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 Cuprins 
 
1. Programul de Schimburi de Studii CEEPUS 

2. ERA-NET Cofund Quantum Technologies 

3. Consolidarea capacității de inovare pentru învățământul superior  

4. Programul Erasmus+ 2023 

5. Consolidarea capacității administrative din instituțiile de învățământ superior 

6.  Parteneriate Erasmus+  la scară mică   
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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/ 
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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 

https://uefiscdi.gov.ro/resource-86637?&wtok=49ac00896d57311a8ef5609a63a4b9c9787b90cf&wtkps=XY7RDoIwDEX/pc9mrhtjs/yDMfELoBtmEcUwkAfjv8swxuhTm+ac21uTpUciQzCP5y5BFQnRSXS2SqQJUvSQN0XgMJi6KZmt3oXW6SZ4RsW2YW6NRp05JIh5LnhZwDuC/Sc2A5bA+9v1cNxqK5VTThq3Gov6vWwKqVFKK0uzxprV2v85KAl+weXvHD6FL72fuiD64SSm0MbEPop7DLOohzFy30H1fAE=&wchk=406f6c6538a707e887647afe20f8605aee3a94ff
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Consolidarea capacității de inovare pentru învățământul superior 
 

 Finanțator:  Comisia Europeană, Institutul European de Inovare și Tehnologie 

 Solicitanți eligibili: Instituții de învățământ superior; Întreprinderi publice sau private, mici, mijlocii sau mari; Institute de cercetare; Organisme publice la nivel local, 
regional sau național; Organizații intermediare sau asociații care reprezintă instituții de învățământ superior. Un consorțiu de proiecte din cadrul apelului trebuie să fie 
format din cel puțin patru organizații.  

 Obiectivul programului: Scopul acestei inițiative este de a consolida competitivitatea Europei prin întărirea capacității de inovare și antreprenoriale a instituțiilor de 
învățământ superior și abilitarea acestora de a deveni actori-cheie în ecosistemele de inovare. 

 Activități eligibile: Promovarea angajamentului și a schimbării instituționale; Consolidarea parteneriatelor; Contribuția la dezvoltarea inovațiilor și a întreprinderilor; 
Îmbunătățirea calității educației antreprenoriale; Crearea și diseminarea cunoștințelor. 

 Valoarea grantului: Prima etapă: maxim 350.000 euro per proiect; A doua etapă: maxim 400.000 euro per proiect. 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 28 februarie 2023 

 Informații suplimentare: https://eit-hei.eu/ 
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Programul Erasmus+ 2023 
 
 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.  

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

 Activități eligibile și termenele limită: Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în domeniul învățământului superior 23 februarie 2023, persoanelor în domeniul educației 
și formării profesionale, al învățământului școlar și al educației pentru adulți 23 februarie 2023, Mobilitatea personalului în domeniul sportului 23 februarie 2023, Mobilitatea 
internațională care implică țări terțe neasociate la program 23 februarie 2023, Acreditările Erasmus în domeniul EFP, al învățământului școlar și al educației adulților 19 
octombrie 2023, Acreditările Erasmus în domeniul tineretului 19 octombrie 2023, Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului 23 februarie 2023, Mobilitatea persoanelor 
în domeniul tineretului 4 octombrie 2023, Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU 4 octombrie 2023, Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului 
26 aprilie 2023, Acțiunea-cheie 2: Parteneriate de cooperare în domeniile educației, formării și tineretului, cu excepția celor prezentate de ONG-urile europene 22 martie 
2023, Parteneriate de cooperare în domeniile educației, formării și tineretului, prezentate de ONG-urile europene 22 martie 2023, Parteneriate de cooperare în domeniul 
sportului 22 martie 2023, Parteneriate de cooperare în domeniul tineretului, cu excepția celor prezentate de ONG-urile europene 4 octombrie 2023, Parteneriate la scară 
mică în domeniile educației școlare, educației și formării profesionale, educației adulților și tineretului 22 martie 2023, Parteneriate la scară mică în domeniile educației 
școlare, educației și formării profesionale, educației adulților și tineretului 4 octombrie 2023, Parteneriate la scară mică în domeniul sportului 22 martie 2023, Centre de 
excelență profesională 8 iunie 2023, Acțiunea Erasmus Mundus 16 februarie 2023, Alianțe pentru inovare 3 mai 2023, Proiecte orientate spre viitor 15 martie 2023, 
Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior 16 februarie 2023, Consolidarea capacităților în domeniul educației și formării profesionale 28 februarie 2023, 
Consolidarea capacităților în domeniul tineretului 8 martie 2023, Consolidarea capacităților în domeniul sportului 22 martie 2023, Evenimente sportive europene non-profit 
22 martie 2023, Acțiunea-cheie 3: Tineretul european împreună 9 martie 2023, Acțiunile și rețelele Jean Monnet 14 februarie 2023. 

 Valoarea grantului: Bugetul total alocat prezentei cereri de propuneri este estimat la 3 393,17 milioane EUR 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Informații suplimentare: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/erasmus-programme-guide 
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Consolidarea capacității administrative din instituțiile de învățământ superior 
 
 

 Finanțator:  Institutului European pentru Inovare și Tehnologie 

 Solicitanți eligibili: Instituțiile de învățământ superior.  Parteneri pot fi: Întreprinderi publice sau private, mici, mijlocii sau mari (inclusiv întreprinderi 
sociale),  institute de cercetare,  Organisme publice la nivel local, regional sau național,  Organizații sau asociații intermediare care reprezintă Instituțiile de 
Învățământ Superior Un consorțiu de proiect trebuie să fie format din minimum patru organizații. 

 Obiectivul programului: Inițiativa ajută instituțiile de învățământ superior să-și dezvolte capacitatea de a preda inovarea și antreprenoriatul. 

 Activități eligibile: Încurajarea angajamentului și schimbării instituționale, Consolidarea parteneriatelor (integrarea triunghiului cunoașterii), Contribuția la 
dezvoltarea inovațiilor și a afacerilor, Îmbunătățirea calității inovației și a educației antreprenoriale, Partajarea cunoștințelor. 

 Valoarea grantului: 350.000 EUR  + 400.000 EUR /proiect 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 28 februarie 2023, ora 18.00 

 Informații suplimentare: https://eit-hei.eu/calls/call-for-proposals-november-2022/ 
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Parteneriate Erasmus+ la scară mică  
 
 Finanțator:  Comisia Europeană, prin Agenția executivă europeană pentru educație și cultură (EACEA) 

 Solicitanți eligibili: Orice tip de organizație activă în orice domeniu al educației, formării, tineretului, sportului sau în alte sectoare socioeconomice,  
precum și pentru organizațiile ce desfășoară activități care sunt transversale pentru diferite domenii (de exemplu, autorități locale, regionale și naționale, 
centre de recunoaștere și validare, camere de comerț, organizații profesionale, centre de orientare, organizații culturale și de sport). Proiectele trebuie 
depuse de minimum două organizații din două state membre ale UE sau țări terțe asociate la program diferite. Pentru parteneriatele la scară mică în 
domeniul sportului, se recomandă să fie inclus în propuneri cel puțin un club sportiv local sau regional.  

 Obiectivul programului: Atragerea și extinderea accesului la program pentru organizațiile nou-intrate, pentru organizațiile cu mai puțină experiență și 
pentru actorii la scară mică. Aceste parteneriate trebuie să acționeze ca o primă etapă a procesului de cooperare a organizațiilor la nivel european. 
Susținerea incluziunii grupurilor-țintă cu mai puține oportunități. Susținerea cetățeniei europene active și aducerea dimensiunii europene la nivel local 

 Activități eligibile: Activități care vor contribui la realizarea următoarelor obiective: îmbunătățirea calității activității și practicilor organizațiilor și instituțiilor 
implicate, deschiderea către noi actori care nu sunt incluși în mod natural într-un anumit sector;  consolidarea capacității organizațiilor de a lucra la nivel 
transnațional și intersectorial;  abordarea nevoilor și a priorităților comune în domeniile educației, formării, tineretului și sportului;  facilitarea transformării 
și a schimbării (la nivel individual, organizațional sau sectorial) care conduc la îmbunătățiri, în mod proporțional cu contextul fiecărei organizații. Această 
acțiune va sprijini formate flexibile – activități mixte cu caracter transnațional și național, dar cu o puternică dimensiune europeană.  

 Valoarea grantului: Modelul de finanțare propus constă într-un set de două sume forfetare posibile, care corespund sumei totale a grantului pentru 

proiect. Sume forfetare unice: 30 000 EUR sau 60 000 EUR 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: Pentru parteneriatele la scară mică în domeniul educației și formării profesionale, al învățământului școlar, al educației adulților și al 
tineretului 22 martie, 4 octombrie. Pentru parteneriatele la scară mică în domeniul sportului: 22 martie, ora 17:00:00. 

 Informații suplimentare: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023-version-2-211222 


