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BENDRIEJI LĖŠŲ PASKIRSTYMO PRINCIPAI 2020 M. KA107 VEIKLOS
PARAIŠKOMS:
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, patenkinimo procentas siekia iki 20 proc.:
1.1. Prioritetą teikti dėstytojų dėstymo mobilumams, kurių srautų įvertinimas balais
sudaro 81-100, siekiant finansuoti visų paraiškoje nurodytų mobilumo dalyvių srautus, jeigu
užtenka skiriamo biudžeto;
1.2. Prioritetą teikti studentų studijų ir praktikų mobilumams, kurių srautų įvertinimas
balais sudaro 91-100, siekiant finansuoti visų paraiškoje nurodytų mobilumo dalyvių srautus, jeigu
užtenka skiriamo biudžeto;
1.3 Jeigu veiklai būtų skiriamas finansavimas iš Europos socialinio fondo (toliau –
ESF) lėšų, 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 ESF lėšų;
1.4. Visiškai nefinansuoti personalo mokymosi mobilumo srautų, išskyrus atvejus, kai
šalyje Partnerėje prašomi tik personalo mokymosi mobilumai, jeigu užtenka skiriamo biudžeto.
2.
Finansuojamuose mobilumo srautuose siekti išlaikyti dvikryptiškumo principą
(atvykstančių ir išvykstančių mobilumų) – ypač šalyse Partnerėse, kurios institucijų paraiškose
buvo įvertintos aukštesniais balais.
3.
Finansuoti studentų praktikos mobilumus su šalimis Partnerėmis, kurių kokybinis
vertinimas sudaro ne mažiau nei 80 balų.
4.
Kuo aukštesnis šalies Partnerės vertinimo balas paraiškoje, tuo įvairesnius mobilumo
tipus finansuoti.
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, prioritetą teikti aukštesniais balais
įvertintiems mobilumo srautams, siekiant finansuoti visus paraiškoje nurodytus mobilumus, jeigu
užtenka skiriamo biudžeto.
8.
Jeigu 2016 m. ir 2017 m. finansuotuose ir pasibaigusiuose projektuose mokslo ir
studijų institucijos nepanaudotų ir grąžintų lėšų nuo skirtos dotacijos procentas bendrai
sudaro 20 ir daugiau procentų (sumuojami 2016 m. ir 2017 m. projektų lėšų grąžinimo nuo skirtų
dotacijų procentai), atliekant lėšų paskirstymą 2020 m. kiekvienai šią sąlygą tenkinančiai mokslo
ir studijų institucijai 2020 m. dotacija yra mažinama 2016 m. ir 2017 m. projektuose
nepanaudotų ir grąžintų lėšų suma. Lėšas nuostatą tenkinančiai aukštajai mokyklai siūloma
mažinti atsižvelgiant į tokius principus:
8.1. Pirmiausia mažinti mobilumo dalyvių skaičių srautuose arba apskritai jų
nefinansuoti tose šalyse Partnerėse, kuriose lėšų neįsisavinimo procentas 2016 m. ir 2017 m. buvo
didžiausias;
8.2. Mažinti arba nefinansuoti mobilumo srautų, įvertintų žemiausiais balais, siekiant
finansuoti kuo daugiau aukštesniais balais įvertintų šalių Partnerių bei išlaikyti mobilumo srautų
dvikryptiškumą.p

