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Funda|ia Centrul Educafia 2000+ lanseaza programul

de granturi in cadrul proiectului

Parteneriat pe ntru educafie! Granturi pentru §coli in dificultatel

Fundatia Centrul Educajia 2000+ organiza|ie independent^ de politic!, consultant si servicii
educalionale, anunja selec^ie de proiecte care vizeaza imbunata(irsa parleneriatului ^coala-comunitatc.
Prezentul program de granturi se deruleaza in cadrul proiectului ^Partenenat pentru educafie!
Granturi pentru $coti fa diflcultate!" §i este finantat de Kundafia Soros Romania, prin programul
Fondul de Urgentfa

Obiectivul general al programului de granniri este imbunaca|irea accesuiui elevilor din mediile
defavorizatc la un mvatamant de caiitate prin implementarea de proiecte de scurta" duraia la nivelul
§colilor unde ace§tia 151 dcsfa^oara activitatea. Valoarea unui grant este de 15.000 LK1 unclusiv TVA).

La programul de granturi din cadrul proicctului Parteneriat pentru educate! Grant uri pentru §coli In
dificultatei pot participa unita^ile de invatamant de toate nivelurile1 fie cu personalitate juridica, fie
structuri §colare care i$i des^oara activitatca in comunita|i defavorizate, in care exista: o rata
ridicata a sumajului . un numar important de copii din familii ai caror parinti sunt plecafi la
munca tn strainatate, aparfin n i inor i t a ( i lo r lui t ionalc (rromi, unguri, germani, tatari, tnrci . nisi,
lipoveni, iarbi etc.), au cerin^e educational speciale ,si familiilc sunt asisfale social (vcnitul
minim gnrantat).

!n anul 2011, vor fi finanfate 100 proiecte.

Ghidul Aplicantului, impreuna cu Formularul Cererii de f ioanian- sunt disponihile pe pagina
web a Cenlrului Educatia 2000+. w^'w.cedu.ro. in Secfiunea Stiri si Conmnitate.

Pentru detalii §i IntrebSri suplimentare vft puteji adresaCentrului Educatia 2000+, tele&n 021/2 120780,
021/2120781, fax: 021/2120779, e-mail nvoicu@cedu.ro, persoana ce contact Nicoleia Voicu.
Manager Project

Termenul limita pentru depunerea cererilor de finanfare este 21 ianuarie 20011, ora 17.00.
Cererile de flnanfare completate vor fi transmise electronic pe adresa de e - m a i l :
proiecte@cedu.ro

In vederea completarii Cererii de Finance va rugam s§ consultati Ghidul Aplicantului
prezentului anunj.

ta sckema dt sranturi se refers U toaie nlvelurlle (Jc tmi|amSnl prcunivenirar din Romflnia: $coli primflre, jtoli gencrsle,
imfionale. licee, grupuri t rnlnre. centre jculare, jc^li pottilkruU', sculi (If HI"C »i mnerit etc.


