INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IALOMIŢA

In atentia directorului, responsabilului ERASMUS + din unitatile scolare
Referitor: Termen proiecte mobilitate KA1 in cadrul Erasmus+
Va informam ca pe site-ul http://www.erasmusplus.ro/gasiti informatiile complete referitoare la
Apelul National pentru Propuneri de Proiecte 2015 si toate datele referitoare la posibilitatile de
finantare in cadrul ERASMUS+ http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-de-finantare.
Ghidul programului ERASMUS+ in limba romana il gasiti parcurgand link-ul
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_ro.pdf,
iar
versiunea
in
limba
engleza
parcurgand
link-ul
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf.
Aveti oportunitatea de a candida pentru:
- Domeniul scolar KA1 Proiecte de mobilitate pana termenul limita 04.03.2015 ora 12,00,
ora Bruxelles/ora13,00/ora României si KA2 – Parteneriate strategice pana in termenul limita de
31.03.2015, ora 12,00 ora Bruxelles/ora13,00, ora României.
- Formare profesională (VET) KA1 - Proiecte de mobilitate pana termenul limita 04.03.2015 ora
12,00, ora Bruxelles/ora13,00/ora României si KA2 – Parteneriate strategice pana in termenul limita de
31.03.2015, ora 12,00 ora Bruxelles/ora13,00, ora României.
Orice candidaturi depuse dupa aceasta termene vor fi respinse.
In sprijinul beneficiarilor in perioada urmatoare ANPCDEFP organizeaza o serie de patru
webinare: unul pentru codul PIC si trei dedicate celor care vor sa depuna proiecte de mobilitate la termenul
de 4 martie pentru educatia adultilor, educatie scolara si formare profesionala (VET).
http://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/90
Programarea webinarelor este urmatoarea:
- miercuri, 18 februarie, începând cu ora 11.30: Primul pas în Erasmus+ sau cum obtin codul PIC?;
- luni, 23 februarie, începând cu ora 11.30: Dezvolta-ti organizatia cu Erasmus+ prin proiecte de
mobilitate pentru formare profesionala( (VET);
- luni, 23 februarie, începând cu ora 14.30: Dezvolta-ti scoala cu Erasmus+ prin proiecte de mobilitate
scolara;
- marti 24 februarie, începând cu ora 14.30: Dezvolta-ti comunitatea cu Erasmus+ prin proiecte de
mobilitate pentru educatia adultilor.
Cei care doriti sa depuneti proiecte si mai aveti nevoie de clarificari va puteti inscrie pe pagina
web http://www.erasmusplus.ro/ sa participati la webinare in datele sus amintite.
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