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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

LEONARDO DA VINCI 

Categoria 
acţiunii 

PROIECTE MULTILATERALE 

Acţiunea Dezvoltarea inovaţiei LEONARDO DA VINCI 
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Proiectele multilaterale Leonardo da Vinci “Dezvoltarea inovaţiei” sunt proiecte de colaborare 
transnaţională care au scopul de a îmbunătăţi calitatea sistemelor de formare prin dezvoltarea 
procedeelor, metodelor şi conţinuturilor inovatoare în cadrul educaţiei şi formării profesionale 
(EFP). Inovaţia înseamnă a face lucruri noi sau a găsi căi noi de a face lucruri cunoscute. Pentru 
proiectele de Dezvoltare a inovaţiei aceasta înseamnă că se dezvoltă ceva inovator 
(conţinuturi, metode, procedee etc.), ca rezultat final al proiectului.  
 
Propunerile de dezvoltare a inovaţiei trebuie să răspundă presiunii inovaţiei (discrepanţe între 
sistemele sau procesele EFP) prezente în mai multe ţări şi trebuie să conducă la soluţii complet 
noi, având, astfel, drept rezultat un beneficiu clar în EFP de dimensiune europeană.  
 
Echipa de lucru alcătuită dintr-o varietate de parteneri europeni va stabili legături între diferite 
abordări, va conduce la schimburi reciproce şi creativitate şi va facilita dezvoltarea de noi soluţii 
şi know-how. Proiectele de dezvoltare a inovaţiei alocă, de regulă, foarte mult timp dezvoltării, 
însă vor prevedea timp suficient şi pentru testare. Acestea vor trebui să ţină seama de drepturile 
internaţionale de proprietate (IPR) pe parcursul proiectului astfel încât partenerii să ajungă la un 
acord înainte de finalizarea proiectului. O dezvoltare a inovaţiei poate veni din partea oricărei 
organizaţii inovatoare. În consecinţă, proiectele de dezvoltare a inovaţiei vor implica mai curând 
dezvoltatori de specialitate. Astfel, aceste proiecte pot constitui mijlocul de a îmbunătăţi calitatea 
şi de a promova inovaţia în formarea profesională. Ambele scopuri trebuie integrate în 
propunere, în aşa fel încât instrumentele, metodele sau conceptele, precum şi materialele 
concrete dezvoltate pe durata proiectului să poată fi folosite sau adaptate la medii în schimbare. 
 
Mai jos se pot vedea principiile de implementare a proiectelor Leonardo da Vinci de Dezvoltare a 
inovaţiei: 

• Se urmăreşte sprijin din partea UE pentru producerea de materiale fizice, produse, metode şi 
abordări în domeniul formării şi orientării profesionale, şi nu pentru activităţi de formare ca 
atare 

• Propunerile trebuie să contextualizeze dimensiunea inovatoare a proiectului şi să o 
poziţioneze faţă de necesităţile grupurilor ţintă sau problemei ce trebuie rezolvată 

• Dezvoltarea inovaţiei se poate aplica atât în contexte instituţionale şi practici formale, 
informale sau non-formale, precum şi la iniţiative promovate la nivel local, regional sau 
sectorial. 

• Rezultatele trebuie să aducă un beneficiu maxim la nivel european, valorificându-se 
experienţa şi cunoştinţele de specialitate ale diferitelor organisme europene şi/sau al altor 
organizaţii calificate, implicate activ în acest domeniu 

• Pentru a se folosi la maxim rezultatele şi a obţine feedback care să permită adaptarea şi 
transferarea produsului, materialului, abordării sau metodei, valorizarea (=diseminarea şi 
exploatarea rezultatelor) trebuie să fie o parte integrantă din programul de lucru al 
proiectului 

• La diseminarea şi exploatarea rezultatelor proiectului, dimensiunea europeană trebuie mărită 
prin producerea materialelor de formare şi orientare profesională, a produselor, metodelor 
şi abordărilor în limba tuturor partenerilor, în cazurile în care acest lucru este posibil  

 
Apelul general din 2011 include, de asemenea, proiectele de dezvoltare specific ECVET şi 
EQAVET care au făcut obiectul apelurilor individuale în anii anteriori. Pe lângă priorităţile 
strategice pentru proiectele de dezvoltare a inovaţiei din 2011 şi principiile descrise mai sus, 
propunerile de proiect trebuie să trateze următoarele aspecte: 
 

ECVET (Sistemul european de credite pentru educaţie şi formare profesională) 
 

Proiectele trebuie să combine două tipuri de activităţi, şi anume: 
 
- acţiunile de creare sau consolidare a parteneriatelor dintre instituţii competente în vederea 

stabilirii unui cadru operaţional pentru dezvoltarea testelor în ceea ce priveşte Sistemul 
European de credite pentru educaţie şi formare profesională (ECVET) în domeniul mobilităţii 
şi/sau învăţării pe tot parcursul vieţii; 

- acţiuni în domeniul ECVET, astfel cum se prevede în specificaţiile tehnice anexate 
Recomandării Parlamentului European şi a Consiliului (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF), în 
vederea aplicării şi implementării concrete a acesteia. 

 
Candidaţii trebuie să acorde o atenţie deosebită domeniului de aplicare al proiectului, atât în 
ceea ce priveşte calificările (sau sistemele de calificare) şi programul EFP vizat în mod direct de 
proiect, cât şi în ceea ce priveşte angajamentele şi programul de extindere sau generalizare a 
rezultatelor proiectului. 
 
Principalele rezultate aşteptate:  
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- metodologia de aplicare a ECVET calificărilor, procedurilor şi dispoziţiilor (inclusiv dispoziţiilor 
de reglementare) în vederea stabilirii conformităţii calificărilor cu ECVET, standardele de 
calificare sau listele de rezultate ale unităţilor de învăţare (cu punctele ECVET asociate);  

- măsuri, proceduri şi instrumente operaţionale pentru evaluarea rezultatelor învăţării, pentru 
transferul rezultatelor învăţării dintr-o ţară în alta sau dintr-un context de învăţare în altul, 
pentru recunoaşterea rezultatelor învăţării (inclusiv validarea non-formală şi informală a 
acestora) şi acordarea calificărilor. 

 
EQAVET (Asigurarea europeană a calităţii în educaţie şi formare profesională) 
 
Candidatul trebuie să garanteze că noul coordonator de proiect, odată selectat, va menţine 
contactul cu reţeaua actuală pentru asigurarea calităţii în EFP şi va continua cele mai recente 
activităţi pentru a păstra coerenţa cu acţiunile întreprinse la nivel european. 
 

Se va acorda o atenţie deosebită proiectelor care tratează educaţia şi formarea profesională 
iniţială. 
 

Cine poate beneficia Toţi cei implicaţi în educaţia şi formarea profesională, cu excepţia nivelului terţiar, precum şi 
instituţiile şi organizaţiile care facilitează acest tip de educaţie şi formare, cum ar fi: 

• Instituţiile sau organizaţiile care oferă oportunităţi de învăţare în domeniile cuprinse în 
programul sectorial Leonardo da Vinci 

• Asociaţiile şi reprezentanţii celor implicaţi în educaţia şi formarea profesională, inclusiv 
asociaţiile de formabili, părinţi şi profesori 

• Întreprinderile, partenerii sociali şi alţi reprezentanţi ai vieţii active, inclusiv camerele de 
comerţ şi alte organizaţii comerciale şi sectoriale 

• Organisme care oferă servicii de orientare, consiliere şi informare legate de orice aspect al 
învăţării pe tot parcursul vieţii 

• Organisme care răspund de sistemele şi politicile referitoare la orice aspect legat de educaţia 
şi formarea profesională pe tot parcursul vieţii, la nivel local, regional şi naţional 

• Organisme şi centre de cercetare implicate în probleme de învăţare pe tot parcursul vieţii 
• Organisme de nivel terţiar pot participa in proiecte, dar rezultatele nu trebuie sa vizeze 

studenţii 
• Organizaţii non-profit, organizaţii de voluntariat, ONG-uri 

 
Notă: Această acţiune este deschisă organizaţiilor partenere din ţări neparticipante la LLP. 
Acestea nu pot fi organizaţii coordonatoare. Vezi partea I a Ghidului (Secţiunea 1C) şi website-ul 
Agenţiei Executive pentru detalii privind aspectele administrative referitoare la modul de  
participare al acestor organizaţii. 

Cine poate candida Organizaţia coordonatoare în numele consorţiului. 
PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – Priorităţi 

strategice al LLP. 
CUM SE CANDIDEAZĂ Centralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenţia Executivă 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de 
selecţie: 

COM 

  
 

28 februarie 2011 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă : 1 an 
Durata maximă: 3 ani 
Comentariu privind 
durata 

Prelungirea perioadei de eligibilitate cu cel mult 6 luni, la cerere, pentru proiecte şi reţele 
multilaterale, studii şi cercetări comparative, măsuri acompaniatoare este posibilă numai în 
cazuri excepţionale. Valoarea totală a grantului nu se modifică. 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele 
privind grantul: 

Pentru baremul zilnic privind costurile de personal: vezi Tabelul 5a; baremul zilnic nu trebuie să 
depăşească aceste valori publicate. 
Pentru baremul zilnic privind costurile de subzistenţă: vezi Tabelul 5b; baremul zilnic nu trebuie 
să depăşească aceste valori publicate. 
Pentru organizaţii participante din ţări terţe: vezi tabelul publicat pe site-ul Agenţiei Executive. 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

200 000 EUR/an şi maxim 400 000 EUR pentru durata întregului proiect 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Valoarea maximă a grantului european este de 75% 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ 
AL UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 
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Reguli specifice de 
eligibilitate: 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. 

Numărul minim de 
ţări: 

3 

Numărul minim de 
parteneri: 

3 

Comentariu privind 
participanţii: 

Cel puţin o ţară trebuie să fie stat membru al UE.  

1. Relevanţa 
Finanţarea solicitată şi rezultatele scontate se înscriu clar printre obiectivele specifice, 
operaţionale şi generale ale Programului. Obiectivele sunt clare şi realiste şi se referă la o 
temă/grup ţintă adecvate. Atunci când priorităţile pentru acţiunea respectivă sunt stabilite în 
Apelul general la propuneri 2011-2013 al LLP, cel puţin una dintre acestea trebuie tratată 
corespunzător. 
2. Calitatea programului de lucru 
Organizarea muncii este clară şi adecvată pentru atingerea obiectivelor. Programul de lucru 
stabileşte şi distribuie sarcini/activităţi partenerilor în aşa fel încât se garantează că rezultatele 
vor fi obţinute la timp şi se vor încadra în buget.  
3. Caracterul inovator 
Acţiunea va oferi ceva nou în ceea ce priveşte oportunităţile de învăţare, dezvoltarea abilităţilor, 
accesul la informaţie etc., precum şi soluţii inovatoare pentru necesităţile curente identificate la 
grupurile ţintă. Acest lucru se va realiza prin dezvoltarea unei soluţii absolut noi, care nu există 
încă în niciuna din ţările participante la Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii.  
4. Calitatea consorţiului 
Consorţiul reuneşte toate deprinderile, expertiza recunoscută şi competenţele necesare pentru 
punerea în practică a tuturor aspectelor programului de lucru. Sarcinile sunt distribuite 
partenerilor în mod adecvat. 
5. Valoarea europeană adăugată 
Beneficiile şi nevoia cooperării europene (spre deosebire de abordările naţionale, regionale sau 
locale) sunt clar demonstrate.  
6. Raportul costuri-beneficii 
Candidatura prezintă un echilibru între costuri şi beneficii pentru activităţile prevăzute şi bugetul 
corespunzător acestora. 
7. Impactul 
Impactul previzibil asupra abordărilor, grupurilor ţintă şi sistemelor vizate este clar definit şi sunt 
stabilite măsurile pentru a se asigura obţinerea acestuia. Este probabil că rezultatele activităţilor 
vor fi semnificative. 
8. Calitatea planului de valorizare (diseminarea şi exploatarea rezultatelor) 
Activităţile de diseminare şi exploatare vor permite folosirea optimă a rezultatelor dincolo de 
interesele participanţilor la proiect, pe durata şi după încheierea proiectului. 
9. După caz; Participarea organizaţiilor din ţări terţe 

Criterii de acordare a 
grantului  

Participarea unei organizaţii dintr-o ţară terţă reprezintă valoare adăugată pentru aplicaţia pentru 
grant, activităţile propuse pentru partenerul (partenerii) dintr-o ţară terţă sunt potrivite şi 
bugetul cerut pentru acest scop reprezintă o investiţie rentabilă. 

PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

iunie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  septembrie 
Data probabilă a începerii acţiunii  octombrie 


