PROGRAMUL DE BURSE SI COOPERARE INTER‐INSTITUTIONALA IN DOMENIUL INVATAMANTULUI
SUPERIOR
FINANTAT PRIN MECANISMUL FINANCIAR AL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2009‐2014

APEL LA PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU ANUL 2013
INFORMATII GENERALE
Va rugam sa cititi acest document impreuna cu Ghidul candidatului 2013.
1. FINANTATOR: Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009‐2014 si
Guvernul Romaniei
2. STATE DONATOARE: Norvegia, Islanda, Liechtenstein
3. STAT BENEFICIAR: Romania
4. OPERATOR DE PROGRAM: Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul
Educatiei si Formarii Profesionale
5. SCOPUL PROGRAMULUI: Sa contribuie la reducerea disparitatilor economice si sociale intre
statele Spatiului Economic European si la intarirea relatiilor bilaterale intre Romania si Statele
Donatoare
6. OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea capitalului uman si a capitalului de cunoastere in Romania
7. OBIECTIVE SPECIFICE:
7.1 Cresterea volumului de mobilitati ale studentilor si personalului universitar intre Romania si
Statele Donatoare
7.2 Cresterea si intarirea cooperarii institutionale in aria invatamantului superior intre Romania
si Statele Donatoare
8. BUGETUL TOTAL: 4 444 444 EURO (din care, 4 000 000 Euro de la Statele Donatoare si 444 444
Euro din bugetul national)
9. BUGETUL AFERENT PREZENTULUI APEL: 1 220 000 EURO
10. ATENTIONARE CU PRIVIRE LA DUBLA FINANTARE:

In conformitate cu principiile managementului financiar corect, dubla finantare este
interzisa.
Astfel, este interzisa acoperirea acelorasi costuri ale unei activitati din doua surse de
finantare diferite, cu exceptia cazului in care se poate dovedi complementaritatea.
Nu se acorda de mai multe ori finantare pentru unul si acelasi proiect.
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De asemenea, daca vor fi identificate candidaturi identice la nivel de continut sau daca
vor fi identificate pasaje de text similare sau identice cu alte candidaturi (indiferent
daca au fost depuse sau nu la acelasi termen limita si indiferent daca au fost depuse
de acelasi candidat sau de candidati diferiti, pentru acelasi Program SEE sau pentru alt
program administrat de ANPCDEFP), aceste candidaturi se vor RESPINGE. In cazul in
care identificarea dublei finantari se realizeaza dupa ce candidaturile au fost deja
finantate, beneficiarii granturilor vor restitui integral sumele tranferate de ANPCDEFP
pentru derularea proiectului.
11. AVERTIZARE IMPORTANTA: Va rugam sa luati in considerare faptul ca Acordul de
Implementare a Programului nu a fost inca semnat, in consecinta finantarea nu este inca
disponibila; Operatorul de Program va informa aplicantii, prin intermediul site‐ului www.see‐
burse.ro , imediat dupa semnarea Acordului.
12. TIPURI DE PROIECTE FINANTATE (click pe tipul de proiect care va intereseaza, pentru a afla
mai multe informatii):
12.1 Vizite Pregatitoare
12.2 Proiecte de mobilitate (studenti, personal didactic si nedidactic din universitati)
12.3 Proiecte de cooperare interinstitutionala

NB: Vor fi incurajate preocuparile vizand sustenabilitatea sociala, in particular
initiative care sprijina combaterea discriminarii si intolerantei si initiative pentru
imbunatatirea situatiei populatiei de etnie roma, prin puncte aditionale de prioritate
(pentru detalii, consultati Ghidul candidatilor 2013, publicat pe www.see‐burse.ro).
13. CINE POATE CANDIDA (click aici):
Universitatile din Romania pot depune candidaturi in cadrul acestui Apel.
In plus, pentru Vizite Pregatitoare pot candida si universitati din Statele Donatoare.
Pentru Proiectele de Mobilitate, numai universitatile posesoare a Cartei Erasmus
aprobate de Comisia Europeana pot candida.
In cazul proiectelor de cooperare inter‐institutionala, o universitate din Romania poate
candida in numele unui consortiu format din cel putin 3 institutii diferite, dintre care cel
putin una trebuie sa fie o universitate dintr‐unul din Statele Donatoare; ceilalti membri
ai consortiului pot proveni din Statele Donatoare sau din Statele Beneficiare si pot fi
universitati sau institute/centre de cercetare, ONG‐uri, intreprinderi, etc.
14. COFINANTARE NECESARA (click aici):
Pentru Vizite Pregatitoare si Proiecte de Mobilitate grantul alocat prin Program va fi de
100% din totalul costurilor eligibile.
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Pentru proiectele de cooperare inter‐institutionala grantul alocat va fi de maximum 90%
din totalul costurilor eligibile, restul va fi asigurat de consortiu cu titlu de cofinantare.
15. DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURII (click aici):
15.1 Formularul de candidatura si anexele corespunzatoare tipului de proiect pentru
care se cere finantare
Formular de
candidatura

Fisa de eligibilitate
formala

Vizite Pregatitoare

descarca

descarca

Proiecte de mobilitate

descarca

descarca

Proiecte de cooperare
interinstitutionala

descarca

descarca

Fisa de evaluare
calitativa
descarca
‐
descarca

15.2 Numai pentru institutii ne‐publice din Romania: copie dupa certificatul de
inregistrare de la Registrul Comertului si de la Ministerul Finantelor Publice (nu se
aplica in cazul vizitelor pregatitoare);
15.3 Numai pentru institutii ne‐publice din Romania: certificatul de atestare fiscala,
care sa dovedeasca inexistenta datoriilor catre bugetul de stat (nu se aplica in cazul
vizitelor pregatitoare);
15.4 Numai pentru institutii ne‐publice din Romania si in cazul in care grantul solicitat
este mai mare de 60.000 Euro: copie dupa cel mai recent bilant anual depus la
Ministerul Finantelor Publice (nu se aplica in cazul vizitelor pregatitoare);
15.5 Numai pentru Vizite pregatitoare: copie a invitatiei oficiale din partea
institutiei/organizatiei/intreprinderii gazda si agenda estimativa a vizitei.
16. TERMENE LIMITA: Formularul de candidatura completat se va trimite
obligatoriu in varianta electronica la adresa see-burse@anpcdefp.ro tehnoredactat
in limba engleza:
- pana pe data de 18.10.2013, ora 22 -pentru Proiecte de Mobilitate,
-pana pe data de 08.11.2013 ora 22 pentru Proiecte de Cooperare InterInstitutionala; Candidaturile pentru Vizite Pregatitoare au regim de rolling
deadline incepand cu 19.08.2013, dar vor respecta trimiterea cu cel putin 6
saptamani inainte de perioada vizitei.
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Formularul electronic completat se va tipari, va fi stampilat si semnat in original de
catre reprezentantul legal al institutiei si, impreuna cu inca o copie si cu
documentele mentionate la 15.2, 15.3, 15.4 si 15.5 (daca e cazul) va fi trimis prin
posta la ANPCDEFP pe adresa:
Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 133, corp A, et. 3, sector 4, cod postal 040205
pana la termenele limita corespunzatoare mentionate anterior (data postei). Pe plic
se va mentiona: “pentru Programul SEE”.
Orice candidatura sosita dupa aceasta data va fi considerata automat ineligibila.
17. CONFIRMAREA PRIMIRII CANDIDATURII (click aici):

In termen de 10 zile lucratoare dupa fiecare deadline, lista candidaturilor primite va fi
afisata pe site‐ul www.see‐burse.ro
18. AFISAREA REZULTATELOR (click aici):

Rezultatele se vor afisa pe site‐ul www.see‐burse.ro astfel:
Pentru Vizite pregatitoare: in 15 zile lucratoare de la primirea candidaturii.
Pentru Proiectele de Mobilitate: 25.10.2013
Pentru Proiectele de Cooperare Inter‐Institutionala: 13.12.2013
19. ALTE INFORMATII: toate detaliile privind activitatile eligibile pentru finantare, durata
proiectelor/activitatilor, nivelurile de grant pe diferite tipuri de activitati, tipurile de finantare,
criteriile de evaluare a candidaturilor si modul de raportare se afla descrise in Ghidul
Candidatilor 2013. Va sfatuim insistent sa cititi cu atentie reglementarile din Ghid, inainte de a
finaliza completarea candidaturii.

Pe parcursul proceselor de candidatura, selectie si implementare a proiectelor puteti
contacta expertii tehnici la adresele:
madlena.nen@anpcdefp.ro
valentina.neg@anpcdefp.ro
radu.stoika@anpcdefp.ro
stefan.velciu@anpcdefp.ro
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