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1. Apel pentru propuneri de proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală (RCIS) 
 
  Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: ONG-urile din România sau instituţiile publice din România active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. 
Acestea pot candida numai în numele unui consorţiu. Partenerii eligibili în consorțiu: școli românești in care sunt înscriși minimum 20% 
copii romi fiecare 

 Obiectivul programului: Obiectivul general al programului îl reprezintă creşterea capitalului uman şi consolidarea bazei de cunoştinţe 
acumulate în România – se materializează în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală (RCIS) prin proiecte naţionale. 

 Activități eligibile:  Formarea profesorilor care lucrează cu copii romi; Elaborarea de noi curricule şi/sau materiale didactice referitoare 
la un mediu incluziv şi multicultural; Activităţi extracurriculare pentru părinţii romi şi neromi; Activităţi extracurriculare pentru elevii 
romi şi neromi 

 Valoarea grantului: -Între 60.000 și 200.000 euro / proiect 

 Contribuția beneficiarului: variabil 

 Termen limită: 04 iunie 2021, ora 13:00 

Informații suplimentare: https://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/12/CALL_RCIS_2020_RO.pdf 
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2. Programul  “Educație, Burse, Ucenicie Şi Antreprenoriatul Tinerilor” În România 
 
 Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României  

 Solicitanți eligibili: : Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ),Casele Corpului Didactic (CCD)Centrele Judeţene de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională (CJRAE) Acestea vor aplica pentru experţii lor educaţionali: inspectorii şcolari, formatorii de profesori şi 
consilieri 

 Obiectivul programului: Dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoştinţe în România 

 Activități eligibile:  Elaborarea de multiculturalitatea, educație în domeniul drepturilor omului, participare activă și cetățenie, 
abordarea didactică centrată pe elevi etc. pentru a pregăti și implementa mai bine educația și formarea cadrelor didactice; 
Testarea și/sau implementarea practicilor sau orientărilor inovatoare în domeniul furnizării de servicii sau în domeniile 
democrației, drepturilor omului,cetățeniei și incluziunii sociale în școli; Participarea la întâlniri de învățare de la egal la egal și de 
reflecție cu beneficiarii din alte proiecte similare, pentru a îmbunătăți calitatea rezultatelor care urmează să fie transferate în 
sistemul educațional; Activități care facilitează recunoașterea și validarea cunoștințelor, abilităților și atitudini dobândite prin 
mobilitatea învățării (dacă este posibil). 

 Valoarea grantului: Grantul minim alocat unui project este de 1 500EUR, iar grantul maxim alocat este de 27 000EUR. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 04.06.2021, ora 13.00 (ora României) 

 Informații suplimentare: https://eeagrants.org/resources/2014-2021-guideline-educational-programmes 


