25 martie 2021

28 de miliarde de Euro pentru Erasmus+, 2021-2027
Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și
tineret a anunțat astăzi, 25 martie, într-o conferință de presă susținută la Bruxelles,
lansarea oficială a noii generații a programului european pentru educație, formare și
tineret, Erasmus+. Comisia Europeană a adoptat primul său plan de lucru anual,
fiind publicat și Ghidul programului pentru anul în curs.
Erasmus+, considerat emblematic la nivel european, își va continua funcționarea în
perioada 2021-2027 având o creștere majoră de buget: 28 de miliarde de Euro
pentru cei 7 ani, față de 14.7 miliarde alocate în perioada anterioară, 2014-2020. Cea
mai mare parte din buget (70%) se va îndrepta spre sprijinirea mobilității cu scopul
învățării, în timp ce restul fondurilor vor fi alocate pentru proiecte de cooperare și
activități care să ducă la dezvoltarea de politici în domeniile vizate de Erasmus+.
Includerea, digitalizarea, sprijinul pentru European Green Deal și pentru
mobilitatea tinerilor – inclusiv prin noua componentă, DiscoverEU - reprezintă
caracteristicile principale pentru Erasmus+, în următorii 7 ani.
„Faptul că bugetul Erasmus+ pentru următorii șapte ani aproape că s-a dublat
demonstrează importanța acordată în Europa educației, tineretului și învățării pe tot
parcursul vieții. Erasmus+, derulat în 33 de țări și accesibil restului lumii prin
intermediul activităților sale internaționale, rămâne un program unic din punctul de
vedere al dimensiunii, al sferei sale de aplicare și al recunoașterii de care se bucură
la nivel mondial.” (Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovare, cercetare,
cultură, educație și tineret)

Erasmus+ în România
În 2020, în România s-au alocat peste 114 milioane de Euro în programul
Erasmus+. Au fost aprobate 1381 de proiecte, din cele aproape 3000 de cereri de
finanțare depuse. Peste 64000 de persoane au fost implicate direct în aceste
proiecte.
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„Lansarea de astăzi cu siguranță era mult așteptată de către întreaga comunitate
Erasmus+. Dar, așa cum se întâmplă mereu, trecerea de la o generație de programe
la alta e marcată de negocieri, modificări și numeroase discuții. Cu atât mai mult în
contextul fără precedent în care ne aflăm. Ce este clar, însă, e faptul că instituțiile
comunitare își continuă angajamentul de a investi în educație, formare și tineret.
În România ne așteptăm la o creștere a bugetului cu aproximativ 80% în cei 7 ani,
creștere care să se petreacă gradual.
Dincolo de cifre, trebuie să ne îndreptăm atenția către cei care sunt implicați în
proiectele Erasmus+, pentru că ei sunt cei care generează transformarea din
învățare despre care toți vorbim.” (Monica Calotă, director ANPCDEFP, Agenția
care implementează Erasmus+ în România)
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