Erasmus+: Apel național pentru propuneri de proiecte 2014
Acţiunea

Beneficiari eligibili

Acţiuni finanţate

Termen de depunere

Acțiunea Cheie 1
(KA1) - Proiecte de
mobilitate

- instituțiile de
învăţământ superior
care dețin Carta
Erasmus pentru
Învăţământul Superior
- organizațiile-gazdă
pentru activitățile
destinate personalului
din învăţământ
- instituțiile de
învăţământ superior
- instituțiile de
învăţământ
preuniversitar
- organizațiile nonprofit
- instituțiile de
cercetare
- organizațiile active în
domeniul
educației/formării
profesionale
- organizațiile culturale
- întreprinderile publice
sau private
- organizațiile de
tineret
- furnizorii de
consiliere/informare
profesională
- autoritățile şi
instituțiile publice
locale/naționale etc.
- organismele de
acreditare, certificare
sau evaluare
- organizațiile nonprofit
- organizațiile de
tineret
- organismele publice

Mobilitatea persoanelor în
domeniul educației, formării
şi tineretului (toate domeniile)
Masterate comune
Evenimente la scară largă
ale Serviciului european de
voluntariat
Mobilitatea persoanelor
numai în domeniul tineretului
Alianțe ale
cunoașterii/Alianțe ale
competenţelor sectoriale
Consolidarea capacităților în
domeniul tineretului
Parteneriate strategice în
domeniul educației, formării
și tineretului (toate
domeniile)
Parteneriate strategice numai
în domeniul tineretului

17 martie 2014

Acțiunea Cheie 2
(KA2) - Parteneriate
strategice

Acțiunea Cheie 3
(KA3) - Dialogul
structurat

Finanțator: Comisia Europeană

27 martie 2014
3 aprilie 2014

30 aprilie 2014,
1 octombrie 2014
3 aprilie 2014

3 aprilie 2014,
2 septembrie 2014
30 aprilie 2014

1 octombrie 2014

- întâlniri la nivel național şi
30 aprilie 2014
seminarii transnaționale
1 octombrie 2014
- evenimente care
promovează dezbateri şi
informații cu privire la
politicile în domeniul
tineretului
- consultații cu tinerii cu
privire la aspecte ale vieții
democratice
- evenimente care stimulează
funcționarea instituțiilor
democratice etc.

Operator de program: Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației şi
Formării Profesionale (ANPCDEFP)
Pentru mai multe detalii, click pe http://www.anpcdefp.ro/noutati.php?id=7

Documentele participantului:
-

Apel de proiecte Erasmus+

-

Acţiunea-Cheie 1 / 2014

-

Acţiunea-Cheie 2 / 2014

-

Acţiunea-Cheie 3 / 2014

-

Ghidul Erasmus+ (în limba engleză)

