Întrebări frecvente - proiecte de dialog pentru tineret

1.Există un număr minim şi maxim de participanţi care pot fi implicaţi în
activităţi?
Conform Ghidului Programului Erasmus+, în activităţile proiectului trebuie să fie
implicaţi minim 30 de tineri participanţi (fără a lua în considerare factorii decizionali,
experţii în politicile de tineret sau membrii echipei de proiect). Acest număr minim are în
vedere participanţii la toate activităţile planificate. Nu este prevăzut un număr maxim de
tineri participanţi, însă trebuie avut în vedere faptul că numărul de participanţi nu trebuie
să genereze un buget total per proiect mai mare de 50.000 Euro.
2.În proiectele de dialog pentru tineret se poate solicita buget pentru factorii
decizionali?
Cu toate că nu există câmp dedicat, puteţi solicita buget atât pentru factorii decizionali,
cât şi pentru experţii în politicile de tineret şi membrii echipei de proiect. Numărul
acestora trebuie inclus în numărul total de participanţi, iar în partea descriptivă a
activităţilor trebuie să precizaţi numărul lor pentru fiecare categorie.
3.Ce subiecte se pot aborda într-un proiect de dialog pentru tineret?
Subiectele care pot fi abordate într-un proiect de dialog pentru tineret trebuie să se
încadreze în tematicile şi priorităţile stabilite de Strategia Uniunii Europeane pentru
Tineret şi mecanismele sale de dialog. Mai multe informaţii puteţi obţine accesând
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
4.Se pot acoperi costuri de diseminare a rezultatelor din bugetul proiectului?
Activităţile de diseminare pot fi acoperite din capitolul ,,Costuri excepţionale” în
proporţie de 75%. Mai multe informaţii despre costurile excepţionale puteţi obţine
accesând Ghidul Programului.
5.În cazul solicitării costurilor excepţionale cu privire la consultări on-line,
ce costuri pot fi acoperite?
Pentru a fi acordate, costurile aferente consultarilor on-line trebuie descrise şi justificate
în formularul de candidatură. Tipurile de costuri solicitate pot fi: realizarea
chestionarului, prelucrarea datelor, promovarea sondajului; de asemenea, este necesar să
oferiţi informaţii despre tipul de chestionar folosit şi modalitatea de analiza a datelor.
6.Activităţile prevăzute în proiect pot fi desfăşurate şi în alte ţări în afară de
cele de unde provin partenerii din proiect?
Activităţile naţionale se pot desfăşura doar în ţara în care îşi are sediul aplicantul.
Activităţile transnaţionale/internaţionale se pot desfăşura doar în ţările Participante la
Program în care îşi au sediul organizaţiile partenere din proiect. Doar în cazuri justificate
în mod corespunzător și dacă activitatea principală include elemente de dialog cu factori

de decizie la nivel european, o activitate se poate desfășura la sediul unei instituţii a
Uniunii Europene.
7.Este obligarorie participarea în activităţile proiectului a factorilor
decizionali în cazul în care activităţile proiectului prevăd interacţiuni între
tineri şi factori decizionali?
În cazul în care activităţile proiectului prevăd interacţiuni între tineri şi factori decizionali
(ex: dezbateri, informări asupra rolurilor şi activităţilor acestora), acestea nu pot fi
derulate fără implicarea factorilor decizionali deoarece, în absenţa acestora, activitatea
devine ineligibilă. Ca urmare, recomandăm ca până la trimiterea candidaturii să fie
contactaţi factorii decizionali relevanţi şi să se încheie acorduri de participare în cadrul
proiectului, care pot reprezenta un acord ferm din partea acestora.
8.În cazul în care au fost aprobate costuri de transport şi nu au fost cheltuite
toate sumele, având în vedere faptul că transportul a fost asigurat din alte
surse sau nu a mai fost necesar, ce se întâmplă cu sumele necheltuite?
Costurile de transport rămase necheltuite pot fi transferate la ,,Sprijin organizatoric” prin
suplimentarea numărului de participanţi sau pot fi transferate către altă activitate care
necesită transport suplimentar (de exemplu, din cauza suplimentarii numărului de
participanţi).

