
Școlile participante la Zilele Euroscola de la Strasbourg vor primi, împreună cu invitația 

de participare, instrucțiuni detaliate referitoare la regulile financiare aplicabile începând 

cu anul 2017. 

În cele ce urmează vă prezentăm elementele de noutate care au survenit față de regulile 

aplicabile în anii precedenți: 

 

Elemente de noutate în Regulamentul financiar al programului Euroscola  

- școlile nu vor mai primi subvenția în numerar - aceasta va fi transferată într-un cont bancar 

indicat de școlile care participă la Ziua Euroscola; 

- școlile vor completa o declarație care cuprinde detalierea costurilor legate de participarea la 

Ziua Euroscola la Strasbourg (deplasare, cazare etc.). Declarația rămâne o „declarație pe 

proprie răspundere” și nu trebuie însoțită de documentele justificative. Documentele 

justificative legate de participarea la Ziua Euroscola vor fi păstrate de liderul de grup timp de 

3 ani, pentru posibile controale;  

- agențiile de turism care organizează deplasarea și șederea la Strasbourg pot fi considerate 

„lideri de grup”, dar nu vor putea înlocui profesorii coordonatori ai grupurilor respective; 

- fondurile pentru deplasare, cazare, mese și alte cheltuieli minore pot fi redistribuite în funcție 

de necesități (sunt interschimbabile); 

- cheltuielile pentru masa, la Ziua Euroscola, se deduc din subvenție; 

- „cheltuielile eligibile” sunt cheltuielile reale ale grupului, direct legate de participarea la Ziua 

Euroscola de la Strasbourg, în limitele menționate în anexele la formularul financiar; 

- nu se mai acceptă declararea cheltuielilor pentru nopțile adiționale care nu sunt necesare 

pentru deplasarea la Strasbourg. Cheltuielile pentru programele turistice suplimentare nu vor 

fi rambursate; 

- pentru calculul subvenției este obligatoriu ca școlile să trimită în termenul indicat listele 

elevilor participanți la Ziua Euroscola; 

- în cazuri excepționale se acceptă participarea la Ziua Euroscola a unui nr. suplimentar limitat 

de elevi (1 - 2). În aceste cazuri subvenția va acoperi numai participarea a 24 de elevi la Ziua 

Euroscola. 

- valoarea subvenției rămâne neschimbată față de anii precedenți. 

 

 

 

 


