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ESF lėšomis finansuojamus mobilumus galima 
planuoti tiek 24, tiek 36 mėn. trukmės KA107 veiklos 
2019 m. projektuose. Atsižvelgiant į tai, kad ESF 
projektas baigsis 2021-12-31, ESF lėšomis 
finansuojami mobilumai 36 mėn. KA107 
projektuose turės būti įgyvendinti iki atskiro ESF 
sutartyje numatyto termino. 

ESF lėšomis finansuojamus mobilumus galima 
planuoti 24 arba 36 mėn. trukmės KA107 veiklos 
2020 m. projektuose.  

Laisvas lėšų perkėlimas tarp šalių. 
Neįgyvendinus išvykstančio studento studijų 
mobilumo šalyje, kuri buvo nurodyta rašte, dėl ESF 
lėšų skyrimo, MSI turi teisę organizuoti mobilumą į 
kitą šalį, patvirtintą tų metų EK sutartyje su sąlyga, 
kad paraiškoje buvo prašytas išvykstančio studento 
studijų mobilumas. 

Siekiant įgyvendinti studijų mobilumus, būtina 
aprašyti išvykstančio studento mobilumą 
paraiškoje (galima paprašyti bent vieno studento). 
Esant galimybei (kuomet šalis įvertinama kaip 
kokybiška), gali būti skiriamos ESF lėšos. 
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aprašyti išvykstančio studento mobilumą 
paraiškoje (galima paprašyti bent vieno studento). 
Esant galimybei (kuomet šalis įvertinama kaip 
kokybiška), gali būti skiriamos ESF lėšos. 

Galimybė perkelti lėšas iš 2017 m. į 2018 m. 
Neįgyvendinus studento studijų mobilumo 2017 m. 
EK projekte, ESF lėšos gali būti naudojamos 
išvykstančių studentų studijų kofinansavimui 2018 
m. EK projekte, bet tik į tas patvirtintas šalis 
partneres, kuriose paraiškoje buvo aprašytas 
išvykstančio studento studijų mobilumas. Šiuo 
atveju, institucija turi teikti prašymą, dėl lėšų 
perkėlimo ŠMPF. 
Studentų mobilumai apskaičiuojami pagal tų metų 
EK sutarties stipendijų ir kelionės išmokos įkainius. 

Laisvas BA ir MA studijų finansavimas EDF ir DCI 
regionuose. Tačiau išvykstančio studento studijų 
mobilumas turi būti aprašytas paraiškoje. 
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EK leidžia keisti mobilumo tipą, tačiau ESF lėšomis 
gali būti finansuotas pakeistas mobilumo tipas tik su 
sąlyga, kad paraiškoje buvo prašytas išvykstančio 
studento studijų mobilumas patvirtintoje šalyje 
partnerėje. 
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 Ataskaitos teikiamos iki einamojo mėnesio 
15 dienos, jeigu yra deklaruojamų naujų 
studentų mobilumų;  

 teikiamos tik už pasibaigusius mobilumus, 
išmokėjus stipendijas 100 proc., užpildžius 
visus ataskaitos dokumentus. 
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Ataskaitos teikiamos: 
 iki einamojo mėnesio 15 dienos, jeigu yra 

deklaruojamų naujų studentų mobilumų;  
 tik už pasibaigusius mobilumus, išmokėjus 

stipendijas 100 proc., užpildžius visus 
ataskaitos dokumentus. 

 Visi ESF lėšomis finansuojami mobilumo 
dalyviai turi būti deklaruojami Mobility 
Tool+ sistemoje; 

 stipendijos suma, paskaičiuota pagal MT+ 
skaičiuoklę, nurodoma laukelyje „Additional 
Non-EU Grant“; 

 pažymimas pasirinkimas „Zero grant“; 
 laukelyje „Overall Comments“ būtina įrašyti 

„2017 ESF“, „2018 ESF“ (metai nurodomi 
pagal skirtų ESF lėšų sutarties sąmatos 
metus). 
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 Visi ESF lėšomis finansuojami mobilumo 
dalyviai turi būti deklaruojami Mobility 
Tool+ sistemoje; 

 Stipendijos suma, paskaičiuota pagal MT+ 
skaičiuoklę, nurodoma laukelyje „Additional 
Non-EU Grant“; 

 pažymimas pasirinkimas „Zero grant“; 
 laukelyje „Overall Comments“ būtina įrašyti 

„2019 ESF“, „2020 ESF“ (metai nurodomi 
pagal skirtų ESF lėšų sutarties sąmatos 
metus). 

SVARBU: išvykstančio studento mobilumas gali būti 
finansuojamas tik iš vieno finansavimo šaltinio (EK 
arba ESF). 

SVARBU: išvykstančio studento mobilumas gali būti 
finansuojamas tik iš vieno finansavimo šaltinio (EK 
arba ESF). 
 

SVARBU: išvykstančio studento mobilumas gali būti 
finansuojamas tik iš vieno finansavimo šaltinio (EK 
arba ESF). 
 

 

 


