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I. BENDRIEJI PASKIRSTYMO KRITERIJAI:

1. Finansavimą skirstyti mažinant dalyvių skaičių mobilumo srautuose, taip siekiant
finansuoti kuo daugiau kokybiškai įvertintų šalių partnerių institucijų paraiškose, o regionuose,
kuriuose konkursas yra didžiausias ir galimas finansavimo procentas nuo prašomo biudžeto yra
mažesnis nei 20 proc., Europos Komisijos lėšomis nefinansuoti išvykstančiųjų studentų
studijoms mobilumo srautų (išskyrus atvejus, kai paraiškos šalyje Partnerėje prašomi tik
išvykstančiųjų studentų studijoms mobilumai). Dėl biudžeto trūkumo nefinansuotus išvykstančiųjų
studentų studijoms mobilumus finansuoti iš Europos socialinio fondo lėšų.
2. Finansuojamuose mobilumo srautuose siekti išlaikyti dvikryptiškumo principą
(atvykstančių ir išvykstančių mobilumų) – ypač šalyse Partnerėse, kurios institucijų paraiškose buvo
įvertintos aukštesniais balais.
3. Siekiant užtikrinti rizikų valdymą ir atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. konkurse atsirado nauja
veiklos galimybė – studentų praktikos, siūloma finansuoti abiejų krypčių studentų praktikas, kurių
šalies Partnerės kokybinis vertinimas sudaro ne mažiau nei 80 balų.
4. Kuo aukštesnis šalies Partnerės vertinimo balas paraiškoje, tuo įvairesnius mobilumo tipus
finansuoti. Balams regione mažėjant, finansuoti tik personalo mobilumus (prioritetą teikiant dėstymo
mobilumams), siekiant maksimaliai išlaikyti dvikryptiškumo principą. Tačiau regionuose, kuriuose
konkursas yra didžiausias ir galimas finansavimo procentas nuo prašomo biudžeto yra mažesnis nei
20 proc., visiškai nefinansuoti išvykstančiųjų ir atvykstančiųjų personalo mokymosi mobilumo
srautų, išskyrus atvejus, kai paraiškos šalyje Partnerėje prašomi tik personalo mokymosi mobilumai,
jeigu užtenka skiriamo biudžeto.
5. Visuose mobilumo srautuose trumpinama mobilumų trukmė, atitinkamai maksimali
trukmė pagal mobilumo tipus:
5.1. Studentų studijos – 5 mėn.;
5.2. Studentų praktika – 3 mėn;
5.3. Dėstytojų dėstymo ir personalo mokymosi mobilumai – 5 d. + 2 d. kelionei, jeigu prašyta
paraiškoje.

6. Skirstant biudžetą DCI Lotynų Amerikos ir DCI Azijos regionuose laikytis Europos
Komisijos nustatytų biudžeto paskirstymo proporcijų tarp regiono šalių, t. y. pirmiausiai vadovautis
geografinio balanso, o ne šalies vertinimo balo kriterijumi;
7. Regionuose, kuriuose konkursas yra mažesnis, siūloma finansuoti kuo daugiau įvairesnių
mobilumo srautų mažinant dalyvių skaičius srautuose.
II. PASKIRSTYMO PRINCIPAI PAGAL ATSKIRUS REGIONUS
II.1. PI JAV ir Kanados regiono biudžeto paskirstymo principai:

1. Visuose mobilumo srautuose mažinti dalyvių skaičių iki 1.
2. Dėl lėšų stokos nefinansuoti išvykstančių studentų studijų mobilumų, išskyrus LSMU (89
balai) ir VGTU (82 balai) mobilumų su JAV atvejus, nes institucijos neprašė atvykstančiųjų studentų
studijoms mobilumų.
3. Šalims, įvertintoms 76,5-89 balais, finansuoti po 1 atvykstantį dalyvį studentų studijų
mobilumo sraute, neskiriant finansavimo žemesniais balais įvertintiems mobilumams.
4. Šalims, įvertintoms 74-89 balais, finansuoti po 1 dalyvį abiejų krypčių dėstytojų dėstymo
mobilumą sraute, neskiriant finansavimo žemesniais balais įvertintiems mobilumams.
5. Dėl lėšų stokos nefinansuoti personalo mokymosi mobilumų.
II.2. PI Industrinių Azijos šalių regiono biudžeto paskirstymo principai:

1. Visuose mobilumo srautuose mažinti dalyvių skaičių iki 1.
2. Dėl lėšų trūkumo neskirti finansavimo išvykstančių studentų studijų mobilumo srautams ir
abiejų krypčių personalo mokymosi mobilumams.
3. Šalims, įvertintoms 82,5-94 balais, finansuoti po 1 atvykstantį dalyvį studentų studijų
mobilumo sraute, neskiriant finansavimo žemesniais balais įvertintiems mobilumams.
4. Dėl lėšų trūkumo finansuoti po 1 dalyvį abiejų krypčių studentų praktikos mobilumo sraute,
finansuojant tik aukščiausiu balu, t. y. 94 įvertintas Šalis partneres.
5. Šalims, įvertintoms 83,5-94 balais, finansuoti po 1 abiejų krypčių dėstytojų dėstymo
mobilumą sraute, neskiriant finansavimo žemesniais balais įvertintiems mobilumams.
II.3. DCI Centrinės Azijos šalių regiono biudžeto paskirstymo principai:

1. Visuose mobilumo srautuose mažinti dalyvių skaičių iki 1.
2. Dėl lėšų stokos ir kokybinio įvertinimo neskirti finansavimo studentų praktikų
mobilumams, nes kokybinis šalies Partnerės vertinimas sudaro 76,5-78,5 balo.
3. Šalims, įvertintoms 74-90 balų, finansuoti po 1 atvykstantį dalyvį studentų studijų
mobilumo sraute, neskiriant finansavimo žemesniais balais įvertintiems mobilumams. Išvykstančiųjų
studentų studijų mobilumų paraiškose neprašyta.
4. Šalims, įvertintoms 72-90 balų, finansuoti po 1 dalyvį abiejų krypčių dėstytojų dėstymo
mobilumo sraute, neskiriant finansavimo žemesniais balais įvertintiems mobilumams.

5. Dėl lėšų stokos nefinansuoti abiejų krypčių personalo mokymosi mobilumų.
II.4. ENI Rytų Partnerystės regiono biudžeto paskirstymo principai:
1. Dėl lėšų trūkumo neskirti finansavimo išvykstančių studentų studijų mobilumo srautams.
2. Šalims, įvertintoms 72-93,5 balo, finansuoti po 1 dalyvį atvykstančių studentų studijų
mobilumo sraute, neskiriant finansavimo žemesniais balais įvertintiems mobilumams.
3. Šalims, įvertintoms 80-86 balais, finansuoti po 1 dalyvį abiejų krypčių studentų praktikų
mobilumo sraute, neskiriant finansavimo žemesniais balais įvertintiems mobilumams.
4. Šalims, įvertintoms 93,5 balo finansuoti ne daugiau kaip 2 dalyvius abiejų krypčių dėstytojų
dėstymo mobilumo sraute.
5. Šalims, įvertintoms 72-86 balais, finansuoti po 1 dalyvį abiejų krypčių dėstytojų dėstymo
mobilumo sraute, neskiriant finansavimo žemesniais balais įvertintiems mobilumams.
6. Dėl lėšų stokos nefinansuoti abiejų krypčių personalo mokymosi vizitų, išskyrus LCC
mobilumų su Armėnija ir Gruzija atvejus, kai paraiškoje buvo prašyta tik personalo mokymosi vizitų,
finansavimą skiriant 1 dalyviui mobilumo sraute.
II.5. DCI Lotynų Amerikos ir DCI Azijos regionų biudžeto paskirstymo principai:
1. Skirstant biudžetą DCI Lotynų Amerikos regione, laikytis Europos Komisijos nustatytų
biudžeto paskirstymo proporcijų tarp regiono šalių, t. y. pirmiausia vadovautis geografinio balanso,
o ne šalies vertinimo balo kriterijumi.
2. Vadovaujantis Europos Komisijos nustatytu geografinio balanso kriterijumi, finansavimą
DCI Lotynų Amerikos regione paskirstyti atitinkamai:
a) I šalių grupėje kokybinį vertinimą praėjo tik Salvadoro srautai vienoje paraiškoje, todėl
siūloma visus srautus su šia šalimi finansuoti 100 proc.;
b) II šalių grupėje (Brazilija ir Meksika) dėl biudžeto trūkumo ir siekio užtikrinti geografinį
balansą: 1. Mažinti dalyvių skaičių srautuose iki 1; 2. Dėl lėšų stokos nefinansuoti išvykstančiųjų
studentų studijoms mobilumų, abiejų krypčių personalo mokymosi mobilumų ir studentų praktikų
mobilumų; 3. Finansavimą skirti atvykstančiųjų studentų ir abiejų krypčių dėstytojų dėstymo
mobilumo srautams, įvertintiems 85-89 balais, nefinansuojant srautų įvertintų 66,5-82 balais;
c) III šalių grupėje (Argentina, Čilė, Kolumbija, Ekvadoras, Urugvajus) dėl biudžeto trūkumo
ir siekio užtikrinti geografinį balansą: 1. Mažinti dalyvių skaičių visuose srautuose iki 1; 2. Dėl lėšų
stokos nefinansuoti išvykstančiųjų studentų studijoms mobilumų, abiejų krypčių personalo
mokymosi mobilumų ir studentų praktikų mobilumų; 3. Finansavimą skirti tik atvykstančiųjų
studentų studijų mobilumo srautams, kurių kokybinis vertinimas sudaro ne mažiau kaip 82,5 balo,
nefinansuojant srautų įvertintų 61-82 balais; 5. Finansavimą skirti dvikrypčiams dėstytojų dėstymo
mobilumo srautams, įvertintiems 82-86,5 balo, nefinansuojant srautų įvertintų 63-74 balais.
3. Skirstant biudžetą DCI Azijos regione, laikytis Europos Komisijos nustatytų biudžeto
paskirstymo proporcijų tarp regiono šalių, t. y. pirmiausia vadovautis geografinio balanso, o ne šalies
vertinimo balo kriterijumi.

4. Vadovaujantis Europos Komisijos nustatytu geografinio balanso kriterijumi, finansavimą
DCI Azijos regione paskirstyti atitinkamai:
a) I šalių grupėje (Bangladešas, Butanas, Kambodža) 100 proc. finansuoti visus prašytus
mobilumų srautus, finansuojant ne daugiau nei 2 dalyvius sraute;
b) II šalių grupėje (Indija ir Kinija) dėl biudžeto trūkumo ir siekio užtikrinti geografinį
balansą: 1. Mažinti dalyvių skaičių srautuose iki 1; 2. Dėl lėšų stokos nefinansuoti išvykstančiųjų
studentų studijų mobilumų, abiejų krypčių personalo mokymosi ir studentų praktikos mobilumų; 3.
Finansavimą skirti atvykstančiųjų studentų mobilumo srautams, įvertintiems 83-90,5 balo,
nefinansuojant srautų įvertintų 79-60 balų; 4. Finansavimą skirti abiejų krypčių dėstytojų dėstymo
mobilumo srautams, įvertintiems 77,5-90,5 balo, nefinansuojant srautų įvertintų 60-76 balais;
c) III šalių grupei (Indonezija, Malaizija, Filipinai, Šri Lanka, Tailandas, Vietnamas) dėl
biudžeto trūkumo ir siekio užtikrinti geografinį balansą: 1. Mažinti dalyvių skaičių visuose srautuose
iki 1; 2. Dėl lėšų stokos nefinansuoti išvykstančiųjų studentų studijoms mobilumų ir abiejų krypčių
personalo mokymosi mobilumų; 3. Finansavimą skirti tik atvykstančiųjų studentų studijų mobilumo
srautams, kurių kokybinis vertinimas sudaro 73,5-82 balų, nefinansuojant srautų įvertintų 63-72
balais; 4. Finansavimą skirti studentų praktikų mobilumo srautams, kurių kokybinis vertinimas
sudaro 82 balus, nefinansuojant srautų įvertintų 69,5-73,5 balo; 5. Finansavimą skirti abiejų krypčių
dėstytojų dėstymo mobilumo srautams, kurių kokybinis vertinimas sudaro 70,5-82 balus,
nefinansuojant srautų įvertintų 63-69,5 balo.
II.6. EDF Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno regiono biudžeto paskirstymo principai:
1. Visuose mobilumo srautuose mažinti dalyvių skaičių iki 1.
2. Šalims, įvertintoms 70,5-72 balų, finansuoti po 1 atvykstantį dalyvį studentų studijų
mobilumo sraute. Tik atvykstančių studentų mobilumai planuoti paraiškose.
3. Šalims, įvertintoms 60-68,5 balo, neskirti finansavimo studentų studijų mobilumams.
4. Dėl lėšų stokos ir kokybinio įvertinimo neskirti finansavimo studentų praktikų
mobilumams. Planuotas 1 praktikos mobilumas, kai šalis Partnerė įvertinta 60 balų.
5. Šalims, įvertintoms 60-72 balais, finansuoti po 1 dalyvį abiejų krypčių dėstytojų dėstymo
mobilumo sraute.
6. Šalims, įvertintoms 63-72 balais, finansuoti po 1 dalyvį abiejų krypčių personalo mokymosi
mobilumo sraute.
7. Šalims, įvertintoms 60 balų, finansuoti po 1 išvykstantį dalyvį personalo mokymosi
mobilumo sraute.
II.7. Biudžeto paskirstymo regionuose, kuriuose šiais metais konkursas nėra itin didelis, t. y.
galimas finansavimo procentas yra didesnis nei 35 proc. nuo paraiškose išreikšto poreikio (IPA
Vakarų Balkanai, DCI Pietų Afrika, ENI Pietų Viduržemio regionas, ENI Rusijos Federacija,
DCI Vidurinieji Rytai), principai:
1. Finansuoti visus prašytus mobilumo srautus pagal šalis Partneres, kurių kokybinis
vertinimas yra 60 ir daugiau balų.

2. Priklausomai nuo skirto balo šaliai Partnerei, mobilumo srautuose mažinti dalyvių skaičių
atitinkamai:
a) IPA Vakarų Balkanų regione:
1) Mobilumo srautuose įvertintuose 80,5-92 balais imtinai, finansuoti ne daugiau 3 dalyvių
viename mobilumo sraute;
2) Dėl lėšų stokos ir kokybinio įvertinimo neskirti finansavimo studentų praktikų
mobilumams, nes kokybinis vertinimas sudaro 62,5-73 balus;
3) Mobilumo srautuose, įvertintuose 77 ir žemesniu balu finansuoti po vieną dalyvį visuose
prašytuose mobilumo srautuose.
b) DCI Pietų Afrikos regione:
1) Visuose minimalų kokybinį vertinimo balą surinkusiuose mobilumo srautuose mažinti
dalyvių skaičių iki 1;
2) Dėl lėšų stokos srautuose įvertintuose 65-69 balais finansuoti tik atvykstančių dėstytojų
dėstymo vizitus, nefinansuojant abipusių personalo mokymosi vizitų.
c) ENI Pietų Viduržemio regione:
1) Šalims, įvertintoms 80-90 balų, finansuoti ne daugiau kaip 2 dalyvius studentų studijų
mobilumo sraute, po 1 dalyvį studentų praktikos mobilumo sraute ir ne daugiau kaip 3 dalyvius
personalo mobilumo (dėstymo ir mokymosi) sraute;
2) Šalims, įvertintoms 71-76 balais, finansuoti po 1 dalyvį studentų studijų mobilumo sraute;
3) Šalims, įvertintoms 61-73 balais, nefinansuoti studentų praktikos mobilumų;
4) Šalims, įvertintoms 70,5-78 balais, finansuoti ne daugiau nei po 2 dalyvius personalo
mobilumo (dėstymo ir mokymosi) sraute;
5) Šalims, įvertintoms 61-70,5 balo, nefinansuoti studentų studijų mobilumo srautų;
6) Šalims, įvertintoms 60-69,5 balo, finansuoti po 1 dalyvį personalo mobilumo (dėstymo ir
mokymosi) sraute.
d) Rusijos Federacijos regione:
1) Mobilumo srautuose, įvertintuose 79-79,5 balo, finansuoti ne daugiau 2 dalyvių studentų
studijų mobilumo sraute;
2) Mobilumo srautuose, įvertintuose 71,5-77 balo, finansuoti po 1 dalyvį studentų studijų
mobilumo sraute, neskiriant finansavimo žemesniais balais įvertintiems mobilumams;
3) Dėl lėšų stokos ir kokybinio įvertinimo neskirti finansavimo studentų praktikų
mobilumams, nes kokybinis vertinimas sudaro 65-77 balus;
4) Mobilumo srautuose, įvertintuose 71,5-79,5 balo, finansuoti ne daugiau 2 dalyvių abiejų
krypčių dėstytojų dėstymo mobilumo sraute;

5) Mobilumo srautuose, įvertintuose 60-68 balais, finansuoti po 1 abiejų krypčių dėstytojo
dėstymo mobilumą sraute;
6) Mobilumo srautuose, įvertintuose 74-79,5 balo, finansuoti ne daugiau 2 dalyvių abiejų
krypčių personalo mokymosi mobilumo sraute;
7) Mobilumo srautuose, įvertintuose 61-72 balais, finansuoti po 1 abiejų krypčių personalo
mokymosi mobilumą sraute.
e) DCI Viduriniųjų Rytų regione konkurso nėra, todėl siūloma finansuoti visus prašytus ir
įvertintus kaip kokybiškus mobilumo srautus.

