Bună ziua,
în cazul în care vă interesează, vă informăm faptul că a fost lansat programul de formare pentru scrierea proiectelor de
parteneriat strategic care ar putea fi depuse în Erasmus+ în anul 2016! Până în ianuarie vom organiza câte două
cursuri"parteneriatE+" în fiecare euroregiune pentru scrierea proiectelor de parteneriat strategic. Acestea se adresează celor care nu a
mai avut aprobate proiecte de parteneriat strategic.

parteneriatE+

Se adresează celor care pot avea calitatea de manager sau membru în echipa de proiect și reprezintă o organizație sau instituție
eligibilă dar nu a mai avut aprobat un proiect de parteneriat strategic în programul Erasmus+.
Temele abordate:













Prezentare și context Erasmus+
Analiză de nevoi
Eligibilitate și obținere cod PIC
Activități de învățare și forme de recunoștere a rezultatelor învățării
Rezultate proiect
Diseminare și exploatare a rezultatelor
Impactul proiectului
Monitorizare și evaluare
Sustenabilitate
Lucru în parteneriat
Reguli financiare și buget

De ce acest cursuri?
Scopul cursurilor este să dezvolte competențe de proiectare și planificare a unui proiect de parteneriat strategic în cadrul programului
Erasmus+.
La finalul cursului participanții:






se vor familiariza cu specificul programului Erasmus+ și al proiectelor de parteneriat strategic
vor înțelege care sunt oportunitățile programului pentru a face legătura cu nevoile organizației/instituției lor
vor formula obiective, activități și rezultate ale proiectului și vor înțelege modul în care acestea se corelează pentru a crea impact
vor înțelege care sunt informațiile relevante de completat în rubricile din formularul de candidatură

Când şi unde au loc cursurile?
Anexat găsiți o hartă care indică euroregiunile cand se întâmplă cursurile în fiecare din acestea. Mai jos calendarul estimativ al cursurilor
în perioada octombrie 2015 - ianuarie 2016. Cele marcate cu text albastru sunt online şi prin click pe ele ajungeţi direct în pagina lor
pentru detalii suplimentare și înscriere. În cazul în care cursul din euroregiunea dvs nu este încă lansat, în știrea de
la http://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/158 vor fi adăugate link-uri în momentul în care cursul va fi online. Cursul se publică cu
aproximativ o lună înainte și termenul limită este cu o săptămână înainte de prima zi de curs.
Atenţie! Calendarul poate suporta modificări de perioade sau de loc de desfăşurare. Pentru datele finale ale cursurilor stabilite mergeţi
la secțiunea Cursuri.

Euroregiune

Perioadă curs

Bucuresti/Ilfov

6 - 8 noiembrie

Bucuresti/Ilfov

4 - 6 decembrie

Centru/Mureş

23 - 25 octombrie

Centru/Sibiu

4 - 6 decembrie

Nord-Est/Iaşi

20 - 22 octombrie

Nord-Est/Bacău

11 - 13 decembrie

Nord-Vest/Cluj

22- 24 octombrie

Nord-Vest/Oradea

15 - 17 ianuarie

Sud/Ialomiţa

13 - 15 noiembrie

Sud/Arges

29 - 31 ianuarie

Sud-Est/Galaţi

20 - 22 octombrie

Sud-Est/Buzău

18 - 20 ianuarie

Sud-Vest/Vâlcea

13 - 15 noiembrie

Sud-Vest/Olt

29 - 31 ianuarie

Vest/Hunedoara

29 - 31 ianuarie

Vest/Timiş

decembrie

Mulțumim,
Echipa ANPCDEFP și Rețeua de formatori Erasmus+

Județe vizate

B, IF
AB, BV, BV, HR, MS, SB
BC, BT, IS, NT, SV, VS
BH, BN, CJ, MM, SJ, SM
AG, CL, DB, GR, IL, PH, TL
BR, BZ, CT, GL, TL, VN
DJ, GJ, MH, OT, VL
AR, CS, HD, TM

