PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL
TINERILOR ÎN ROMÂNIA
FINANȚAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021

APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 2022
PROIECTE BILATERALE DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU
DECIDENȚI POLITICI ȘI REPREZENTANȚI AI UNITĂȚILOR DE
ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC (ÎPT)
1.

INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROGRAM

1.1 SURSE DE FINANŢARE: Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României
1.2 STATELE DONATOARE: Norvegia, Islanda, Liechtenstein
1.3 STATUL BENEFICIAR: România
1.4 OPERATOR DE PROGRAM: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)
1.5 PARTENERI DE PROGRAM DIN STATELE DONATOARE: Directoratul Norvegian
pentru Învăţământ Universitar şi Competenţe (HK-dir) şi Agenţia Naţională pentru Afaceri
Internaţionale - AIBA.
1.6 SCOPUL PROGRAMULUI: Să contribuie la reducerea disparităților economice și
sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale între Statele
Donatoare și România.
1.7 OBIECTIVUL GENERAL: Capital uman și bază de cunoștințe îmbunătățite
1.8 OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTELOR VET:
învățării la locul de muncă

Îmbunătățirea calității

1.9 ARIA DE SUPORT:
Facilitarea activităților cu scop de învățare între România și Statele Donatoare (realizate
atât prin mobilitati sau prin activitati virtuale), pentru decidenți politici și reprezentanți ai
unităților de învățământ din ÎPT (directori și profesori care predau discipline de specialitate
în unitățile de învățământ din ÎPT)
1.10 REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROGRAMULUI pot fi găsite aici.

2 CARACTERISTICI SPECIFICE APELULUI PENTRU PROPUNERI DE
PROIECTE ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI
TEHNIC (ÎPT) 2021
Vă rugăm să citiți acest document corelat cu Ghidul candidatilor 2022, care
reprezintă o parte oficială a acestui Apel.
2.1 BUGETUL ALOCAT PENTRU ACEST APEL : 50000 Euro
2.2 PRIORITĂȚI:
În procesul de selecție, candidaturile depuse de școli din Învățământul Profesional și
Tehnic situate în mediul rural şi/sau în zone dezavantajate, şcolile speciale din ÎPT şi cele
care au cel puțin 10% elevi de etnie romă vor fi considerate prioritare și vor primi puncte
suplimentare (10 puncte pentru fiecare categorie). Punctele de prioritate vor fi acordate
numai dacă proiectul a primit pentru calitate cel puțin scorul minim pentru care o
candidatură este finanțabilă. Pentru mai multe detalii consultați Ghidul candidaților
2022, publicat la adresa www.eea4edu.ro.
2.3 REZULTATELE PROIECTULUI:

Rezultatele programului Indicatori
8 unități de învățământ din ÎPT

Îmbunătățirea
calității 8 directori de școli și 8 profesori care predau discipline de
învățării la locul de specialitate din 8 școli din ÎPT
muncă
4 reprezentanți ai unor instituții cu responsabilități la nivel
national pentru ÎPT

2.4 CINE POATE CANDIDA
Candidații trebuie să fie unităţi de învăţământ din Învăţământul Profesional şi
Tehnic care furnizează educație și formare pentru calificări în domeniile
mecanică, electronică, automatică și construcții.
2.5 CO-FINANȚARE
Grantul va acoperi 100% costurile eligibile.
2.6 DOCUMENTELE CANDIDATURII:
2.6.1 Formularul de candidatură și anexele relevante pentru acest tip de proiect:
Formularul de candidatură
Proiecte bilaterale de formare profesională pentru decidenți
politici și reprezentanți ai unităților de învățământ din ÎPT
Fișa de eligibilitate

Click aici

2.6.2 Anexele candidaturilor (obligatorii):
Declarația de onoare a reprezentantului legal al instituției candidate (acest document
va fi tipărit, semnat, ștampilat-dacă este cazul, scanat și atașat formularului de
candidatură).
Dacă instituția candidată nu este publică, pe lângă Declarația de onoare, trebuie de
asemenea atașate formularului de candidature următoarele documentele:
•
•

Copie după Certificatul de înregistrare în Registrul Comerțului și la Ministerul
Finanțelor Publice;
Certificatul de atestare fiscală care să pună în evidență faptul că instituția nu are
datorii la bugetul de stat.

2.6.3 Condiție de eligibilitate:
Sunt eligibile numai candidaturile depuse de unități de învățământ din ÎPT care
nu au beneficiat de finanțare în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie
și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE
2014-2021.

2.7 CUM SE CANDIDEAZĂ?
Formularul de candidatură completat în limba română trebuie trimis electronic la adresa:
proiecte_VET@eea4edu.ro. Vor fi atașate e-mail-ului prin care se trimite formularul de
candidatură toate anexele obligatorii (documente scanate).

2.8 TERMENUL LIMITĂ: 15.03.2022 nu mai târziu de ora 13.00 (Ora României)
Orice candidatură trimisă după termenul menționat anterior va fi declarată
ineligibilă.
2.9 CONFIRMAREA DE PRIMIRE :
După depunerea candidaturii, candidatul va primi în mod automat o confirmare de
primire.
2.10 PUBLICAREA REZULTATELOR PROCESULUI DE SELECȚIE :
Rezultatele vor fi publicate pe website-ul
01.04.2022.

www.eea4edu.ro,

nu mai târziu de

2.11 REFERITOR LA DUBLA FINANȚARE:
În conformitate cu principiile unui management financiar corect, dubla finanțare este strict
interzisă.
Astfel, costurile aceleiași activități nu pot fi acoperite din două surse diferite de finanțare, cu
excepția cazului în care complementaritatea poate fi clar dovedită.
Finanțarea pentru același proiect nu poate fi acordată de mai multe ori.

De asemenea, în cazul în care vor fi identificate candidaturi identice (în conținut) sau
candidaturi care conțin paragrafe similare sau identice cu alte candidaturi (indiferent dacă
sunt prezentate la același termen limită sau nu și indiferent dacă sunt prezentate de același
candidat sau de diferiți candidați, pentru Programul de granturi SEE 2014-2021 sau pentru
un alt program administrat de ANPCDEFP), aceste candidaturi vor fi RESPINSE.
În cazul în care se constată dubla finanțare după ce candidaturile respective au fost deja
aprobate și finanțate, beneficiarii de granturi vor trebui să returneze la ANPCDEFP toate
sumele deja primite pentru implementarea proiectului.

2.12 ALTE INFORMAȚII:
Puteți găsi în Ghidul candidaților 2022 toate detaliile necesare privind activitățile și
participanții eligibili, durata proiectelor/activităților, nivelul granturilor alocate în funcție de
diferitele tipuri de activități, tipurile de finanțare, criteriile de evaluare și cerințele de
raportare. Vă recomandăm cu tărie citirea cu atenţie, înainte de depunerea candidaturii, a
acestui ghid şi a documentelor care constituie baza legală a programului:

• Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021
şi Anexa 3 privind cerinţele de informare şi comunicare;
• Memorandumul de Înţelegere între Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul
României privind Mecanismul Financiar SEE 2014-2021;
• Ghidul pentru Programe Educaţionale – reguli pentru stabilirea şi implementarea
programelor din aria „Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor”;
• Ordonanţa de Guvern nr. 34/2017 privind cadrul instituţional pentru coordonarea,
implementarea şi managementul sprijinului financiar acordat României prin
Mecanismul Financiar SEE şi Norvegian 2014-2021.
În toate etapele proiectelor privind candidarea, selecția și implementarea, puteți contacta
următorii experți tehnici:
olivia.jidveian@anpcdefp.ro
radu.stoika@anpcdefp.ro

