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Turinys: 

1. Erasmus+ programa. 

2. Galimybės mokyklinio, profesinio ir 

suaugusiųjų švietimo sektoriams. 

3. Registracija dalyvių portale. 

4. Erasmus+ sportas. 



APIE ERASMUS+ 
 
Aprėpia 7 ES 
švietimo, mokymo 
ir jaunimo 
programas bei 
pirmą kartą įtraukia 
sportą 
 
 
Bendras biudžetas 
padidintas 40 proc. 
ir siekia 14,7 
milijardo eurų 
 



Erasmus+ - integruota programa  

Programa 
“Veiklus  jaunimas” 

 
Tarptautinės aukštojo 

Mokslo programos: 
Erasmus Mundus,  

Tempus, 
Alfa, Edulink 

 
 
 

Grundtvig 
 

Erasmus 
 

Leonardo 
 

Comenius 

Mokymosi visą  

gyvenimą programą 

Viena integruota programa 

(2014-2020) 

Esamos programos 

(2007-2013) 

Papildomos veiklos: 
 

Jean Monnet  

Sportas 

Erasmus+ 

1 veikla 

 

Mobilumas  

mokymosi tikslais 

 

2 veikla 

 

Strateginis 

bendradarbiavimas, 

 inovacijos kūrimas 

3 veikla 

 
Švietimo 

politikos 

reformos 



Erasmus+ programos 

administravimas (I) 

 Decentralizuotos veiklos: administruoja 

Nacionalinės Agentūros (Lietuvoje - Švietimo 

mainų paramos fondas (LT01) ir Jaunimo 

tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (LT02)) 

 

 Centralizuotos veiklos: administruoja Europos 

Komisijos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros 

vykdomoji agentūra (Vykdomoji agentūra) 



Erasmus+ programos 

administravimas (II) 

 KA1 veikla - Mobilumas mokymosi tikslais:  

  administruoja NA (ŠMPF ir JTBA) 

 

 KA2 veikla - Bendradarbiavimo projektai: 

  administruoja NA (ŠMPF ir JTBA) 

  administruoja EK Vykdomoji agentūra  

 

 KA3 veikla - Parama politinei reformai: 

  administruoja EK Vykdomoji Agentūra  

            administruoja NA (JTBA) 

 

 
 



MOBILUMAS MOKYMUISI 
 

MOKINIŲ MOBILUMAS 
650 000 profesinių praktikų ar  
stažuočių užsienyje 

 
DARBUOTOJŲ MOBILUMAS 
800 000 švietimo ir jaunimo darbuotojų  
užsienyje išmoks naujų mokymo ir mokymosi  
metodų 
 

 
 



Pirmoji pagrindinė veikla (KA1)- 

Mobilumas mokymosi tikslais 

Mobilumas: 

• Aukštojo mokslo įstaigų studentai ir personalas; 

• Profesinio mokymo įstaigų mokiniai ir personalas; 

• Mokyklinio ugdymo įstaigų personalas*; 

• Suaugusiųjų švietimo įstaigų personalas; 

• Jauni žmonės ir jaunimo darbuotojai.  

 

 

* Taikoma ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms 

 



Ko siekiama? 

Besimokantiesiems: 

• Geresni mokymosi rezultatai, profesiniai įgūdžiai bei 

greitesnis įsidarbinimas, bendrieji gebėjimai, 

tarpkultūrinis sąmoningumas, užsienio kalbos; 

Personalui: 

• Geresnės kompetencijos, švietimo sistemų ir politikos 

supratimas, užsienio kalbos, gebėjimas inicijuoti 

pokyčius; 

Institucijoms: 

• Gebėjimas veikti tarptautiniu lygiu; veiklos kokybė ir 

naujoviškumas; šiuolaikiška, dinamiška, profesionali 

aplinka. 



Pirmoji pagrindinė veikla (KA1)- 

mobilumas mokymosi tikslais 

Pareiškėjas: tik institucija 

Dalyviai: besimokantieji (aukštojo ir profesinio mokymo) 

ir personalas 

Projekto trukmė: 1 arba 2 metai 

Minimalus partnerių skaičius: 2 partneriai iš 2 šalių 

Vienas kvietimas teikti paraiškas per metus 

Paraiškų teikimas iki 2014 m. kovo 17 d., 13 val. 

Finansavimas – 100 proc. planuojamų išlaidų 



Kas ir kaip teikia mobilumo projektų 

paraiškas? 

• Visos institucijos dirbančios aukštojo mokslo, 

profesinio mokymo, mokyklinio bei suaugusiųjų 

švietimo srityje. 

• Aukštojo mokymo institucijos - turinčios Erasmus 

Chartiją. 

 

Paraišką institucija gali teikti: 

• Savarankiškai (individualiai)  

• Konsorciumo vardu (išskyrus mokyklinį ugdymą).  



Mobilumo projektuose 

 dalyvaujančios šalys 

PROGRAMOS ŠALYS (visų sektorių mobilumui) 

28 ES šalys narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija,  Danija, 

Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, 

Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, 

Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, 

Vokietija. 

Ne ES šalys: Norvegija, Islandija, Šveicarija, Lichtenšteinas, Turkija, 

Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. 

 

PARTNERĖS ŠALYS (tik aukštajam mokslui): Vakarų Balkanai, Rytų 

partnerystės šalys, Pietų Viduržemio šalys, Rusijos Federacija.  

KITOS ŠALYS (tik aukštajam mokslui): kai kurios Azijos, Lotynų 

Amerikos bei kitos šalys (sąrašas 2014 m. Vadove paraiškų teikėjams). 

 



Paraiškų vertinimas –  

mobilumo projektai (KA1) 

Vertinimo kriterijai 
Maksimalus 

balų skaičius 

Praeinamas 

balas 

Projekto aktualumas  

(atitikimas bendriems ES ir sektoriaus 

prioritetams, aiškūs tikslai ir poreikis, 

planuojami rezultatai) 

30 15 

Kokybiškas projekto įgyvendinimas  

(pasirengimas, įgyvendinimas, 

vertinimas, bendradarbiavimas ir pan.) 

40 20 

Rezultatų poveikis ir sklaida (rezultatų 

kokybės vertinimas, pamatuojamas 

poveikis tikslinėm grupėm, konkretus 

sklaidos planas ir pan.) 

30 15 

100 60 



Antroji pagrindinė veikla (KA2) - 

bendradarbiavimo projektai 

Bendradarbiavimo projektai: 

 

1.Strateginės partnerystės; 

2.Žinių aljansai (aukštajam mokslui); 

3.Sektoriaus įgūdžių aljansai (profesiniam mokymui); 

4.Potencialo vystymas; 

5.IT platformos. 

 



STRATEGINĖS 
PARTNERYSTĖS 

 
Bendradarbiavimas 
tarp sektorių - 
aukštojo mokslo, 
profesinio mokymo, 
mokyklinio ugdymo ir 
suaugusiųjų švietimo 
srityse  

 
25 000 partnerysčių 

 
125 000 įstaigų 
 



Strateginės partnerystės 

Tikslai 

• kokybė ir naujovės;  

• bendradarbiavimas, tinklų kūrimas; 

• kompetencijų tobulinimas, pripažinimas;  

• verslumo ugdymas; 

• lygių galimybių užtikrinimas ir įtraukimas; 

• dalyvaujančių organizacijų gebėjimų stiprinimas. 

 



Strateginės partnerystės 

Pareiškėjas: tik institucija 

Dalyviai: besimokantieji ir personalas 

Projekto trukmė: 2 arba 3 metai 

Minimalus partnerių skaičius: 3 partneriai iš 3 šalių 

(išimtis mokykliniam ugdymui) 

Paraiškų teikimas iki 2014 m. balandžio 30 d., 13 val. 

Vienas kvietimas teikti paraiškas per metus 

Finansavimas – 100 proc. planuojamų išlaidų, išskyrus 

išimtines išlaidas (Exceptional costs) – 75 proc.  

 



• Partnerystę sudaro mažiausiai 3 institucijos iš 3 

skirtingų šalių. 

 

• Dvišaliai projektai galimi: 

 1. mokyklinio ugdymo institucijos; 

 2. vietos/regioninės valdžios švietimo srityje: 

 - bent viena mokykla; 

 - vietos organizacija, susijusi su projekto tema. 

  

Strateginės partnerystės 



Strateginių partnerysčių projekto 
pavyzdys (I) 

Koordinatorius 

(LT) 

Lietuvos  

NA (ŠMPF) 

Partneris 

Vokietijoje 

Dotacija 

Europos 

Komisija 
E.paraiška 

1 partnerių  

susitikimas 

2 partnerių  

susitikimas 

3 partnerių  

susitikimas 

4 partnerių  

susitikimas 

Dotacija 

Netaikoma mokyklų 

partnerystėms! 

E.paraiška 

Partneris 

Suomijoje 



Strateginių partnerysčių projekto 
pavyzdys (II) 

Koordinatorius 

(LT) 

Partneris 

Suomijoje 

Lietuvos  

NA (ŠMPF) 

Partneris 

Vokietijoje 

Dotacija 

Europos 

Komisija 
E.paraiška 

1 partnerių  

susitikimas 

2 partnerių  

susitikimas 

3 partnerių  

susitikimas 

4 partnerių  

susitikimas 

Tik mokyklų 

partnerystėms! 

E.paraiška 

Suomijos 

NA 

Vokietijos  

NA 
Dotacija 

Dotacija 



Partnerystėse dalyvaujančios šalys 

Programos šalys  

28 ES šalys narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija,  Danija, Estija, 

Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, 

Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, 

Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija. 

 

Ne ES šalys: Norvegija, Islandija, Šveicarija, Lichtenšteinas, Turkija, Buvusi 

Jugoslavijos Respublika Makedonija 

 

Partnerės šalys: Vakarų Balkanai, Rytų partnerystės šalys, Pietų 

Viduržemio šalys, Rusijos Federacija  

Kitos šalys: kai kurios Azijos, Lotynų Amerikos bei kitos šalys (sąrašas 2014 

m. Vadove paraiškų teikėjams) 

 



Paraiškų vertinimas –  

KA2 strateginės partnerystės 

Vertinimo kriterijai 

Maksimalus 

balų 

skaičius 

Praeinamas 

balas 

Projekto aktualumas  

(atitikimas bendriems ES ir sektoriaus prioritetams, 

aiškūs tikslai ir poreikis, situacijos analizė, 

planuojami konkretūs rezultatai) 

30 15 

Kokybiškas projekto įgyvendinimas  

(pasirengimas, įgyvendinimas, vertinimas, mobilumo 

veiklų organizavimas (jei tinka), veiklų ir biudžeto 

ryšys  ir pan.) 

20 10 

Projekto komandos bendradarbiavimo kokybė 

(projekto partneriai ir jų indėlis, koordinavimo ir 

bendravimo mechanizmai ir pan.) 

20 10 

Rezultatų poveikis ir sklaida (rezultatų kokybės 

vertinimas, pamatuojamas poveikis tikslinėm 

grupėm, konkretus sklaidos planas ir pan.) 

30 15 

100 60 



ERASMUS+ kalendorius 

Veikla Mobilumo projektai Strateginės partnerystės 

Paraiškų teikimas iki: 2014-03-17, 13 val. 2014-04-30, 13 val. 

Registracija PIC kodui iki: 2014-03-17 2014-04-30 

Paraiškų tinkamumo ir 

kokybės vertinimas iki:  

2014-04-30 2014-06-15 

Sprendimas dėl dotacijos 

skyrimo iki: 

2014-05-30 2014-07-30 

Sutarčių pasirašymas nuo: 2014-06-15 2014-09-15 

Projektų pradžia nuo: 2014-07-01 2014-09-01 

I-as dotacijos išmokėjimas Per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo 

Projekto pabaiga, ataskaitos 

rengimas, galutinis dotacijos 

išmokėjimas 

Kaip numatyta dotacijos sutartyje 



Elektroninės paraiškos teikimas  

(KA1 ir KA2) 

Teikiama tik elektroninė paraiškos forma. 

Kur rasti? www.smpf.lt, 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus  

Paraiškos pildymas (pdf forma). 

Pridedami dokumentai: Declaration of Honour 

(Sąžiningumo deklaracija), partnerių mandatai, 

kiti, jei reikia.  

Paraiškos pateikimas laiku. 

 

http://www.smpf.lt/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus


Registracija dalyvių portale (I) 

Kas registruojasi? Visos organizacijos norinčios 

dalyvauti Erasmus+ programoje (koordinatoriai ir 

partneriai). 
 

Kur?  

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop

/en/home.html 

 

Kodėl? Gauti unikalų PIC kodą.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html


Registracija dalyvių portale (II) 



Paieška dalyvių portale 



Organizacijos registracija 



 Dalyvių portale pridedami 

dokumentai: 

Registracijos metu: 

1.Juridinio statuso forma (Legal entity form)  

a) Privataus juridinio asmens forma (Private company) bei 

organizacijos registracijos pažymėjimas ir PVM mokėtojo 

registracijos pažymėjimas.  

b) Viešosios teisės subjekto forma (Public entity) bei oficialus 

dokumentas, patvirtinantis, kad subjektą įsteigė nacionalinės 

valdžios institucija. 
 

Prieš pasirašant dotacijos sutartį: 

2.Finansinių duomenų forma.  

3.Pelno (nuostolių) ataskaita, balanso ataskaita (jei 

privatus juridinis asmuo ir projekto suma didesnė nei 

60.000 EUR). 

 



Kas toliau? 

Konsultacijos telefonu ir el. paštu 

Tel.: (8 5) 261 0592, 212 3364, 249 7134, 249 8189 

comenius@smpf.lt; grundtvig@smpf.lt; leonardo@smpf.lt  

 

Daugiau informacijos apie Erasmus+ 

www.smpf.lt 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm  

 

Konsultacijų dienos: 

www.smpf.lt  

 

Projekto partnerių paieška: 

www.smpf.lt/lt/partners; www.europeansharedtreasure.eu; 

www.adam-europe.eu; www.etwinning.lt  

mailto:comenius@smpf.lt
mailto:grundtvig@smpf.lt
mailto:leonardo@smpf.lt
http://www.smpf.lt/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.smpf.lt/
http://www.smpf.lt/lt/partners
http://www.europeansharedtreasure.eu/
http://www.adam-europe.eu/
http://www.adam-europe.eu/
http://www.adam-europe.eu/
http://www.etwinning.lt/


Erasmus+ Sportas 

Tikslai: 

• Kovoti su tarptautinėmis sporto integralumo grėsmėmis 

(dopingo vartojimas, susitarimai dėl varžybų rezultatų, 

smurtas, diskriminacija); 

• Skatinti ir remti gerą valdymą sporte ir dvigubą 

sportininkų karjerą (sportas ir švietimas); 

• Skatinti savanorišką veiklą sporte, socialinę integraciją, 

lygias galimybes ir sveikatinamąjį fizinį aktyvumą. 

 



Erasmus+ Sportas 

Remtinos sritys 

•Partnerystė; 

•Nekomerciniai sporto renginiai; 

•Duomenimis grįstas sporto politikos formavimas; 

•Dialogas su suinteresuotomis šalimis (pvz., „Sporto 

forumas“); 

•Dialogas tarp Europos Sąjungos šalių narių (pvz., 

Europos Sąjungos generalinių direktorių, atsakingų už 

sportą, susitikimas). 



Erasmus+ Sportas 

 

Administruoja Europos Komisijos Vykdomoji 

agentūra 

 

Konsultacijos Lietuvoje: Kūno kultūros ir sporto 

departamento prie LRV vyriausioji specialistė Audronė 

Karaciejūtė tel. (8 5) 233 59 38;  

El.paštas: a.karaciejute@kksd.lt  

www.kksd.lt/index.php?657621012 

  

 

mailto:a.karaciejute@kksd.lt
mailto:a.karaciejute@kksd.lt
mailto:a.karaciejute@kksd.lt
mailto:a.karaciejute@kksd.lt
mailto:a.karaciejute@kksd.lt
http://www.kksd.lt/index.php?657621012
http://www.kksd.lt/index.php?657621012
http://www.kksd.lt/index.php?657621012
http://www.kksd.lt/index.php?657621012
http://www.kksd.lt/index.php?657621012
http://www.kksd.lt/index.php?657621012
http://www.kksd.lt/index.php?657621012
http://www.kksd.lt/index.php?657621012


Švietimo mainų paramos fondas 

Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius 

Tel.: (8 5) 261 0592, 212 3364, 249 7134, 249 8189 

Faksas (8 5) 249 7137 

El. paštas info@smpf.lt  

www.smpf.lt    

http://www.smpf.lt/

