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Apeluri pentru proicte finantate prin 

Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 

(SEE) 

 

DESPRE PROGRAM: 
 

În 13 octombrie 2016, Guvernul României şi guvernele Norvegiei, Islandei şi 

Liechtensteinului – ca state donatoare, au semnat Memorandumul de Înţelegere 

pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 

(SEE) 2014-2021, prin care României i se alocă fonduri în valoare de 254,560,000 

euro. 

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acoperă mai multe programe de 

finanţare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările 

SEE şi consolidarea cooperării între statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia) și cele 15 țări beneficiare (Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, 

Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și 

Ungaria). 

Instituţia care coordonează în România întreaga programare şi gestionare a 

granturilor SEE este Ministerul Fondurilor Europene, prin intermediul Punctului 

Naţional de Contact. 

 

Domenii : 

 

 SCHOOL EDUCATION  

Sunt eligibile :  

• Inspectorate Şcolare Judeţene (ISJ), Centre Judeţene de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE), Case ale Corpului 

Didactic (CCD) din România 

Acestea pot depune aplicaţii pentru vizite pregătitoare şi proiecte de 

mobilitate în statele donatoare. 

Participanții la mobilități pot fi experţii în educaţie (inspectori școlari, 

formatori de profesori, consilieri) din ISJ, CJRAE, CCD.  

 Institute și centre de formare din statele donatoare  

http://www.eeagrants.org/
http://www.eeagrants.ro/
http://www.eeagrants.ro/
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Acestea pot depune aplicații pentru vizite pregătitoare și proiecte de 

mobilitate pentru îmbunătățirea competențelor experților educaționali 

(inspectori școlari, formatori de profesori, consilieri) din România. 

Pot participa la mobilitate angajați și experți ai entității aplicante. 

 

 VET (pentru scoli VET)  

Sunt eligibile: 

• Unitățile de învăţământ profesional şi tehnic (licee şi școli 

profesionale) filiera tehnologică și școlile postliceale din 

România, care au parteneriate încheiate cu agenți economici 

pentru practica elevilor 

Acestea pot depune aplicaţii pentru vizite pregătitoare în statele 

donatoare și pentru proiecte de îmbunătățire a calității practicii elevilor.  

Participanții la mobilități sunt: 

 personalul didactic care predă discipline VET 

 cadrele de conducere ale unităţilor de învăţământ  

 reprezentanţi ai agenţilor economici, parteneri ai unităţilor de 

învăţământ 

 Școli VET din statele donatoare  

Acestea pot depune aplicații pentru vizite pregătitoare în România. 

La vizitele pregătitoare pot participa angajați ai instituției aplicante. 

 

 COMPONENTA DE INCLUZIUNE A COPIILOR ROMI IN 

SCOALA 

Sunt eligibile: 

• Consorţiile alcătuite dintr-un coordonator din România (o  instituţie 

sau organizaţie neguvernamentală activă în domeniul incluziunii 
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copiilor romi) şi 5-6 şcoli din Romania care școlarizează minimum 

20% copii romi, situate în comunităţi dezavantajate    

Consorțiile pot depune aplicaţii numai pentru proiecte naţionale  

 

Apelul la proiecte : http://www.eea4edu.ro/apel_roma2018/ 

Ghidul acestei componente :                  

                              http://www.eea4edu.ro/ghid_roma2018/?et_fb=1

 

  

INFORMAȚII UTILE : 

 

SITE-UL Programului SEE:  www.eea4edu.ro/ 

Termen limită: 31/05/2018, orele 22.00 

Consiliere ANPCDEFP: Mariana Nitelea,  mariana.nitelea@anpcdefp.ro 

 

 

Inspector pentru proiecte educaționale 

Natalia Aida Pop 

http://www.eea4edu.ro/apel_roma2018/
http://www.eea4edu.ro/apel_roma2018/
http://www.eea4edu.ro/ghid_roma2018/?et_fb=1
http://www.eea4edu.ro/ghid_roma2018/?et_fb=1
http://www.eea4edu.ro/ghid_roma2018/?et_fb=1
http://www.eea4edu.ro/
mailto:mariana.nitelea@anpcdefp.ro

