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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

LEONARDO DA VINCI 

Categoria 
acţiunii 

PROIECTE MULTILATERALE  

Acţiunea Transfer de inovaţie în cadrul LEONARDO DA VINCI 
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Scopul proiectelor multilaterale Leonardo da Vinci „Transfer de inovaţie” este acela de a 
îmbunătăţi calitatea şi atractivitatea educaţiei şi formării profesionale (EFP) în ţările participante 
prin transferul inovaţiilor existente către noi medii juridice, sistemice, sectoriale, lingvistice, 
socio-culturale şi geografice prin colaborarea cu parteneri transnaţionali. Proiectele de transfer 
de inovaţii creează sinergii prin exploatarea inovaţiilor EFP existente (fără a reinventa roata). 
 
Propunerile de transfer de inovaţii trebuie să prezinte în mod clar temeiul transferului şi trebuie 
să demonstreze beneficiul transferului: pot fi transferate către alte sectoare şi ţări, spre 
exemplu, inovaţii privind cursurile EFP, instrumentele, materialele, metodologiile, referinţele sau 
standardele profesionale, sistemele de credite, experienţele sau lecţiile politice ori legislative; 
inovaţia transferată poate avea, de exemplu, şi 5 ani vechime, atât timp cât nu a fost depăşită 
de o altă inovaţie mai recentă. 
 
Aceste inovaţii existente se pot baza pe proiecte Leonardo da Vinci anterioare sau pe orice alte 
proiecte de inovaţii naţionale, europene sau internaţionale, putând fi transferate către sistemele 
şi organizaţiile de formare profesională la nivel naţional, regional, local sau sectorial. Prin 
urmare, propunerile trebuie să ia în considerare în mod clar drepturile de proprietate asupra 
inovaţiilor dezvoltate anterior (IPR). 
 
În mod ideal, un proiect de transfer de inovaţie ar trebui să combine nu doar inovaţiile din mai 
multe ţări pentru transferul către una sau mai multe ţări, ci şi partenerii din acele ţări. Astfel, 
proiectul poate deveni şi o experienţă de învăţare pentru acei parteneri interesaţi din domeniul 
EFP de unde provin inovaţiile. Pentru un transfer de inovaţie nu este neapărat nevoie de 
organizaţii inovatoare ca parteneri, ci, pentru introducerea acestuia în alte ţări şi medii, este 
nevoie de parteneri în sistemele naţionale de EFP cu reputaţie solidă şi experienţă internaţională 
în domeniul cooperării. 
 
Propunerea de proiect de transfer de inovaţie trebuie să trateze modul în care au fost 
elaborate următoarele elemente: 
• Analiza nevoilor grupului (grupurilor) ţintă (poate exista un grup ţintă direct, de exemplu, 

profesorii sau formatorii, şi un grup ţintă indirect, de exemplu, elevii sau ucenicii); 
• Identificarea inovaţiilor adecvate, în principiu, şi selecţia celor care vor satisface în cel mai 

bun mod nevoile grupului ţintă; 
• Analiza fezabilităţii armonizării şi transferului lor; 
 
De asemenea, propunerea trebuie să explice modul în care proiectul – în cazul selecţiei 
pentru finanţare – va implementa următoarele măsuri: 
• Armonizarea inovaţiilor selectate şi adaptarea acestora la cadrul juridic, sistemul de formare 

(public, privat, sectorial), limbă, cultură şi poziţia geografică, precum şi la nevoile grupului 
ţintă; 

• Transferul inovaţiilor către şi testarea acestora în noile medii; 
• Integrarea şi chiar certificarea inovaţiilor transferate în sistemele şi practicile de formare 

europene, naţionale, regionale, locale sau sectoriale. 
 

• Deşi un proiect de transfer de inovaţie se referă la identificarea soluţiilor existente la o 
anumită problemă, adaptarea acestora la alte medii poate necesita o serie de lucrări de 
dezvoltare. Cu toate acestea, propunerile pentru un transfer de inovaţie trebuie să aloce 
doar o perioadă scurtă de timp dezvoltării şi timp suficient adaptării, testării, reglării 
precise şi integrării. Pentru a garanta adaptarea efectivă a soluţiilor la grupurile ţintă 
directe şi indirecte în cel mai bun mod, acestea trebuie implicate în mare măsură în 
lucrările proiectului. 

Cine poate beneficia Toţi cei din sistemul de educaţie şi formare profesională, cu excepţia universităţilor, 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 cursanţi, 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 
• Organizaţiile din învăţământul superior pot participa la proiecte, dar rezultatele nu trebuie să 

îi vizeze pe cursanţii din sistemul de educaţie şi formare profesională la nivel universitar 
(studenţi). 

• Organizaţii non-profit, organizaţii de voluntariat, ONG-uri 
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Cine poate candida Organizaţia aplicantă din partea consorţiului. 
PRIORITĂŢI Priorităţile pentru această acţiune se găsesc în Apelul general la propuneri 2011-2013 – Priorităţi 

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

NA2 

  
 

28 februarie 2011 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii:  
Durata  
Durata minimă : 1 an 
Durata maximă: 2 ani 
Comentariu privind 
durata 

Prelungirea perioadei de eligibilitate cu până la maxim 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 publicat pe site-ul Agenţiei 
Naţionale, baremurile din acest tabel pot fi mai mici decât cele maximale prezentate în Tabelul 
5a. 
Pentru baremul zilnic privind costurile de subzistenţă: vezi tabelul publicat pe site-ul Agenţiei 
Naţionale, , baremurile din acest tabel pot fi mai mici decât cele maximale prezentate în Tabelul 
5b. 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

150 000 EUR/an 

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 

Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. Limba în care se depune 
propunerea trebuie să fie limba de lucru a consorţiului. 

Reguli specifice de 
eligibilitate: 

 
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. Calitatea programului de lucru 
Obiectivele sunt clare, realiste şi se referă la o temă relevantă; metodologia este potrivită pentru 
realizarea 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. 
2. Caracterul inovator 
Proiectul va furniza soluţii pentru nevoile clar identificate ale grupurilor ţintă clar identificate, 
oferind soluţii inovatoare în ceea ce priveşte dezvoltarea de competenţe şi formarea. Aceste 
soluţii vor rezulta în urma adaptării şi transferării abordărilor inovatoare deja existente în alte 
ţări sau sectoare economice. 
3. 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. 
4. Valoarea adăugată europeană  
Beneficiile şi nevoia cooperării europene sunt clar demonstrate.  
5. Raportul costuri-beneficii 
Candidatura demonstrează utilizarea eficientă a banilor în privinţa activităţilor planificate 
raportate la bugetul prevăzut. 
6. Relevanţa 
Candidatura se poziţionează evident într-una dintre priorităţile Apelului general la propuneri 
2011-2013 al LLP. Rezultatele răspund obiectivelor specifice, operaţionale şi generale ale 
Programului. 
7. Impactul 
Impactul asupra sistemelor şi abordărilor formării profesionale este semnificativ. 
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. 

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

iulie 

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


