PROGRAMUL DE INVATARE PE TOT PARCURSUL
VIETII
LIFELONG LEARNING, LLP
APEL NATIONAL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 2013
NOTA:

In anul 2013 bugetul Romaniei pentru Programul de Invatare
pe Tot Parcursul Vietii (LLP) este : 35 449 000 EURO(*), cu urmatoarele
alocari initiale:

Pentru Programul Sectorial Comenius: 6 036 000 EURO
Pentru Programul Sectorial Erasmus: 17 398 000 EURO
Pentru Programul Sectorial Leonardo da Vinci: 9 978 000 EURO
Pentru Programul Sectorial Grundtvig: 1 904 000 EURO
Pentru Programul Transversal, Activitatea Cheie 1, Vizite de Studiu:
133 000 EURO
(*) Nivelul maxim poate suferi ajustari, in functie de aprobarea
bugetului general al UE pe 2013
Pentru a accesa cerintele specific fiecarui tip de program in parte,
faceti “click” pe denumirea acestuia.
REGLEMENTARI GENERALE LA NIVELUL ANPCDEFP
In atentia candidatilor pentru toate tipurile de proiecte:
ANPCDEFP isi rezerva dreptul de a aplica masuri administrative si
penalitati financiare candidatilor care utilizeaza declaratii sau
documente false in dosarul de candidatura, in acord cu Stategia
Nationala pentru Lupta Anti Frauda si Protejare a Intereselor Financiare
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ale UE in Romania (inclusiv sesizarea autoritatilor competente
nationale si europene).
Deasemenea, beneficiarii de granturi care se vor afla in situatia de
nerealizare a obligatiilor contractuale vor fi penalizati financiar,
proportional cu masura in care aceasta nerealizare afecteaza
indeplinirea obiectivelor mentionate in formularul de candidatura.
Dintre candidaturile selectate la toate termenele limita din anul 2013,
ANPCDEFP nu va finanta decat maximum doua mobilitati individuale
pentru aceeasi persoana (Comenius IST, Comenius Asistenti, Vizite de
Studiu, Grundtvig IST, Grundtvig VISA, Grundtvig GRAS, Vizite
pregatitoare). In cazul incalcarii deliberate a acestei restrictii,
persoana in cauza isi asuma consecinta returnarii celui de-al treilea
grant acceptat, oricand se identifica acest lucru.
Varianta oficiala a Ghidului Programului LLP 2013 este cea in limba
engleza.
Pentru mobilitatile efectuate in cadrul parteneriatelor Comenius,
Leonardo da Vinci si Grundtvig, participantii pot utiliza rate zilnice de
subzistenta/tari pana la maximul existent in tabelul din Ghid, aferent
mobilitatilor individuale (Ghid LLP 2013, partea I).
Candidatii ale caror aplicatii sunt respinse in baza criteriilor de
eligibilitate pot solicita o revizuire a deciziei in termen de maximum 5
zile lucratoare de la anuntarea rezultatelor.
Candidatul aflat in aceasta situatie poate contesta decizia aducand
argumente in sprijinul contestatiei. Contestatia se trimite pe email la
adresa contestatii@anpcdefp.ro, completand formularul de contestatie
si atasandu-l mesajului. ANPCDEFP va raspunde contestatiei, pe email,
in maximum 10 zile lucratoare de la primirea acesteia.
Candidatii ale caror proiecte nu au fost selectate pentru finantare la
finalul procesului de selectie pot contesta acest lucru, aducand
argumente, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la anuntarea
rezultatelor.
Contestatia se trimite pe email, la adresa contestatii@anpcdefp.ro, prin
completarea formularului de contestatie. Contestatia nu se poate referi
la aprecierile evaluatorilor si nici la punctajul atribuit de acestia.
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Procedura de tratare a contestatiei NU implica o reevaluare calitativa
a aplicatiei ci consta in verificarea regularitatii procesului de evaluare
in sine si a conformitatii sale cu regulile in vigoare.
ANPCDEFP va raspunde contestatiei, pe email, in termen de maximum
10 zile lucratoare de la primire.
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