Erasmus + 2014 -2020

Erasmus Plus (sau Erasmus+) este noul program al Uniunii Europene in domeniul
educatiei, formarii profesionale, tineretului si sportului. Acesta va intregra sapte dintre
programele europene de finantare actuale: Invatare pe Tot Parcursul Vietii, Tineret in
Actiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink si programul pentru cooperare cu
tarile industrializate.

Programul a demarat in anul 2014, va fi operational pana in anul 2020 si face
parte din cadrul multi-anual de finantare a Uniunii Europene. Aprobarea oficiala a
Regulamentului privitor la Erasmus+ este asteptata la sfarsitul anului 2013, in urma
finalizarii negocierilor intre Parlamentul European si Consiliu.

Buget total:
Persoane implicate

14,7 miliarde Euro

Peste 4 milioane

din care...
În domeniul universitar

-2 milioane studenți

Elevii din instituțiile de
învățământ liceal tehnologic - 650 000 elevi
şi vocaţional (formare
profesională)
Personal didactic şi
administrativ,
-800 000 de lectori, profesori, formatori, personal
facilitatori ai procesului de
din domeniul educației și lucrători de tineret
învăţare
Tineri (prin programe de
schimburi de tineri şi

Peste 500 000 de tineri

1

voluntariat)
Masteranzi

Parteneriate strategice

Aliante ale cunoașterii

Aliante pentru competente
sectoriale

- 200 000 de studenți (prin schema de garantare a
împrumuturilor)
Peste 25 000 de studenți (Masterate în cotutelă)
Circa 25 000 de parteneriate care vor implica 125 000
de școli, instituții de educație și formare profesională,
instituții din domeniul universitar și pentru educația
adulților, organizații de tineret, instituţii publice și
companii

Peste 150 de aliante înființate de 1 500 de instituții
din domeniul universitar și companii
Peste 150 de aliante înființate de 2 000 de prestatori de
servicii de educație și formare profesională și companii

În cadrul programului Erasmus+ persoanele nu pot candida pe cont propriu, ci
numai ca parte a unei instituţii/organizaţii eligibile. De aceea este foarte important
să identificaţi, împreună cu organizaţia/instituţia unde sunteţi activi sau cu care
sunteţi în contact, ce oportunităţi de învăţare vă oferă Erasmus+. Grupurile de tineri
pot candida în cadrul proiectelor de tineret (mobilităţi ale tinerilor şi lucrătorilor de
tineret) numai sub umbrela unei organizaţii sau instituţii implicate în lucrul cu tinerii.
Erasmus+ aduce numeroase oportunităţi de învăţare pentru tineri şi adulţi, în toate
sectoarele educaţiei: învăţământ preuniversitar, educaţia adulţilor, învăţământ universitar,
formare profesională şi tineret.

-INFORMATII GENERALE:
http://www.erasmusplus.ro/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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