up în comunitate

(system development & outreach activities)
• ulterioară mobilității, vizează maximizarea impactului 

acesteia
• activități de diseminare
• oportunitate pentru organizațiile experimentate să testeze 

metode și abordări inovatoare ca răspuns la provocări 
comune 

• naționale/transnaționale

 vizite de pregătire: premergătoare activităților de dezvoltare 
profesională

Proiecte de mobilitate

Pentru lucrători de tineret



 participarea tinerilor la viața democratică
 oportunități de implicare și dezvoltare  a tinerilor la 

viața democratică
 conștientizarea valorilor comune europene
 facilitează dialogul tinerilor cu factori de decizie
 contribuie la dezvoltarea competențelor digitale și de 

media (gândirea critică, prelucrarea informațiilor, 
abilitatea de a identifica știrile false)

 susține utilizarea unor forme alternative, inovative, 
smart și digitale de participare a tinerilor

Proiecte de mobilitate

Proiecte de participare a tinerilor 
(activități pentru participarea tinerilor)



 Tineri 13-30 de ani
 Grupuri informale (minim 4 tineri, min 1 cu vârsta 

de cel puțin 18 ani) sau organizații private sau 
publice

 Factori de decizie relevanți
 Naționale / transnaționale
 Pot include activități de mobilitate, itinerante sau 

nu
 Pot include activități fizice, online sau blended

Proiecte de mobilitate

Proiecte de participare a tinerilor 
(activități pentru participarea tinerilor)



Noutăți
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 Acreditarea – abordare strategică
 Activități itinerante
 Activități de participare pentru tineri
 Coach-proiecte de participare
 Activități naționale-proiecte de participare
 Candidaturi pe formulare distincte pentru cele 3 tipuri de activități
 Activități multi actions pentru proiectele ”acreditate”
 Activități suplimentare pentru mobilitatea lucrătorilor de tineret  

ulterior mobilității (inclusiv naționale) și vizita de pregătire
 Grupuri informale
 Activități virtuale/blended (la cele de participare)
 Buget suplimentar pentru includere și transport sustenabil

Proiecte de mobilitate

Noutăți



 Crearea EU Login (ECAS) 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/EU+Logi
n+- +European+Commission+Authentication+Service

 cod OID unic /organizație
https://www.erasmusplus.ro/id-organizational-oid 
obligatoriu pentru orice entitate care dorește să participe în 

proiecte Erasmus+ (candidat sau partener)

 completarea formularului online: 
 https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-

opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629

Proiecte de mobilitate

Cum candidez?



Proiecte ”acreditate” (solicitare anuală de grant)
11 mai 2021

Proiecte ”standard”: 
• 11 mai 2021 și
• 5 octombrie 2021

Propuneri de acreditare Erasmus+
31 decembrie 2021

Proiecte de mobilitate

Cum candidez?





Parteneriate pentru cooperare/Tineret 
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Generic. Modalitate de a permite

 Acumulare experiență
 Consolidare capacitate
 Producere de rezultate

Specific. Versatilitate și flexibilitate

Oportunități atât ale organizațiilor mici, cât și ale
celor cu experiență

Parteneriate pentru cooperare

Ce sunt?



 Atât în structura, cât și în mecanismul de finanțare
a. Parteneriate de cooperare
b. Parteneriate la scara mică

“+-ul”: o mai bună reprezentare a organizațiilor mici, 
priorități noi, tematici diverse, mecanisme noi mai
ușor de gestionat, creșterea cuantumului pentru
finanțarea costurilor excepționale, formular 
simplificat (SSP), creștere bugetară importantă

Parteneriate pentru cooperare

Noutăți



 Își propune:
- Creșterea calității în ceea ce privește activitățile și practicile 

organizațiilor implicate
- Dezvoltarea capacităților organizaționale
- Transformare și schimbare

 Parteneri asociați
 Minimum 3 organizații din 3 țări diferite
 Implicarea organizațiilor din țări partenere doar în 

cazul în care este dovedită valoarea adăugată adusă
în proiect

Parteneriate de cooperare

Noutăți



 Adresează cel puțin o prioritate orizontală și/sau 
sectorială

 Durata între 12-36 de luni
 DL 20 mai
 Nou model de finanțare  - opțiuni de costuri din care 

să alegeți în funcție de activitățile planificate și 
rezultatele așteptate

 Grant - max 400k

Parteneriate de cooperare

Noutăți



 Își propune:
- Creșterea accesului pentru nou veniți, mai puțin 

experimentați
- Susținerea incluziunii grupurilor țintă cu oportunități

reduse
- Susținerea cetățeniei europene active și sprijinirea 

dimensiunii europene la nivel local

 2 organizații din 2 țări diferite ale programului
 Adresează cel puțin 1 prioritate orizontală și/sau

sectorială

Parteneriate la scară mică

Noutăți



 Durata între 6 și 24 de luni
 2 DL 20.05 și 3.11
 2 tipuri de granturi: 30k sau 60k

Parteneriate la scară mică

Noutăți



 Orice entitate publică sau privată dintr-o țară a 
Programului

 Tineri (13-30 ani)
 Lucrători de tineret
 Membrii organizațiilor

Parteneriate pentru cooperare

Pentru cine?



 Platforma OTLAS (SALTO - Centrul de Resurse pentru 
Tineret)

www.otlas.eu

Parteneriate pentru cooperare

Căutare parteneri



Tips and tricks
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 Strategie optimă
 Structura logică cu legături între obiective, activități, 

rezultate
 Dependența activităților de resursele disponibile
 Verificarea rezultatelor existente
 Parteneri asociați
 Mix de activități naționale și internaționale
 Abordare “verde”
 Adresarea unei priorități europene la nivel național
 Nu amânați transmiterea candidaturii până în ultima zi

Parteneriate pentru cooperare

Tips and tricks



 Crearea EU Login (ECAS) 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/EU+Lo
gin+- +European+Commission+Authentication+Service

 cod OID unic /organizație
https://www.erasmusplus.ro/id-organizational-oid 
obligatoriu pentru orice entitate care dorește să participe în 

proiecte Erasmus+ (candidat sau partener) 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
esc/home/organisations/search-for-an-organisation

 completarea formularului online: 
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-
opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629

Parteneriate pentru cooperare

Cum candidez?



Concluzii
Resurse - documente:
Ghidul Programului Erasmus +2021
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-
programme-guide-2021_en

Apelul Național pentru propuneri de proiecte 2021
https://www.erasmusplus.ro/library/Apeluri/2021/Apel_national_2021_5Aprilie_v1.
pdf

Apelul European pentru propuneri de proiecte 2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.ENG&t
oc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3ATOC

Formulare de candidatură
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
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Q&A



Transformăm România prin învăţare.

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

anpcdefp.ro
erasmusplus.ro


