Despre
program și obiective principale
Erasmus+ este programul prin care UE sprijină educația, formarea, tineretul și
sportul

în

Europa.

Reunește

șapte

programe

ale

UE

în

domeniul educației, formării, tineretului și susține, pentru prima dată, sportul. Cele
șapte programe europene de finanțare reunite sunt: Învățare pe tot parcursul vieții,

Tineret în acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de
cooperare cu țările industrializate.

Erasmus+ își propune să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa

2020 pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate socială și incluziune,
precum și ale cadrului strategic ET2020 pentru educație și formare. Programul

urmărește, de asemenea, să promoveze dezvoltarea durabilă a partenerilor din
domeniul

învățământului

superior

obiectivelor strategiei UE pentru tineret.

și

să

contribuie

la

îndeplinirea

Potențiali
beneficiari
persoane fizice: studenți, personal (predare), personal (formare), stagiari, tineri.

organizații: autorități publice, companii sau întreprinderi, instituţii publice/private,
organizații nonguvernamentale, școli şi instituții școlare, instituții de învățământ
superior.

Buget total
Pentru perioada 2014-2020 bugetul este de 14,7 miliarde EUR, fiind cu 40% mai
mare decât nivelul precedent al cheltuielilor din perioada 2007-2013.
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Activități eligibile
MOBILITATEA PERSOANELOR
Mobilitatea cursanților și a personalului;
Programe de masterat comune Erasmus Mundus;
Împrumuturi Erasmus+ pentru masterat.

COOPERARE PENTRU INOVARE ȘI SCHIMB DE BUNE PRACTICI
parteneriatele strategice transnaționale;
1
alianțe ale cunoașterii
între instituții de învățământ superior și întreprinderi;
alianțe ale competențelor sectoriale;
proiectele de consolidare a capacităților care susțin cooperarea cu țările partenere în
domeniile învățământului superior și tineretului;
Platforme de asistență informatică, precum eTwinning, School Education Gatewa, School
Education Gateway etc.

SPRIJIN PENTRU REFORMAREA POLITICILOR
Facilitarea dobândirii și îmbunătățirii abilităților și competențelor pentru profesioniștii din
domeniul audiovizualului și a constituirii de rețele, inclusiv încurajarea utilizării tehnologiilor
digitale pentru a se asigura adaptarea la evoluția pieței;
Îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a elabora opere
audiovizuale europene și care să aibă potențialul de a circula în UE și în afara acesteia și de a
facilita coproducțiile europene și internaționale, inclusiv de televiziune;
Încurajarea schimburilor între întreprinderi prin facilitarea accesului la piețe și la instrumente
comerciale care permit operatorilor din domeniul audiovizualului să sporească vizibilitatea
2
proiectelor lor pe piețele UE și pe piețele internaționale.

ACTIVITĂȚILE JEAN MONNET
Sprijinirea distribuției în cinematografe prin marketing transnațional, branding, distribuția și

2prezentarea de opere audiovizuale;

Promovarea comercializării, a brandingului și a distribuției transnaționale a operelor
audiovizuale europene prin intermediul tuturor celorlalte platforme, altele decât cele de teatru;
Sprijinirea dezvoltării publicului ca mijloc de stimulare a interesului pentru operele audiovizuale
europene și de îmbunătățire a accesului la acestea, în special prin promovare, evenimente,
educație cinematografică și festivaluri.

SPORT
Parteneriatele de colaborare;
Evenimentele sportive europene non-profit;
Consolidarea bazei de date concrete;
Dialogul cu părțile interesate europene relevante.
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Informații suplimentare pe
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_ro
https://www.erasmusplus.ro/

