Apeluri de proiecte ÎNVĂȚĂMÂNT

1

Apeluri de proiecte ÎNVĂȚĂMÂNT

Cuprins
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programul de Schimburi de Studii CEEPUS
Cererea generală de propuneri de proiecte Erasmus+ 2022 Parteneriate pentru Excelență - Universități Europene
Start ONG
Transformarea spațiilor de învățare
Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice
ERA-NET Cofund Quantum Technologies

2

Apeluri de proiecte ÎNVĂȚĂMÂNT
Programul de Schimburi de Studii CEEPUS


Finanțator: Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS)



Solicitanți eligibili: studenți, masteranzi și doctoranzi din țările CEEPUS (Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă,
Ungaria, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Republica Slovacă și Slovenia)



Obiectivul programului: CEEPUS este o rețea universitară de mobilități cu tradiție în spațiul central european care finanțează mobilități ale studenților
și cadrelor didactice. Bursele CEEPUS sunt acordate de către țara gazdă a mobilității, la nivelul național stabilit prin lege.



Activități eligibile: Tipuri de mobilitate: 1. Mobilitatea studenților pe semestru. Solicitanții sunt: studenți, masteranzi și doctoranzi. Durata: 1 semestru
sau trimestru, 3 -5 luni. Cererile pot fi depuse în rețea sau ca freemover. 2. Mobilitate pe termen scurt a studenților. Solicitanți: studenți, masteranzi
sau doctoranzi. Durata: 1-2 luni. Cererile pot fi depuse în rețea sau ca freemover. 3. Excursie de grup pe termen scurt. Solicitanții sunt: studenți,
masteranzi și doctoranzi. Durata: 3-5 zile. Se poate aplica numai în rețea.



Valoarea grantului: Bursa este acordată solicitantului câștigător de țara gazdă, a cărei valoare variază de la o țară la alta. Puteți afla mai multe despre
sumele curente pe site-ul web al oficiului central CEEPUS (www.ceepus.info) făcând clic pe steagurile naționale individuale.



Contribuția beneficiarului: -



Termen limită: Termenul limită pentru depunerea cererilor de mobilitate a studenților este următorul în fiecare an: Mobilitate în rețea pentru
semestrul de toamnă: 15 iunie. Mobilitate în rețea pentru semestrul de primăvară: 31 octombrie. Ca freemover pentru semestrul de primăvară: 30
noiembrie. Ca freemover pentru semestrul de toamnă: conform apelurilor individuale publicate.



Informații suplimentare: http://www.ceepus.info/

3

Apeluri de proiecte ÎNVĂȚĂMÂNT
Cererea generală de propuneri de proiecte Erasmus+ 2022


Finanțator: Comisia Europeană, prin Agenția executivă europeană pentru educație și cultură (EACEA)



Solicitanți eligibili: Orice organism public sau privat din țările participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul şi sportul. Solicitanții
trebuie să dispună de capacitate operațională și profesională suficientă pentru a pune în aplicare planul Erasmus propus, inclusiv de experiență relevantă în domeniul
pentru care se depune cererea.



Obiectivul programului și termene limită: Programul european de finanțare Erasmus+ este dedicat proiectelor axate pe educație, formare, tineret şi sport.



Activități eligibile: Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în domeniul învățământului superior- 23 februarie; Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și
formării profesionale, al învățământului școlar și al educației pentru adulți - 23 februarie; Mobilitatea internațională care implică țări terțe neasociate la program- 23
februarie; Acreditările Erasmus în domeniul EFP, al învățământului școlar și al educației adulților- 19 octombrie; Acreditările Erasmus în domeniul tineretului- 19
octombrie; Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului- 23 februarie; Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului- 4 octombrie; Acțiunea pentru incluziune
DiscoverEU- 4 octombrie; Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului- 20 septembrie; Acțiunea-cheie 2: Parteneriate de cooperare în
domeniile educației, formării și tineretului, cu excepția celor prezentate de ONG-urile europene- 23 martie; Parteneriate de cooperare în domeniile educației, formării
și tineretului, prezentate de ONG-urile europene- 23 martie; Parteneriate de cooperare în domeniul sportului- 23 martie; Parteneriate la scară mică în domeniile
educației școlare, educației și formării profesionale, educației adulților și tineretului- 23 martie; Parteneriate la scară mică în domeniile educației școlare, educației și
formării profesionale, educației adulților și tineretului- 4 octombrie; Parteneriate la scară mică în domeniul sportului- 23 martie; Centre de excelență profesională- 7
septembrie; Academii Erasmus+ pentru cadrele didactice- 7 septembrie; Acțiunea Erasmus Mundus- 16 februarie; Alianțe pentru inovare- 15 septembrie; Proiecte
orientate spre viitor- 15 martie; Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior- 17 februarie; Consolidarea capacităților în domeniul educației și
formării profesionale- 31 martie; Consolidarea capacităților în domeniul tineretului- 7 aprilie; Consolidarea capacităților în domeniul sportului- 7 aprilie; Evenimente
sportive europene non-profit- 23 martie; Acțiunea-cheie 3: Tineretul european împreună- 22 martie; Acțiunile și rețelele Jean Monnet- 1 martie;



Valoarea grantului: Bugetul total al cererii 2022: 3.179 milioane EUR



Contribuția beneficiarului: -



Informații suplimentare: https://uncjr.ro/web/o-noua-propunere-de-finantare-erasmus/
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Apeluri de proiecte ÎNVĂȚĂMÂNT
Start ONG


Finanțator: Kaufland Romania și Asociația Act for Tomorrow



Solicitanți eligibili: ONG-uri și fundații; Instituții publice din sfere precum: educația (grădinițe, școli, licee), centre de copii/bătrâni, cantine sociale publice; Grupuri
informale/de inițiativă.



Obiectivul programului: Scopul principal al programului este acela de a încuraja organizațiile neguvernamentale, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile să
dezvolte și să implementeze proiecte de responsabilitate socială, în domeniile menționate, care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte.



Activități eligibile: Domenii de interes: Domeniul Educație: Start: Școli digitalizate pentru viitor!; Start: Școli sigure și echipate pentru viitor!; Start: Reamenajare
curtea școlii!; Start: Prevenirea abandonului școlar!; Start: Acces la educație pentru toți copiii!; Start: Îmbogățire programa școlară!; Start: Competențe cadre
didactice!; Start: Educație non-formală!; Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. Domeniul Social: Start pentru Persoane cu dizabilități!, Start pentru Persoane
din mediul rural!, Start pentru Persoane de etnie minoritară!, Start pentru Persoanele vârstnice!, Start pentru Persoanele fără adăpost!, Start pentru Femei și copii
victime ale violenței domestice!, Start pentru Persoane care trăiesc cu HIV! , Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. Domeniul Sănătate: Start Echipamente
pentru sănătate!; Start Prevenție în sănătate!; Start Sănătate emoțională!; Start Femei sănătoase și informate!; Start Sportul pentru toți!; Start Stil de viață sănătos!;
Start igienă pentru toți!; Start Inovație în sănătate!; Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. Domeniul Mediu: Start Educație ecologică!; Start Protejare
Mediu Înconjurător!; Start Transport alternativ!; Start Zone Verzi!; Start Combatere dezastre naturale!; Start #FărăPlastic!; Start despre Mediu Informat!; Start
Biodiversitate!; Start combaterea risipei alimentare!; Start Inovație în Mediu!; Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. Domeniul Cultural: Start Cultură
Pentru Toți!; România respiră culoare!; Start Inovație în Cultură!; Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului.



Valoarea grantului: Pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro; pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro; pragul III, cu o valoare cuprinsă între
5.000 și 10.000 de euro.



Contribuția beneficiarului: -



Termen limită: La fiecare dată de 1 a lunii, începând cu ora 9:00, până în decembrie 2022 inclusiv. Algoritmul de evaluare a proiectelor se face după principiul

primul aplicant – primul evaluat.


Informații suplimentare: https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
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Apeluri de proiecte ÎNVĂȚĂMÂNT
Transformarea spațiilor de învățare


Finanțator: Comisia Europeană



Solicitanți eligibili: Persoane și organizații implicate într-unul sau mai multe proiecte de educație, formare, învățare informală sau tineret din Europa sau din afara ei.



Obiectivul programului: Prin această cerere de propuneri, sunt căutate proiecte care vizează transformarea spațiilor de învățare prin conectarea unui spațiu concret cu
metode pedagogice inovatoare sau noi modalități de creare de cunoștințe și cu comunitatea locală. Un astfel de proiect ar putea fi, de exemplu, o grădină comunitară în
care vârstnicii și elevii să lucreze împreună utilizând practici agricole sustenabile. Sau o clădire pusă la dispoziție de o universitate, în care diferite facultăți sunt invitate să
abordeze împreună cu localnicii aspecte societale transdisciplinare. Sau o platformă digitală care să reunească vecinii pentru a rezolva o problemă specifică de
sustenabilitate pentru care sunt necesare competențe noi. Nu contează dacă proiectele sunt de mică sau de mare anvergură, de lungă sau de scurtă durată, inițiate la nivel
local sau național, câtă vreme ele fac legătura, în cadrul unui proces transformațional, între un spațiu fizic, diverse modalități și conținuturi de învățare și mediul local.



Activități eligibile: Proiectele trebuie să reflecte valorile centrale ale Noului Bauhaus European: transformarea mediului de viață într-un mediu atractiv, sustenabil și
favorabil incluziunii, acordând un loc central oamenilor și nefăcând distincție între vârste și tipuri de cunoștințe. Se caută proiecte aflate în derulare (începute cu cel mult 2
ani în urmă) sau proiecte transformatoare noi care reflectă valorile Noului Bauhaus European în domeniile educației, formării, tineretului și cunoașterii și care au drept
scop transformarea: • unui spațiu fizic de educație și cunoaștere, • a modalităților de învățare sau de dobândire a cunoștințelor și/sau a temelor centrale ale educației și
cunoașterii , • a relației cu comunitatea locală. Obiectivul este de a combina aceste trei dimensiuni ale transformării, însă sunt binevenite și proiectele elaborate în jurul a
doar două dintre ele.



Valoarea grantului: Prin participarea la această cerere de propuneri și prin prezentarea proiectului: • veți spori vizibilitatea proiectului dumneavoastră, care va deveni parte
din inițiativa Noul Bauhaus European • vă veți conecta la o rețea transnațională de promotori de proiecte și parteneri potențiali cu idei similare din întreaga Europă și din
afara ei • veți avea acces la reuniuni și la alte evenimente menite să vă sprijine eforturile prin practici și experiențe relevante • vă veți putea pregăti pentru prezentarea
proiectului dumneavoastră în cadrul ediției din 2023 a Premiilor „Noul Bauhaus European”, care va pune accentul pe educație.



Contribuția beneficiarului: -



Termen limită: Înscrierile sunt deschise până în luna decembrie 2022



Informații suplimentare: https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/call-places-learning_ro
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Apeluri de proiecte ÎNVĂȚĂMÂNT
Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice


Finanțator: Comisia Europeană



Solicitanți eligibili: Instituții de învățământ pedagogic pentru cadrele didactice de la nivelurile ISCED 1-3, inclusiv cadrele didactice din EFP; Ministere sau organisme
publice similare responsabile cu politicile de învățământ școlar; Organisme publice (locale, regionale sau naționale) și private responsabile cu elaborarea politicilor și
ofertelor de învățământ pedagogic, precum și cu definirea standardelor pentru calificările cadrelor didactice; Asociații ale cadrelor didactice sau alți furnizori de învățământ
pedagogic și de dezvoltare profesională continuă recunoscuți la nivel național; Autorități responsabile cu educația și formarea cadrelor didactice și cu supravegherea
dezvoltării profesionale continue și a calificărilor acestora; Școli care colaborează cu furnizorii de învățământ pedagogic pentru a permite formarea practică ca parte a
învățământului pedagogic; Alte școli (de la școlile primare până la instituțiile de EFP inițială) sau alte organizații (de exemplu ONG-uri, asociații ale cadrelor didactice)
relevante pentru proiect.



Obiectivul programului: Obiectivul general al acestei acțiuni este de a crea parteneriate europene între furnizorii de învățământ pedagogic pentru a înființa academii
Erasmus+ pentru cadrele didactice care să dezvolte o perspectivă europeană și internațională în învățământul pedagogic. Aceste academii vor adopta multilingvismul,
sensibilizarea cu privire la importanța învățării limbilor străine și diversitatea culturală, vor dezvolta învățământul pedagogic în conformitate cu prioritățile politicii
educaționale a UE și vor contribui la atingerea obiectivelor Spațiului european al educației.



Activități eligibile: Se preconizează că academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice vor consolida dimensiunea europeană și internaționalizarea învățământului pedagogic
prin crearea de parteneriate europene ale furnizorilor de educație și formare a cadrelor didactice. Se preconizează că prin dezvoltarea de academii Erasmus+ pentru
cadrele didactice se va spori atractivitatea profesiei de cadru didactic și se va asigura o educație inițială și o dezvoltare profesională continuă de calitate pentru cadrele
didactice, pentru pedagogi și pentru directorii unităților de învățământ. Prin folosirea unor canale de diseminare diverse la nivel transnațional, național și/sau regional și
prin implementarea unui plan de acțiune pe termen lung pentru punerea în aplicare progresivă a rezultatelor proiectului, se preconizează că proiectele vor atrage părțile
interesate relevante din cadrul și din afara organizațiilor participante și vor asigura un impact durabil după încheierea proiectului.



Valoarea grantului: Valoarea maximă a grantului UE per proiect este de 1,5 milioane EUR.



Contribuția beneficiarului: 20%



Termen limită: 7 septembrie 2022



Informații suplimentare: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/node/64

7
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ERA-NET Cofund Quantum Technologies


Finanțator: Schema ERA-NET în cadrul Orizont 2020



Solicitanți eligibili: Companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.



Obiectivul programului: Colaborări care explorează ştiinţa multidisciplinară avansată şi/sau de inginerie de ultimă oră cu potențial de iniţiere/promovare de noi linii de
tehnologii cuantice și de susținere a Europei în topul viitorului acestor arii tehnologice.



Activități eligibile: Apelul se adresează proiectelor colaborative de cercetare în una sau mai multe din următoarele arii de cercetare: Comunicare cuantică; Simulare
cuantică; Calcul cuantic; Ştiinţele informării cuantice; Metrologie de detectare şi imagistică cuantică. Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de maxim 3 ani.



Valoarea grantului: Maxim 250.000 EUR, în situaţia în care România este coordonatorul proiectului transnațional; maxim 200.000 EUR, în situaţia în care România este
partener în proiectul transnational



Contribuția beneficiarului: Variabilă



Termen limită: 18 februarie 2025



Informații suplimentare: LINK
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