DIRECȚIA GENERALĂ
RELAȚII INTERNAȚIONALE
ȘI AFACERI EUROPENE

Oportunități de finanțare în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 3:
Sprijin pentru reformarea politicilor/ Incluziune socială și valori comune:
contribuția în domeniile educației, formării și tineretului
Comisia Europeană a lansat un apel pentru propuneri care va sprijini proiecte de
cooperare transnațională în domeniile educației, formării și tineretului.
Apelul este structurat în două loturi, unul pentru educație și formare (lotul 1) și unul
pentru tineret (lotul 2).
Proiectele depuse în cadrul prezentului apel pentru ambele loturi ar trebui să aibă ca
scop:
1. diseminarea și/sau extinderea bunelor practici privind educația favorabilă
incluziunii/mediile pentru tineret și/sau promovarea valorilor comune, inițiate în special
la nivel local. În contextul cererii de propuneri actuale, extindere înseamnă reproducerea
bunelor practici la o scară mai largă/transpunerea acestora într-un context diferit sau
punerea lor în aplicare la un nivel mai înalt/sistemic; sau
2. elaborarea și punerea în aplicare de metode și practici inovatoare pentru a încuraja
educația favorabilă incluziunii și/sau mediile pentru tineret și pentru promovarea
valorilor comune în contexte specifice.
Proiectele din cadrul ambelor loturi sunt încurajate să implice în mod activ modele de
urmat și activități legate de Anul European al Patrimoniului Cultural 2018, după caz.
Candidații eligibili sunt organizații publice și private active în domeniile educației,
formării și tineretului ori alte organizații sau sectoare socio-economice care desfășoară
activități transsectoriale (de exemplu, organizații culturale, societatea civilă, organizații
sportive, centre de recunoaștere, camere de comerț, organizații comerciale etc.).
Toate informațiile referitoare la cererea de propuneri, procedura de depunere,
documentele care fac parte din dosarul de cerere, sunt disponibile la următoarea adresă:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (referința cererii de propuneri
EACEA/10/2018).
Dosarul de candidatură și anexele trebuie depuse online prin intermediul formularului
electronic corespunzător.
Termenul limită pentru transmiterea aplicațiilor este 22 mai 2018, ora 13:00.
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