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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

LEONARDO DA VINCI 

Categoria 
acţiunii 

PARTNERIATE 

Acţiunea Parteneriate LEONARDO DA VINCI  
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Un Parteneriat Leonardo da Vinci este un cadru pentru activităţi de colaborare de mică anvergură 
desfăşurate între organizaţiile care activează în domeniul educaţiei şi formării profesionale (EFP) 
şi care colaborează pe teme de interes comun pentru organizaţiile participante. Unele proiecte se 
pot concentra mai mult pe participarea activă a formabililor, în timp ce altele se vor concentra pe 
colaborarea dintre profesori, formatori sau profesionişti EFP. Colaborarea va cuprinde nu numai 
şcoli sau instituţii EFP, ci şi întreprinderi, parteneri sociali sau alte părţi interesate EFP. 
Colaborarea se poate realiza la nivel naţional, regional sau local, dar şi la nivel sectorial, cum ar 
fi în cadrul domeniilor EFP sau sectoarelor economice. 
 
Parteneriatul trebuie să cuprindă parteneri din cel puţin 3 ţări participante. Unul din parteneri 
trebuie să fie coordonator. Se recomandă insistent ca în etapa de depunere a candidaturii să se 
indice care din parteneri se oferă să preia rolul de coordonator, în cazul în care coordonatorul 
iniţial nu este selectat. 
 
Proiectele de parteneriat completează un gol între cele două acţiuni descentralizate majore 
Leonardo da Vinci şi anume proiectele de mobilitate şi proiectele de transfer de inovaţie, de mari 
dimensiuni, deoarece proiectele de parteneriat permit cooperarea în domeniul EFP, depăşind 
cadrul activităţilor de mobilitate, fără a impune totuşi o cooperare de mare anvergură, cu bugete 
mari, precum proiectele de transfer de inovaţie. De asemenea, parteneriatele pot fi folosite la 
continuarea cooperării în direcţia rezultatelor obţinute în cadrul unui proiect anterior sau pot 
reprezenta un prim pas spre un proiect de mobilitate sau de transfer de inovaţie. Cu toate 
acestea, parteneriatele LdV nu trebuie utilizate pentru derularea de proiecte axate exclusiv pe 
mobilitate sau pentru elaborarea unui proiect de transfer de inovaţie. 
 
Parteneriatele sunt o modalitate excelentă de a iniţia activităţi de învăţare reciprocă, de utilizare 
de instrumente comune, aşa cum sunt descrise în Comunicatul de la Helsinki, cum ar fi 
transparenţa, Cadrul european al calificărilor (CEC), ECVET, asigurarea calităţii, excelenţa 
abilităţilor, competenţe pentru sectoarele cheie. 
 
SCOPURI ŞI OBIECTIVE – TEME ALE COOPERĂRII 
 
Parteneriatele Leonardo da Vinci urmăresc obiectivele programului Leonardo da Vinci, aşa cum 
este stabilit în articolul 15 Alineatul (1) al Deciziei Program, care reflectă obiectivele politice 
generale referitoare la EFP la nivel european. Aceasta include obiectivele corelate cu procesul de 
la Copenhaga şi revizuirile realizate o dată la doi ani ale acestuia. Principalele priorităţi pentru 
EFP, aşa cum au fost revizuite în Comunicatul de la Bruges din decembrie 2010, oferă un cadru 
foarte bun pentru parteneriatele Leonardo da Vinci: 
 
Mai concret, parteneriatele LdV se diferenţiază de acţiunile de parteneriat din programele 
Comenius şi Grundtvig pe baza conţinutului activităţilor, care trebuie să fie clar legate de EFP. A 
doua particularitate a parteneriatului LdV este implicarea şi altor părţi interesate în afară de 
şcolile EFP, cum ar fi întreprinderi, parteneri sociali, persoane implicate în procesul decizional la 
nivel regional, local sau chiar naţional. 
 
Exemplele următoare de teme care pot fi abordate în cadrul unui parteneriat LdV se bazează pe 
comunicatul de la Bordeaux şi reflectă actualele teme prioritare din strategia comună EFP: 

• Dezvoltarea orientării şi consilierii în domeniul EFP; 
• Deschiderea EFP spre flexibilitate şi crearea unor condiţii mai bune de trecere la viaţa activă; 
• Întărirea sau crearea unor legături mai strânse între EFP şi viaţa activă; 
• Promovarea recunoaşterii învăţării non-formale şi informale; 
• Răspuns la necesităţile pieţei muncii, în special IMM-uri, anticiparea abilităţilor necesare pe 

piaţa muncii; 
• Îmbunătăţirea calificării profesorilor şi formatorilor; 
• Sprijinirea implementării Asigurării calităţii EFP; 
• Colaborarea în domeniul transparenţei sistemelor EFP (de ex. ECVET, CEC (Cadrul european 

al calificărilor), Europass…); 
• Sprijinirea dezvoltării cadrelor naţionale ale calificărilor corelate cu Cadrul european al 

calificărilor; 
• Colaborare pentru testarea şi aplicarea conceptelor comune dezvoltate la nivel european, cu 

scopul de a realiza extinderea la nivelul actorilor “din teren”. 
 
Parteneriatul LdV va avea ca urmare rezultate care să permită diseminarea ulterioară şi aplicarea 
în continuare a rezultatelor colaborării. Ele pot fi descriptive sau tangibile, sub forma unui raport 
comun, a unei conferinţe, CD, a unui produs fizic dezvoltat pentru/în numele/cu implicarea 
cursanţilor, a unui concept de formare într-un anumit domeniu EFP,…etc. 

Cine poate beneficia • 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 
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asociaţiile de formabili, părinţi şi profesori; 
• Întreprinderile, partenerii sociali şi alţi reprezentanţi ai vieţii active, inclusiv camerele de 

comerţ şi alte organizaţii comerciale; 
• Organisme care oferă servicii de orientare, consiliere şi informare legate de orice aspect al 

învăţării pe tot parcursul vieţii; 
• Organisme responsabile cu sistemele şi politicile referitoare la orice aspect legat de formare 

profesională şi învăţare 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 

Cine poate candida Fiecare instituţie/organizaţie implicată în parteneriat  
PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – Priorităţi 

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

NA1 

  
 

21 februarie 2011 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă : 2 ani 
Durata maximă: 2 ani 
Comentariu privind 
durata 

Niciun comentariu 

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

Tabelul 4 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
finanţarea: 

Finanţarea parteneriatelor se bazează pe sume forfetare prestabilite, care variază în funcţie de 
numărul de mobilităţi planificate de instituţiile candidate. Prin mobilitate se înţelege deplasarea în 
străinătate efectuată de a personal şi/sau cursanţi pentru a participa la activităţile parteneriatului 
în ţările partenere. Instituţiile implicate în acelaşi parteneriat pot solicita o sume diferite, în 
funcţie de posibilităţile proprii de a trimite personal sau cursanţi şi pe gradul lor de implicare în 
activităţile de parteneriatului. 

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 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Reguli specifice de 
eligibilitate: - Tabelul de planificare a mobilităţii include activităţile de mobilitate planificate ale fiecărei 

organizaţii participante. 
- Numărul activităţilor de mobilitate planificate de fiecare organizaţie participantă respectă 

numărul minim cerut pentru valoarea grantului respectiv. 
- - Parteneriatele constau din cel puţin 3 parteneri, fiecare în altă ţară participantă la LLP, 

dintre care cel puţin una trebuie să fie stat membru al UE. 
Numărul minim de 
ţări: 

3 

Numărul minim de 
parteneri: 

3 

Comentariu privind 
participanţii: 

Niciun comentariu 

1. Calitatea programului de lucru 
Obiectivele parteneriatului sunt clare, realiste şi se referă la o temă relevantă. Programul de 
lucru corespunde atingerii obiectivelor şi este adecvat tipului respectiv de parteneriat; sarcinile 
sunt definite şi distribuite între parteneri în aşa fel încât rezultatele pot fi atinse şi toţi partenerii 
sunt implicaţi activ.  
2. Calitatea parteneriatului 
Implicarea partenerilor în activităţile ce trebuie efectuate este echilibrată. S-au planificat măsuri 
corespunzătoare pentru a se asigura colaborarea şi comunicarea eficiente. 
3. Valoarea adăugată europeană  
Impactul şi beneficiile colaborării europene asupra instituţiilor participante sunt clare şi bine 
definite. 
4. Relevanţa 

Criterii de acordare a 
grantului  

Propunerea răspunde obiectivelor programului. 
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5. Impactul 
Impactul anticipat asupra ambelor instituţii partenere şi asupra participanţilor individuali este clar 
şi bine definit. Parteneriatul a definit o metodologie de evaluare a atingerii scopurilor 
parteneriatului şi a realizării impactului anticipat. 
6. Diseminarea şi exploatarea rezultatelor 
Activităţile planificate pentru diseminarea şi exploatarea rezultatelor sunt relevante şi bine 
definite. Ele implică toate organizaţiile participante şi, dacă se poate, o comunitate mai largă. 
 
 

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

iulie 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  august 
Data probabilă a începerii acţiunii  august 


