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Šis vadovas parengtas remiantis 2020 m. programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo
ugdymo mokyklų mainų partnerysčių projektų (toliau – mokyklų mainų partnerysčių projektai)
elektroninėmis paraiškų formomis internete (toliau – paraiška). Šiame vadove pateikiamos
rekomendacijos tiems, kurie planuoja pildyti mokyklų mainų partnerysčių (KA229) projektų
paraiškas.
Mokyklų mainų partnerysčių projektais siekiama remti gerosios praktikos mainus tarp mokyklų, suteikti
galimybę plėtoti mokymo metodus ir jais dalintis. Šie projektai orientuoti į mokinių ir mokyklos
darbuotojų grupių mobilumus. Kadangi mokyklų mainų partnerystės yra nedidelės apimties projektai,
jie puikiai tinka organizacijoms, norinčioms įgyvendinti savo pirmąjį tarptautinį projektą.

Projekte gali būti vykdomos šios veiklos:


mokyklų tarptautinis bendradarbiavimas;



mokymo ir mokymosi veiklos mokiniams ir mokyklos darbuotojams;



mokytojų dalijimasis informacija ir patirtimi, mokytojų profesinis tobulėjimas;



mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas su bendraamžiais iš kitų šalių portale „eTwinning“
ir pan.

Projekto dalyviais gali būti projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniai ir darbuotojai. Institucijų, galinčių
dalyvauti programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo sektoriaus veiklose, sąrašą rasite čia.
Mokyklų mainų partnerystėms taikoma išskirtinė sutarčių su dotacijos gavėjais pasirašymo tvarka.
Nors paraišką teikia tik viena iš visų į projektą įsitraukusių bendrojo ugdymo įstaigų, gavus finansavimą,
kiekviena dalyvaujanti organizacija pasirašo atskiram dotacijos gavėjui skiriamos dotacijos sutartį su
savo šalies nacionaline agentūra. Tačiau paraišką pateikusi ugdymo įstaiga per visą projekto
įgyvendinimo trukmę išsaugo koordinatorės vaidmenį ir yra atsakinga už projekto rezultatų ataskaitos
teikimą.
Kam teikti paraišką? Paraiška teikiama tos šalies nacionalinei agentūrai, kurioje yra įsikūrusi paraiškos
teikėjo (koordinatoriaus) organizacija.
Visa mokyklų mainų partnerysčių projektų veikla turi būti vykdoma atitinkamų projekte dalyvaujančių
organizacijų šalyse.
Kiek galima teikti paraiškų? Tas pats partnerių konsorciumas gali pateikti tik vieną paraišką.
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Kokia kalba pildoma paraiška? Paraiška pildoma projekto darbine kalba, t.y. ta kalba, kuria susikalba
visi projekte dalyvaujantys partneriai.
Detali informacija apie strateginių partnerysčių projektus pateikiama programos „Erasmus+“
vadovuose lietuvių kalba ir anglų kalba.
Kur rasti paraiškos formą? 2020 m. strateginių partnerysčių projektų paraiškų formos skelbiamos
interneto

svetainėje

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/.

Rekomenduojama

nuorodą atsidaryti naudojant „Google Chrome“ arba „Mozilla Firefox“ naršyklę. Prisijungę prie
svetainės pasirinkite sritį School Education.

Sistema nukreips į kitą langą kur reikės pasirinkti School Exchange Partnerships (KA229).
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Pildant strateginių partnerysčių projektų paraiškas, būtina susipažinti su Europos Komisijos parengtais
dokumentais:
 2020 m. programos „Erasmus+“ vadovu (anglų arba lietuvių kalbomis);
 Šiuo paraiškų pildymo vadovu;
 Techninėmis paraiškos pildymo gairėmis.
Visi šie dokumentai skelbiami http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/programos-vadovas-ir-kitidokumentai-216.

Linkime sėkmės ir įkvėpimo planuojant mokyklų mainų partnerystes!
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1. NUO KO PRADĖTI?

Organizacijos, norinčios teikti paraiškas mokyklų mainų partnerysčių projektams, turi atlikti šiuos
žingsnius:
1. Kiekviena projekte norinti dalyvauti organizacija privalo turėti „OID“ kodą (buvęs „PIC“ kodas)
(organizacijos identifikavimo kodą, pvz. OID: E12345678) bei būti užsiregistravusi Europos
Komisijos Organizacijų registracijos sistemoje. Atkreipiame dėmesį, kad URF sistemą (angl.
Unique Registration Facility) keičia Organizacijų registravimo sistema angl. (EAC Organisation
Registration system), o PIC kodus keičia Organizacijų ID kodai (toliau – OID).
1.1.

Jei organizacija buvo užsiregistravusi URF sistemoje ir turėjo PIC kodą, iš naujo

registruotis Organizacijų registravimo sistemoje nereikia. OID kodai buvo suteikti
automatiškai visoms organizacijoms, turinčioms PIC kodus. Atkreipiame dėmesį, kad viena
organizacija gali turėti tik vieną OID kodą. Savo organizacijos OID kodą galite sužinoti įvedę
organizacijos pavadinimą paieškos laukelyje (angl. Search for your organisation) adresu
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home.

Taip

pat galite naudoti išplėstinę paiešką (angl. Expand advanced search), nurodant papildomus
duomenis, pvz. savo organizacijos turėtą PIC kodą.
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1.2.

Jei organizacija nebuvo registruota, tuomet reikalinga atlikti registraciją Organizacijų

registravimo sistemoje. Organizaciją atstovaujantis asmuo turi atlikti tokius veiksmus:
1.2.1. sukurti paskyrą EU Login sistemoje (netaikoma tuo atveju, kai paskyrą jau turite):
https://webgate.ec.europa.eu/cas
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1.2.2. prisijungti prie Organizacijų registravimo sistemos ir užsiregistruoti organizacijos
vardu:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisationregistration/screen/home
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Išsamesnę

informaciją

rasite

Organizacijų

registravimo

vartotojo

vadove,

adresu

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?spaceKey=NAITDOC&title=
Organisation+Registration+Guide. Primename, kad registruojantis sistemoje, organizacijoms
būtina pateikti šiuos dokumentus:
o

Juridinio asmens formą;

o

Finansinių duomenų formą;

o Organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją arba išrašą iš LR Juridinių asmenų registro
apie juridinių asmenų registre įregistruotą juridinį asmenį.

Daugiau

informacijos

kaip

pateikti

šiuos

dokumentus

galite

rasti

adresu:

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/OID+Manage+documents.
2. Patikrinti, ar projektas atitinka 2 pagrindinio veiksmo mokyklų mainų partnerysčių projektams
keliamus programos „Erasmus+“ reikalavimus ir finansavimo sąlygas. Rengdami projektą
įsitikinkite, kad projektas atitinka tinkamumo, atmetimo, atrankos bei dotacijos skyrimo ir
finansavimo sąlygas. Išsamiau apie tai skaitykite „Erasmus+“ programos vadovo B ir C dalyse.
Kiekviena programoje dalyvaujanti šalis nustato, kurios organizacijos gali dalyvauti mokyklų
mainų partnerystėse, todėl teikiant paraišką reikėtų pasiteirauti, ar partneriai iš kitų šalių yra
tinkami dalyvauti tokio pobūdžio projekte. Lietuvos institucijų , galinčių teikti paraiškas mokyklų
mainų

partnerysčių

projektams

(KA229),

sąrašą

rasite

adresu

http://erasmus-

plius.lt/uploads/files/2020-tinkamu-instituciju-sarasas-bu.pdf.
3. Identifikuoti projekto poreikį, apibrėžti temą, t. y.:
 nustatyti ir apibrėžti pagrindinę problemą, jos apimtis, galimus sprendimo būdus;
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 apibrėžti, kokios tikslinės grupės problemos bus sprendžiamos;
 identifikuoti visas suinteresuotąsias šalis, kurioms jūsų projektas gali būti aktualus, ir
nustatyti jų poreikius;
 iškelti ir preliminariai įvertinti galimas projekto idėjas.
Nuo pat projekto planavimo pradžios labai svarbu įtraukti į diskusijas visas su jūsų projekto tema
susijusias suinteresuotąsias šalis. Išsiaiškinkite:
 kokie yra suinteresuotųjų šalių ir tikslinių grupių lūkesčiai ir nuomonė apie tai, ką
turėtumėte pasiekti projektu?
 kokią naudą tikslinės grupės gali gauti iš projekto?
4. Rasti tinkamiausius partnerius. Išsiaiškinkite, kokio partnerio ieškote (kokio pobūdžio, kokią
patirtį turinčios organizacijos, kokių kompetencijų turi organizacijose dirbantys asmenys, iš kokios
šalies ir pan.). Rekomenduojamos partnerių paieškos priemonės:
 turimi nacionaliniai ir tarptautiniai kontaktai bei įvairūs tinklai, kurių nariais esate;
prisiminkite tuos partnerius, su kuriais sėkmingai dirbote ankstesniuose projektuose;
 interneto svetainės:
- School Education Gateway – https://www.schooleducationgateway.eu;
- „eTwinning“ programos portalas – https://www.etwinning.net/lt/pub/index.htm;
- Mokymosi

visą

gyvenimą

programos

projektų

rezultatai:

http://www.europeansharedtreasure.eu/;
- paieška socialiniame tinkle Facebook: „Erasmus Plus Team“, „Erasmus+“, „Erasmus+
Lietuva“ ir pan.
5. Užpildyti ir pateikti paraišką. Paraiškos teikiamos internetu, paraiškos forma skelbiama
interneto svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/. Pasirinkite „School
Exchange Partnerships (KA229)“ paraiškos formą. Paraišką savo šalies Nacionalinei agentūrai
teikia koordinuojančios šalies organizacija. Lietuvoje paraiškos švietimo, mokslo ir sporto srityje
teikiamos Švietimo mainų paramos fondui. Partneriams paraiškos savo šalių Nacionalinėms
agentūroms teikti nereikia.
6. Pasitikrinkite paraiškos kokybę. Rengdami paraišką atsižvelkite į kokybinius paraiškos vertinimo
kriterijus, kurie nurodyti programos „Erasmus+“ vadovo anglų kalba 110–112 p., lietuvių kalba
– 114–115 p. (2019-11-05 versijoje), o išsamiau aprašyti paraiškų vertinimo vadove ekspertams
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http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/programos-vadovas-ir-kiti-dokumentai-216,

žr.

skiltį

Projektų kokybės vertinimas „Erasmus+“ projektų kokybės vertinimo vadovas“. Kokybinis
paraiškos vertinimas bus proporcingas bendradarbiavimo tikslams ir dalyvaujančiųjų
organizacijų pobūdžiui. Rekomenduojame išsamiai susipažinti su kokybiniais paraiškos
vertinimo kriterijais ir įsivertinti savo parengtos paraiškos kokybę.

Paraiška pildoma visiems partneriams suprantama kalba (įprastai – anglų, vokiečių, prancūzų) ir
privalo būti pateikta iki 2020 m. kovo 24 d. 13 val. Lietuvos laiku.
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2. MOKYKLŲ MAINŲ PARTNERYSČIŲ (KA229) BIUDŽETAS

Į mokyklų mainų partnerysčių projekto biudžetą būtina įtraukti tik tas išlaidų kategorijas, kurios
reikalingos sėkmingam ir kokybiškam projekto įgyvendinimui.
Pagrindiniai projekto biudžeto formavimo principai:
 projektas turi būti ekonomiškai efektyvus;
 atsižvelgiant į planuojamus rezultatus ir kokybišką siekiamų rezultatų įgyvendinimą, paraiškoje
turi būti numatyta adekvati ir reali prašoma dotacijos suma;
 planuojamas projekto biudžetas turi būti tiesiogiai susijęs su numatytomis veiklomis;
 lėšos partneriams turi būti paskirstytos atitinkamai pagal jų vaidmenį bei veiklas projekte.
Mokyklų mainų partnerysčių biudžetas susideda iš išlaidų kategorijų, kurias, atsižvelgdami į
planuojamas veiklas ir siekiamus rezultatus, renkasi paraiškų teikėjai.
Maksimalus biudžetas 16.500 EUR per metus vienai dalyvaujančiai mokyklai. Mokyklų mainų
partnerysčių projektuose galimos šios išlaidų kategorijos:
1. paremtos fiksuotomis normomis (nurodytos 2020 m. programos „Erasmus+“ vadovo anglų kalba
116–123 p., lietuvių kalba – 119–125 p. (2019-11-05 versijoje):
 projekto valdymo ir įgyvendinimo išlaidos;
 mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklų išlaidos.
2. paremtos realiomis išlaidomis (fiksuota norma netaikoma):
 išimtinės išlaidos;
 parama dalyvių specialiesiems poreikiams;
 išimtinės išlaidos brangioms kelionėms.

Mokyklų mainų partnerysčių projektų biudžetą sudaro „Projekto valdymo ir įgyvendinimo“ ir
„Mokymo(-si) ir dėstymo veiklų“ išlaidų kategorijos. „Projekto valdymo ir įgyvendinimo“ išlaidos
skaičiuojamos pagal projekto partnerių ir mėnesių skaičių (koordinuojančiai organizacijai – 500 EUR,
partnerei organizacijai – 250 EUR). Papildomai galima numatyti „Išimtines išlaidas“ bei „Dalyvių, turinčių
specialiųjų poreikių“ išlaidų kategorijas.
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3. REKOMENDACIJOS PARAIŠKOS PILDYMUI
 Visas paraiškos dalis pildykite iš eilės;
 Išsamiai atsakykite į visus paraiškoje pateiktus klausimus:
o KODĖL tai planuojate daryti (priežastys, tikslai, poreikiai)?
o KAS tai darys (dalyviai, partneriai, tikslinės grupės)?
o KĄ planuojate veikti (konkrečios veiklos)?
o KAIP tai darysite (metodai ir būdai)?
o KOKIŲ rezultatų sieksite (mokymosi rezultatai)?
o KAS po to (poveikis, tęstinumas, išliekamoji vertė)?
 Venkite apibendrintos, nekonkrečios, su klausimu nesusijusios informacijos;
 Nekartokite tos pačios informacijos keliose skirtingose paraiškos dalyse;
 Struktūruokite pateikiamą informaciją;
 Pagrįskite prašomos paramos dydį.
Jei nebus atsakyta į visus paraiškoje esančius klausimus arba kartu su paraiška nebus pateikta
sąžiningumo deklaracija, paraiška gali būti pripažinta netinkama.
Aprašykite projektą taip, kad asmenims, kurie vertins projekto kokybę, nekiltų jokių neaiškumų dėl
planuojamų veiklų.
Svarbu pažymėti, kad:
 informacija, kurią pateikiate paraiškoje (įskaitant partnerius ir planuojamas projekto veiklas),
turi būti tiksli, realistiška;
 visos šalys turi žinoti apie savo pareigas ir turi būti visapusiškai įsipareigojusios įgyvendinti
projektą paraiškoje numatyta apimtimi;
 skyrus projektui finansavimą, reikšmingi projekto pokyčiai nėra galimi.
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4. BENDROJI INFORMACIJA APIE ELEKTRONINES PARAIŠKŲ FORMAS
Pildymo gairės (angl. Guidelines)
Elektroninės paraiškos technines pildymo gaires galite rasti paspaudę šią nuorodą:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=226264104 .
Toliau šiame vadove pateikiamos gairės paraiškos turinio pildymui.

Dalinimasis paraiška (angl. Sharing)
Turite galimybę dalintis paraiška (rekomenduotina dalintis suteikiant teises skaitymui, bet ne
redagavimui) su kolegomis ir partneriais nurodydami asmens, kuriam suteikiate prieigą, elektroninį
paštą. Atkreipkite dėmesį, kad bet kuriam asmeniui, turinčiam prieigą prie formos, reikės „EU
Login“ paskyros jūsų įvestam elektroniniam paštui.
Kaip tai atlikti?


Pasirinkite „Dalintis“ (Sharing).



Paspauskite mygtuką „Dalintis paraiška“ (Share Application) ir įveskite elektroninio pašto
adresą.



Paspaukite „Dalintis“ (Share).
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5. MOKYKLŲ MAINŲ PARTNERYSČIŲ (KA229) PARAIŠKŲ PILDYMAS

Toliau dokumente pateikiame pastebėjimus ir rekomendacijas apie informaciją, kurią reikalinga pateikti
mokyklų mainų partnerysčių paraiškoje. Rengiant šį dokumentą vadovautasi Europos Komisijos
tinklapyje pateiktomis 2020 m. kvietimo paraiškomis.
Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą sektorių (angl. School education) ir pildote reikiamą paraiškos
formą (angl. School Exchange Partnerships (KA229)).
Kontekstas (angl. Context)
Šioje dalyje pateikiama informacija apie programą, pagrindinį veiksmą, veiklą, veiklos tipą, kvietimo
metus, kvietimo numerį, paraiškų pateikimo terminą ir paraiškos pildymo kalbą.


Pagrindinis projekto tikslas (angl. Main objective of the project) – pildant KA229 projektų
paraiškos formą, ši dalis automatiškai užsipildys ir matysite jau įrašytą „Gerosios praktikos mainai“
arba “Exchange of Good Practices“.



Projekto pavadinimas (angl. Project Title) – nurodykite jūsų projekto pavadinimą. Jis neturi
sutapti su paraišką teikiančios organizacijos pavadinimu.



Projekto pavadinimas anglų kalba (angl. Project Title in English) – nurodykite jūsų projekto
pavadinimą anglų kalba, jeigu paraišką pildote kita kalba nei anglų.



Projekto pavadinimo trumpinys (angl. Project Acronym). Nėra privalomas, tačiau bendraujant su
partneriais patogu jį naudoti. Trumpinys gali susidėti iš kelių raktinių raidžių arba žodžių.



Projekto pradžios data (angl. Project Start Date) – paraiškos formoje Jums automatiškai bus
sugeneruota galima pirmoji projekto pradžios diena, tačiau, jeigu norite pradėti projektą kita data,
būtina pasirinkti iš kalendoriaus. Projektą galima pradėti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m.
gruodžio 31 d.1 Rekomenduojama, kad projekto pradžia būtų pirmoji mėnesio diena, o projekto
pabaiga paskutinioji mėnesio diena. Sprendžiant apie projekto pradžios ir pabaigos datas,
rekomenduojame įvertinti svarbias aplinkybes, galinčias daryti įtaką planuojamoms projekto
veikloms ir projekto tvarkaraščiui, pvz., mokslo metų pradžia ir pabaiga, atostogų, švenčių
laikotarpis, sezoniškumas ir kt.

1

Tuo atveju, jei pasirinksite maksimalią projekto trukmę, t. y. 36 mėnesius, projektą privalėsite pradėti 2020 m.
rugsėjo 1 d.
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Bendra projekto trukmė (angl. Project Total Duration) – priklauso nuo projekto tikslo ir veiklų,
kurias planuojama vykdyti projekto metu (įskaitant ne tik numatytų veiklų įgyvendinimą, bet ir
projekto rezultatų sklaidą). Mokyklų mainų partnerysčių projektai gali tęstis nuo 12 iki 24
mėnesių. Jeigu projekte planuojamas ilgalaikis mokinių mobilumas, trunkantis nuo 2 iki 12
mėnesių, ir projekto paraiškoje pateikiamas išsamus veiklų planas, pagrindžiantis būtinumą ilginti
projekto trukmę (tai reikėtų padaryti paraiškos dalyse “Project description“ ir “Timetable“),
projektas gali trukti ir iki 36 mėnesių. Jei planuojamos trumpalaikės veiklos, projekto trukmė turi
būti ne ilgesnė nei 24 mėnesiai. Projekto trukmė turi būti tolygi projekto apimčiai. Išoriniai
ekspertai vertina, ar projekto trukmė pagrįsta.



Projekto pabaigos data (angl. Project End Date) – priklausomai nuo projekto pradžios datos bei
projekto trukmės, šis laukas užsipildys automatiškai. Visi 2020 metais finansuoti mokyklų mainų
projektai turi baigtis ne vėliau nei 2023 m. rugpjūčio 31 d.



Paraišką teikiančios organizacijos Nacionalinė agentūra (angl. National Agency of the Applicant
Organisation). Jeigu projektą koordinuojanti institucija yra iš Lietuvos, projektą reikia teikti
Lietuvos nacionalinei agentūrai, t. y. Švietimo mainų paramos fondui. Tokiu atveju šiame laukelyje
reikėtų pasirinkti „LT01 Education Exchange Support Foundation“. Jeigu projektą koordinuoja
kitos šalies institucija, paraiška turi būti atitinkamai teikiama tos šalies agentūrai. Programos
„Erasmus+“

nacionalinių

agentūrų

sąrašas

skelbiamas

interneto

svetainėje

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact.


Paraiškos pildymo kalba (angl. Language used to fill in the form) – iš pateikto kalbų sąrašo būtina
pasirinkti tą kalbą, kuria pildysite paraišką. Mokyklų mainų partnerysčių paraiška turi būti pildoma
visiems projekte dalyvaujantiems partneriams suprantama kalba, įprastai anglų / vokiečių /
prancūzų kalba.

Dalyvaujančios organizacijos (angl. Participating Organisations)
Šioje paraiškos dalyje prašoma pateikti informaciją apie organizacijas, kurios dalyvaus mokyklų mainų
partnerysčių projekte.

16

Primename, kad:


Paraišką gali teikti bet kuri mokyklų mainų partnerysčių projekte dalyvaujanti organizacija,
įsisteigusi vienoje iš Programos šalių2. Ši organizacija paraišką teikia visų projekte dalyvaujančių
organizacijų vardu.



Mokyklų mainų partnerysčių projektuose turi dalyvauti bent dvi ir ne daugiau kaip šešios
organizacijos (įskaitant paraiškos teikėją) iš dviejų skirtingų Programos šalių.



Atkreipiame dėmesį, kad mokyklų mainų partnerysčių projektuose gali dalyvauti tik bendrojo
ugdymo programas vykdančios įstaigos. Lietuvos institucijų, galinčių dalyvauti mokyklų mainų
projektuose,

sąrašą

rasite

http://erasmus-plius.lt/uploads/files/2020-tinkamu-instituciju-

sarasas-bu.pdf. Projekto partneriai iš kitų šalių turėtų kreiptis į savo Nacionalines agentūras
siekiant išsiaiškinti, ar jų organizacijos gali dalyvauti šio tipo projektuose, kadangi kiekvienoje
šalyje taikoma speciali reikalavimus atitinkančių bendrojo ugdymo įstaigų apibrėžtis.
Norint tinkamai užpildyti šią paraiškos dalį, paraišką teikianti organizacija privalo būti užsiregistravusi
Organizacijų registravimo sistemoje - (angl. Organisation Registration System) ir turėti organizacijos ID
– OID kodą.
Lentelėje „Organization ID“ dalyje reikia įvesti koordinuojančios organizacijos OID kodą, kita lentelės
dalis užsipildys automatiškai pagal Organizacijų registravimo sistemoje pateiktą informaciją. Jei
informacija

pasikeitusi,

būtina

prisijungti

ir

ją

atnaujinti,

adresu

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home.
Mokyklų mainų partnerysčių projekto finansavimo atveju, šioje paraiškos dalyje pateikta informacija
bus perkeliama į dotacijos sutartį, tad įsitikinkite, kad ji yra tiksli ir teisinga.
Įvedus OID kodą Spauskite dešinėje lentelės pusėje esančią Meniu ikoną ir rinkitės „Show Organisation
details“. Atsidariusiame lauke leis užpildyti reikalingą informaciją.

2

Programos šalys: Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija,
Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija, Serbija.
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Informacija apie paraiškos teikėjo organizaciją (angl. Applicant Organisation Details (EXXXXXXXX)
Dalis informacijos bus automatiškai perkelta iš Europos Komisijos Organizacijų registravimo sistemos.
Patikrinkite ar informacija yra teisinga ir nepasikeitusi, o dalyse, kur trūksta informacijos, papildykite
arba prisijungę pakoreguokite.
Paraiškos teikėjo organizacijos tipas (angl. Profile)


Organizacijos tipas (angl. Type of Organisation) – būtina pasirinkti iš pateikiamo sąrašo (pvz.,
„School/Institute/Educational Centre – General Education“, jei jūsų organizacija yra bendrojo
ugdymo mokykla).
Likę laukeliai: Ar Jūsų organizacija yra valstybinė įstaiga? (angl. Is the organisation a public
body?), Ar Jūsų organizacija yra ne pelno siekianti? (angl. Is the organisation a non-profit?)
užsipildys automatiškai pagal informaciją, pateiktą Organizacijų registravimo sistemoje.

Susiję asmenys (angl. Associated person)
Šioje paraiškos dalyje prašoma pateikti informaciją apie organizacijos darbuotojus, kurie bus atsakingi
už projektą. Būtina nurodyti organizacijos teisinį atstovą (angl. Legal Representative) ir kontaktinį
asmenį (angl. Contact Person), kuris koordinuos projekto įgyvendinimą ir su kuriuo vyks oficialus
susirašinėjimas; be to, paraiškoje automatiškai prie kontaktinio asmens yra pažymėta „Preferred
Contact“ (galima pakeisti, tačiau rekomenduojame palikti). Norėdami užpildyti informaciją apie asmenį,
spauskite langelį „Click here to edit“ arba dešinėje lentelės pusėje esančią ikoną ir spausti „Person‘s
Details“.

Toliau pildykite informaciją atsidariusiame naujame lange.
Paraiškos laukelyje „Kreipinys“ (angl. Title) galima įrašyti kreipinį. Paraiškos laukelyje „Lytis“ (angl.
Gender) parenkame asmens lytį. Paraiškos laukelyje „Vardas“ (angl. First name) rašomas asmens
vardas. Paraiškos laukelyje „Pavardė“ (angl. Family name) rašoma asmens pavardė. Vardas ir pavardė
gali būti įrašyti lietuviškomis raidėmis – tokiu atveju nacionalinė agentūra turės tikslius kontaktinius
18

duomenis. Paraiškos laukelyje „Departamentas“ (angl. Department), jeigu reikia, galima nurodyti
departamentą, kuriame dirba asmuo. Paraiškos laukelyje „Pareigos“ (angl. Position) rašomos asmens
pareigos. Paraiškos laukelyje „Elektroninis paštas“ (angl. Email) rašomas asmens elektroninis paštas
(rekomenduojame nurodyti konkretaus asmens darbo el. paštą, o ne bendrąjį organizacijos paštą).
Įsitikinkite, kad nurodėte teisingą el.paštą. Nurodžius klaidingą el.paštą, nacionalinė agentūra negalės
su jumis susisiekti. Paraiškos laukelyje „Telefonas“ (angl. Telephone) rašomas asmens telefono numeris.
Jei organizacijos adresas yra tas pats, paspaudus ant mygtuko Tas pats adesas kaip ir organizacijos
(angl. Same address as organisation), iš Organizacijų registravimo sistemos jį automatiškai perkelia į
atitinkamus šios paraiškos dalies laukelius. Jei informacija pasikeitusi, būtina prisijungti prie ir ją
atnaujinti.
Užpildžius visus laukus apie susijusius asmenis (angl. Associated Person), grįžtama prie kitų susijusių
asmenų (angl. Associated Person) ir pildoma analogiška informacija apie kitus asmenis. Jeigu norima
pridėti papildomų susijusių asmenų, reikia spausti Pridėti susijusius asmenis (angl. Add associated
person).
Faktai ir patirtis (angl. Background and Experience)
Šioje paraiškos dalyje prašoma trumpai pristatyti mokyklą pateikiant šią informaciją:
• Bendroji informacija (pvz., programos / išsilavinimo lygiai, darbuotojų skaičius ir besimokančiųjų
skaičius mokykloje)
• Kokia yra mokyklos motyvacija dalyvauti šiame projekte?
• Kurie asmenys bus atsakingi už projekto vykdymą jūsų mokykloje? Jei šie asmenys ateityje
atsistatydins iš pareigų, kas perims jų vaidmenį?
• Ar mokykla ir jos darbuotojai turi tam tikros patirties ar žinių, kuriomis gali prisidėti prie projekto
įgyvendinimo?
Pateikite tik tą informaciją, kuri aktualiausia konkretaus projekto kontekste.
Maksimalus galimas ženklų skaičius – 3000.
Does this school have a valid eTwinning school label?
Sėkmingi „eTwinning“ projektai ir mokyklos yra pelnę įvairius ženklelius. Prieš atsakydami į šį klausimą,
įsitikinkite, kad esate susipažinę su „eTwinning“ mokyklos ženkleliu. Daugiau informacijos apie eTwinning
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mokyklos

kortelę

rasite:

https://www.etwinning.net/en/pub/recognition/etwinning-school-

labels.htm.
Pasirinkus Yes, nurodykite mokyklos „eTwinning“ ID numerį, kurį galite rasti mokyklos „eTwinning“ profilio
kortelėje „About“. Atkreipiame dėmesį, kad tik Jūsų mokyklos mokytojai galės matyti šią informaciją.

Has your organisation participated in a European Union granted project in the 3 years preceding this
application?
Pasirinkus Yes, pateikite informaciją apie Europos Sąjungos finansuotus projektus (pvz., „Erasmus+“,
LLP, Erasmus Mundus, Tempus ir kt.), kuriuose Jūsų organizacija dalyvavo per pastaruosius 3 metus.
Reikia nurodyti tik finansavimą gavusius projektus. Norint pridėti papildomą projektą, spaudžiame Add
Grant.

Užpildžius visus laukus apie paraišką teikiančią organizaciją (angl. Applicant Organisation), grįžtama į
paraiškos dalį apie dalyvaujančias organizacijas (angl. Participating Organisations) ir pildome
informaciją apie partnerių organizacijas (angl. Partner Organisations).
Partnerių organizacijos (angl. Partner Organisations)

Lentelėje reikia įrašyti partnerių organizacijų OID kodus ir toliau pildyti informaciją apie partnerių
organizacijas analogiškai kaip kad buvo pildoma informacija apie paraišką teikiančią organizaciją. Jeigu
norite pridėti daugiau partnerių organizacijų, spauskite Add partner. Atkreiptinas dėmesys, kad
paraiškoje turi būti suvestos visos projekte dalyvaujančios organizacijos.
Projekto aprašymas (angl. Project Description)
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Projekto tikslas turėtų atsakyti į klausimą, kokių rezultatų ir (arba) poveikio norime pasiekti? Projekto
uždaviniai turėtų atsakyti į klausimą, kokių priemonių imsimės užsibrėžtam tikslui(-ams) pasiekti. Tikslai
neturėtų būtų abstraktūs ar pernelyg ambicingi. Objektyviai įvertinkite kiekvienos projekte
dalyvaujančios organizacijos pajėgumus ir galimybes. Rekomenduojame išsikelti vieną tikslą ir keletą
(pvz., 2–5) uždavinių numatytam tikslui pasiekti.
 Tikslas turėtų atsakyti į klausimą – ko šia veikla siekiama?
 Uždaviniai turi atsakyti į klausimą – kaip tikslas bus pasiektas, t. y. kokių priemonių ir
veiksmų imsitės tikslui pasiekti?
 Numatomi rezultatai – apibrėžiama, kas bus sukurta.
Priklausomai nuo projekto specifikos, rezultatai gali būti:
a) kiekybiniai rezultatai – projekto metu sukurti fiziniai (apčiuopiami), kurių kiekį galima išreikšti
skaičiais, pvz., išvykusių darbuotojų skaičius, į vietos veiklas įsitraukusių mokinių skaičius ir pan.;
b) kokybiniai rezultatai – nemateriali pridedamoji vertė, sukurta siekiant projekto tikslų ir vykdant jame
nustatytas užduotis. Paprastai šios pridedamosios vertės nėra įmanoma įvertinti kiekybiškai,
nepriklausomai nuo to, ar ji siejama su konkrečiais įvykiais ir veikla, pvz., mokymu, mokymo
platformomis, mokymo turiniu ir metodika arba abstraktesniais rezultatais. Tai neapčiuopiami
rezultatai, pvz., atitinkamų dalyvių geresnis išmanymas, išugdyti atitinkami įgūdžiai arba pagerinti
gebėjimai, partnerių ir kitų suinteresuotųjų šalių įgyta patirtis ir žinios, patobulinti atitinkami mokymo
procesai ir pan.
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REZULTATAS/
POVEIKIS

RODIKLIAI/
INDIKATORIAI

DUOMENŲ
ŠALTINIAI

REZULTATAS/
POVEIKIS

RODIKLIAI/
INDIKATORIAI

DUOMENŲ
ŠALTINIAI

REZULTATAS/
POVEIKIS

RODIKLIAI/
INDIKATORIAI

DUOMENŲ
ŠALTINIAI

REZULTATAS/
POVEIKIS

RODIKLIAI/
INDIKATORIAI

DUOMENŲ
ŠALTINIAI

3 VEIKLA

REZULTATAS/
POVEIKIS

RODIKLIAI/
INDIKATORIAI

DUOMENŲ
ŠALTINIAI

UŽDAVINYS

4 VEIKLA

REZULTATAS/
POVEIKIS

RODIKLIAI/
INDIKATORIAI

DUOMENŲ
ŠALTINIAI

UŽDAVINYS

5 VEIKLA

REZULTATAS/
POVEIKIS

RODIKLIAI/
INDIKATORIAI

DUOMENŲ
ŠALTINIAI

1 VEIKLA

UŽDAVINYS
2 VEIKLA

TIKSLAS

Prioritetai (angl. Priorities)
Please select the most relevant horizontal or sectorial priority according to the objectives of your
project.
Reikia pasirinkti:
 Labiausiai tinkantį horizontalųjį arba sektoriaus prioritetą;
If relevant, please select up to two additional priorities according to the objectives of your project.
Galite pasirinkti:
 1–2 papildomus prioritetus,3 kuriais daromas didžiausias poveikis.
Nacionalinės agentūros gali daugiau dėmesio skirti tiems prioritetams, kurie ypač svarbūs jų šalies
kontekste („Europos prioritetai atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes“). Su Lietuvos Nacionalinės
agentūros prioritetais galite susipažinti www.erasmus-plus.lt svetainėje skelbiamame dokumente
„Erasmus+ strateginių partnerysčių nacionaliniai prioritetai“.

3

Rekomenduojame rinktis tik iš horizontaliųjų arba bendrojo ugdymo sektoriaus prioritetų.
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Su Strateginių partnerysčių projektų horizontaliaisiais ir sektoriaus (atitinkamo švietimo sektoriaus)
prioritetais galite susipažinti programos „Erasmus+“ vadovo anglų kalba 100–106 p. arba programos
„Erasmus+“ vadovo lietuvių kalba 104–110 p. (2019-11-05 versijoje).
Please select up to three topics addressed by your project:
Atsižvelgiant į projekto tikslus, iš išskleidžiamo temų sąrašo pasirinkite 1–3 pagrindines projekto temas
(daugiau nei 3 temų pasirinkimas negalimas automatiškai).
Projekto aprašymas (angl. Project Description)
Please describe the motivation for your project and explain why it should be funded.
Ši paraiškos dalis turi atskleisti, kodėl inicijuojate būtent tokį projektą, tad aprašykite Jūsų projekto
aktualumą, identifikuodami projekto probleminę sritį, kuri būtų aktuali visiems projekte
dalyvaujantiems partneriams.
Atskleiskite tarptautiškumo pridėtinę vertę projektui pagrįsdami, kodėl projektą būtina įgyvendinti su
partneriais iš kitų šalių. Įrodykite, kad planuojamų rezultatų negalėtumėte pasiekti vien tik su
partneriais iš Lietuvos.
Maksimalus galimas ženklų skaičius – 3000.
What are the objectives you would like to achieve and concrete results you would like to produce?
How are these objectives linked to the priorities you have selected?
Nurodykite konkrečius tikslus ir uždavinius. Projekto tikslas turėtų atsakyti į klausimą, kokių rezultatų ir
(arba) poveikio norime pasiekti? Projekto uždaviniai turėtų atsakyti į klausimą, kokių priemonių imsimės
užsibrėžtam tikslui (-ams) pasiekti. Objektyviai įvertinkite kiekvienos projekte dalyvaujančios
organizacijos pajėgumus ir galimybes. Rekomenduojame išsikelti vieną tikslą ir keletą (2–5) uždavinių
numatytam tikslui pasiekti. Nurodykite, kaip šie uždaviniai susiję su paraiškoje nurodytais prioritetais.
Maksimalus galimas ženklų skaičius – 3000.
How are the planned activities going to lead to achievement of the project's objectives?
Nurodykite kokios ir kaip jūsų planuojamos veiklos padės jums siekti projekto tikslų.
Maksimalus galimas ženklų skaičius – 3000.
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„eTwinning“ ir „Erasmus+“ platformos (angl. eTwinning and Erasmus+ platforms)
Have you used or do you plan to use eTwinning, School Education Gateway or Erasmus+ Project
Results Platform for preparation, implementation or follow-up of your project? If yes, please describe
how.
Nurodykite, jei jau naudojotės ar planuojate naudotis „eTwinning“, „School Education Gateway“ ar
„Erasmus+“ projektų rezultatų sklaidos platforma planuodami, įgyvendindami ar įvertindami projektą.
Jei taip, aprašykite detaliau, kaip. Jei tinkama projekto įgyvendinimui, sklaidai arba tęstinumui, anksčiau
minėtas „Erasmus+“ internetines platformas rekomenduotina naudoti.
Maksimalus galimas ženklų skaičius – 3000
Europos mokyklų bendruomenės „eTwinning“ platforma (https://www.etwinning.net/lt) sėkmingai
naudojama kaip priemonė plėtoti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo
ugdymo ir profesinio mokymo institucijų. Būtent todėl ES nusprendė sustiprinti „eTwinning“ vaidmenį
programoje „Erasmus+“ bei ryšius su kitomis programos dalimis. Jeigu bendrojo ugdymo sektoriaus
strateginių partnerysčių projekte numatoma tarptautinė mokymo(-si) veikla, projekto partneriai4 gali
naudoti „eTwinning“ platformą derinant fizinį mobilumą ir internetinę veiklą, fiziniam mobilumui
prasidedant, jį įgyvendinant ir jam pasibaigus. Internetinė veikla padėtų maksimaliai padidinti poveikį
dalyvaujančioms organizacijoms ir gali pasitarnauti kaip puiki sklaidos priemonė. „eTwinning“ Lietuvos
nacionalinė paramos tarnyba – http://www.etwinning.lt.
23 Europos kalbomis prieinamas mokyklinio ugdymo portalas „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
bendrojo

ugdymo

vartai“

(angl.

„School

Education

Gateway“,

SEG)

(http://www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/index.html) – tai viena prisijungimo vieta, skirta
mokytojams, mokykloms, ekspertams ir kitiems su ikimokykliniu, priešmokykliniu ir bendruoju ugdymu
susijusiems asmenims. Čia pristatoma Europos švietimo politika, skelbiamos naujienos, tendencijos,
ekspertų straipsniai, nacionalinės iniciatyvos, pristatoma mokyklų veikla, bendradarbiavimo sritys,
ugdymo projektai, geriausia patirtis ir papildomi ištekliai. Mokytojai ir ekspertai kviečiami prisidėti prie
šios bendrijos aptariant jos turinį ir prisijungiant prie atskirų portalo bendruomenių. Portalas susietas
su Europos mokyklų „eTwinning“ bendruomene.

4

Tik Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigos.
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Atkreipiame dėmesį, kad visi projekto metu sukurti rezultatai turės būti paskelbti programos
„Erasmus+“

projektų

rezultatų

platformoje:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/.
If your project proposal is building on previous or ongoing eTwinning project(s), please explain how
you plan to achieve this. Please clearly identify the relevant eTwinning project(s) by including the
project title and project ID. In addition to the information provided here, do not forget to provide
further information about the eTwinning aspect of your proposal in all other relevant parts of the
application form.
Jei jūsų projektas remiasi įgyvendintu ar šiuo metu įgyvendinamu „eTwinning“ projektu (-ais),
pagrįskite, kaip planuojate tai pasiekti. Nurodykite konkretų „eTwinning“ projektą (pavadinimą ir
projekto numerį). Taip pat nepamirškite, kad sąsajas su „eTwinning“ galite aprašyti kitose aktualiose
paraiškos dalyse.
Atkreipiame dėmesį, kad ekspertai vertins jūsų paraišką tik remdamiesi paraiškos formoje pateikta
informacija. Todėl atsakydami į šį klausimą būtinai aprašykite eTwinning projektą (-us), kuriuo (kuriais)
planuojate remtis. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nepriklausomai nuo to, kaip jūsų paraiškos kokybė
bus įvertinta ekspertų, Nacionalinė agentūra gali patikrinti pateiktą informaciją apie jūsų „eTwinning“
projektą (-us). Jei informacija bus neteisinga, jūsų paraiška gali būti atmesta.
Maksimalus galimas ženklų skaičius – 5000.
Dalyviai (angl. Participants)
Please briefly describe who will take part in the project, including:





Who are the different groups that will take part in the project activities (e.g. pupils,
teachers, other school staff, parents, etc.)? Please also include information on local
participants (those who will participate in project activities, but will not travel as part of the
project).
How are these groups going to participate?
If pupils are involved in the project, please specify their age groups.

Note that specific details on selection of participants in Learning, teaching and training activities do
not need to be repeated here if they are described in the dedicated section of the form: Learning
Teaching Training.
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Įgyvendinant su bendrojo ugdymo sritimi susijusius projektus, pagrindinės tikslinės grupės yra tokios:
mokyklų vadovai, mokyklų mokytojai ir darbuotojai, priešmokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo
įstaigų moksleiviai.
Aprašykite, kaip įtrauksite dalyvius į konkrečias projekto veiklas (tiek vietos veiklas, tiek tarptautines),
kaip bus pasidalinamos atsakomybės. Jeigu į projekto veiklas įtraukiami mokiniai, nurodykite jų amžiaus
grupę (-es).
Maksimalus galimas ženklų skaičius – 3000.
Participants with fewer opportunities: does your project involve participants facing situations that
make their participation more difficult?
Pasirinkus Yes:
 pateikite informaciją apie tokių dalyvių skaičių (atsakydami į How many participants would fall
into this category?);
 nurodykite jų atstovaujamas grupes (iš pateikiamo sąrašo klausime Which types of situations are
these participants facing?);
 atsakydami į klausimą How will you support these participants so that they will fully engage in
the planned activities? aprašykite, ko imsitės, kad užtikrintumėte sėkmingą ir visavertį jų
dalyvavimą projekto veiklose (maksimalus galimas ženklų skaičius – 3000);
Pažymėtina, kad programa „Erasmus+“ siekia skatinti lygias galimybes ir įtrauktį sudarant palankesnes
dalyvavimo sąlygas asmenims, neturintiems tinkamų sąlygų ir turintiems mažiau galimybių nei jų
bendraamžiai, kai dėl to apribojamos jų galimybės ar trukdoma jiems dalyvauti tarptautinėje veikloje
dėl šių priežasčių: negalios, mokymosi sunkumų, ekonominių kliūčių, kultūrinių skirtumų, sveikatos
problemų (lėtinių sveikatos sutrikimų, sunkių ligų ar psichiatrinių sutrikimų), socialinių (pvz.,
diskriminacijos dėl lyties, amžiaus, tautybės, religijos, seksualinės orientacijos, negalios ir t. t.) ar
geografinių (žmonės iš atokių ar kaimo vietovių, gyvenantieji mažose salose ar periferiniuose
regionuose ir t. t.) kliūčių.
Vadovaujantis programos „Erasmus+“ vadovu, mažiau galimybių turintys asmenys apibrėžiami kaip
asmenys, susiduriantys su tam tikromis kliūtimis, dėl kurių negali veiksmingai naudotis švietimo,
mokymo ir darbo su jaunimu galimybėmis. Išsamesnė mažiau galimybių turinčių asmenų apibrėžtis
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pateikiama programos „Erasmus+“ vadovo A dalies skirsnyje „Lygios galimybės ir įtrauktis“ (angl. Equity
and Inclusion) – atitinkamai vadovo anglų kalba 10 p., lietuvių kalba 11 p. (2019-11-05 versijoje).
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Valdymas (angl. Management)

Biudžetas projekto valdymui ir įgyvendinimui (angl. Funds for Project Management and
Implementation)
Visi mokyklų mainų partnerysčių projektai įtrauks „Projekto valdymo ir įgyvendinimo“ išlaidų kategoriją.
„Projekto valdymo ir įgyvendinimo“ išlaidos šioje paraiškos dalyje apskaičiuojamos automatiškai,
atsižvelgiant į projekte dalyvaujančių organizacijų skaičių, organizacijos vaidmenį projekte
(koordinatorius arba partneris) ir projekto trukmę.
Tinkamos išlaidos
• Projekto valdymui (planavimui, koordinavimui,
komunikavimui tarp partnerių ir t. t.);
• Nedidelės apimties mokymo(si) medžiagai,
priemonėms, metodams ir t. t.;
• Virtualiam bendradarbiavimui ir projekto vietos
veikloms (pvz., darbui auditorijoje);
• Informavimui, reklamai ir sklaidai (pvz.,
brošiūroms, skrajutėms, informacijai internete ir t.
t.);
• Kitoms
projekto
veikloms,
kurios
nefinansuojamos iš likusių išlaidų kategorijų.

Skaičiavimo kriterijai
Fiksuota mėnesio
norma koordinatoriui
ir partneriui.

Dydis
Projektą
koordinuojančiai
organizacijai – 500
€/mėn.
Projekto partneriui –
250 €/mėn.

Tam, kad būtų apskaičiuota projekto valdymo ir įgyvendinimo dotacija, projekto trukmė turi būti įvesta
pilnai ir teisingai.
Projekto valdymas (angl. Project Management and Implementation)
Please describe the tasks and responsibilities of each partner school. Explain how you will ensure
sound management of the project and good cooperation and communication between partners
during project implementation.
Apibūdinkite kiekvienos mokyklos partnerės funkcijas ir atsakomybes projekto įgyvendinimo metu.
Aprašykite projekto valdymo ir įgyvendinimo procesą, apimantį projekto planavimą, atsakomybių
pasidalinimą, veiklų įgyvendinimą, jų priežiūrą ir kontrolę, veiklų užbaigimą, tęstinumą projektui
pasibaigus ir pan. Čia turite pateikti aiškią, realią, jūsų projekto tikslus ir rezultatus atliepiančią projekto
veiklų įgyvendinimo metodiką. Aprašykite priemones ir metodus, kuriuos naudosite įvairioms projekto
veikloms įgyvendinti, pažangai stebėti, biudžetui kontroliuoti. Svarbu aptarti, kaip jūs sudarysite ir
valdysite projekto veiklų planą, kaip bus stebima projekto pažanga, kokybė, kaip bus matuojamas
projekto poveikis.
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Mokyklų mainų partnerystės yra bendradarbiavimo projektai, kurie įgyvendinami bendrai kartu su visais
partneriais, todėl paraiškoje turi būti numatytas aiškus komunikacijos planas, nurodytos konkrečios
kiekvieno partnerio funkcijos ir pareigos, siekiant užtikrinti projekto kokybę ir efektyvų
bendradarbiavimą. Aprašykite projekto vidinės komunikacijos ir bendradarbiavimo tarp partnerių
strategiją: kas atsakingas už komunikaciją, kaip dažnai, kokiomis priemonėmis bus komunikuojama,
kada, kaip, kam ir kokia informacija bus teikiama. Maksimalus galimas ženklų skaičius – 3000.
Please make sure to include all project management meetings, events and local activities of each
school in the section: Timetable
Skiltyje „Tvarkaraštis“ (angl. Timetable) įveskite visus planuojamus renginius bei susitikimus, skirtus
aptarti projekto eigai, viešinimui ar bendradarbiavimui vyksiančius jūsų bei kitose institucijose.

Atkreipkite dėmesį, kad mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklos į šią lentelę bus perkeltos automatiškai,
iš specialiai joms sukurto skyriaus Mokymosi, mokymo ir dėstymo skiltyje.
How did you choose the project partners? Does your project involve schools that have never
participated in a Strategic Partnership? If yes, please explain how more experienced schools can
support less experienced partners during the project.
Pagrįskite, kodėl pasirinkote būtent tokius partnerius.
Nurodykite, koks kiekvieno iš projekte dalyvaujančio partnerio indėlis į sėkmingą projekto įgyvendinimą
(pavyzdžiui, kokių įgūdžių, kompetencijų ir ekspertinės patirties partneriai turi). Paaiškinkite visų
partnerių patirtį ir kokios naudos jie duos siekiant projekto tikslų ir rezultatų.
Nurodykite, ar tarp partnerių yra organizacijų, kurios anksčiau nedalyvavo panašiuose projektuose. Jei
taip, aprašykite, kaip labiau patyrusios organizacijos padės patirties dar neturinčioms organizacijoms
įgyvendinti projektą.
Maksimalus galimas ženklų skaičius – 3000.
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Mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklos (angl. Learning, Teaching, Training)
Asmenų mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklos mokyklų mainų partnerysčių projektuose įgyvendinamos
siekiant projekto tikslų.

Do you plan to include transnational learning, teaching or training activities in your project?
Pasirinkus Yes, aprašykite kiekvieną mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklą, kurią vykdysite projekto
metu.
Please describe the practical arrangements for the planned Learning, Teaching and Training
activities. How will you select, prepare and support the participants, and ensure their safety?
Aprašykite praktinius mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklų aspektus. Aprašykite, kaip jūs atrinksite ir
paruošite dalyvius, kokią paramą jiems suteiksite ir kaip užtikrinsite jų saugumą. Atranka turi būti
vykdoma skaidriai, sudarant vienodas sąlygas dalyvauti visiems norintiems. Atrankos kriterijai bei
procesas turi būti aiškūs, dokumentuoti. Atrankos kriterijai skelbiami viešai. Organizacijos turi imtis
būtinų priemonių, kad išvengtų bet kokio interesų konflikto. Prieš išvykimą siunčiančioji ir priimančioji
organizacijos turi oficialiai susitarti dėl galutinės programos. Už mobilumo laikotarpio užsienyje kokybę
atsakinga ir siunčiančioji, ir priimančioji organizacijos. Nurodykite, kaip bus pasirūpinta mokymo arba
mokymosi veiklų praktiniais aspektais: kelione, gyvenamąja vieta, mokymų programa ir pan.
Maksimalus galimas ženklų skaičius – 3000.
Galimi tokie mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklos tipai:
Tarptautinė mokymo arba mokymosi
veikla

Reikalavimai dalyviams

TRUMPALAIKIAI MOBILUMAI
Trumpalaikiai bendri darbuotojų mokymo Bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai,
renginiai (angl. Short-term joint staff
švietimo ir administracijos darbuotojai,
trainning events)
dirbantys dalyvaujančiose Programos šalių
mokyklose.
Trumpalaikiai mokinių grupių mainai
Bet kokio amžiaus moksleiviai, besimokantys
(angl. Short-term exchanges of groups of
dalyvaujančioje Programos šalies mokykloje ir
pupils)
lydimi mokyklos darbuotojų.

Ilgalaikiai darbuotojų mokymo arba
rengimo mobilumai (angl. Long-term
teaching assignments)

Veiklos trukmė

Nuo 3 dienų iki
2 mėn.,
neįskaitant
kelionės dienų.
Nuo 3 dienų iki
2 mėn.,
neįskaitant
kelionės dienų.

ILGALAIKIAI MOBILUMAI
Bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, 2–12 mėn.
švietimo ir administracijos darbuotojai,
dirbantys dalyvaujančiose Programos šalių
mokyklose.
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Ilgalaikiai mokinių mobilumai (angl. Longterm study mobility of pupils)

14
metų
arba
vyresni
moksleiviai, 2–12 mėn.
užsiregistravę dalyvaujančioje Programos
šalies mokykloje.

Išsamus mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklų aprašymas bei reikalavimai šių veiklų dalyviams
pateikiami 2019 m. programos „Erasmus+“ vadovo anglų kalba 113 p., vadovo lietuvių kalba 115p.
(2019-11-05 versijoje ).
In case you plan to include learning, teaching or training activities please encode them here.
Aprašykite kiekvieną mokymosi, mokymo ir dėstymo, kurią vykdysite projekto metu.
Veiklos duomenys (angl. Activity Details)
Mygtuku Add galėsite pridėti tiek mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklų, kiek manote esant reikalinga.
Kiekviena veikla aprašoma atskirai pateikiant tokią informaciją:


Veiklos tipas (angl. Activity Type) – pasirinkite iš pateikiamo sąrašo.



Veiklos pavadinimas (angl. Activity Title) – nurodykite mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklos
pavadinimą.



Vadovaujanti organizacija (angl. Leading Organisation) – pasirinkite iš pateikiamo sąrašo.



Dalyvaujančiosios organizacijos (angl. Participating Organisations) – pasirinkite iš pateikiamo
sąrašo.



Pradžios laikotarpis (angl. Starting Period) – nurodykite mokymosi, mokymo ir dėstymo
veiklos pradžią. Atkreipkite dėmesį, kad nurodyta mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklos
pradžia turi būti projekto įgyvendinimo laikotarpiu.



Trukmė (dienų skaičius) (angl. Duration (days)) – nurodykite mokymosi, mokymo ir dėstymo
veiklos trukmę dienomis, t. y. dienas, kada realiai bus vykdoma programa neįskaitant kelionės.
Atitinkamo tipo mokymo(-si) veikos mobilumo trukmės reikalavimai pateikiami programos
„Erasmus+“ vadovo anglų kalba 113 p., vadovo lietuvių kalba 115 p. (2019-11-05 versijoje ).



Trukmė (mėnesiais) (angl. Duration (months)) – nurodykite mokymosi, mokymo ir dėstymo
veiklos trukmę mėnesiais. Atkreipkite dėmesį, kad tai taikoma tik ilgalaikio mobilumo atveju.



Veiklos šalis (angl. Country of Venue). Nurodykite šalį, kur ketinate įgyvendinti mokymosi,
mokymo ir dėstymo veiklą. Pagal šią informaciją turi būti skaičiuojamas kelionės atstumas
atitinkamoje biudžeto dalyje. Įsitikinkite, kad pasirinkta vieta atitinka programos „Erasmus+“
vadove numatytus reikalavimus. Atkreipkite dėmesį, kad veikla taip pat gali būti vykdoma
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Europos Sąjungos institucijos buveinėje, net jei projekte nedalyvauja organizacijos iš šalies,
kurioje įsikūrusi šios institucijos buveinė5.
Description of the activity:
Veiklos turinio aprašymas:


Describe the content, methodology and expected results of the activity.



How is it going to be related to or integrated with the normal activities of the involved schools?

Aprašykite veiklos turinį, metodus ir numatomus rezultatus. Kaip tai bus susiję ar integruota į nuolatines
dalyvaujančių mokyklų veiklas? Aprašykite planuojamą mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklos
programą, apimtį, veiklos dalyvių mokymosi rezultatų pripažinimo galimybes, pagrįskite veiklos trukmę.
Aiškiai apibrėžkite tikslinę grupę, nurodykite pareigas, darbo patirtį, jei tai darbuotojai, mokytojai.
Aprašydami moksleivius, aprašykite jų amžių, klasę, kursą, mokymosi sritį, socialinę padėtį (jei tai
moksleiviai iš socialinės atskirties grupių). Iš jūsų pateikto aprašymo turi būti aišku, kad pasirinkta
mokymosi, mokymo ir dėstymo veikla padeda siekti projekto tikslų, rezultatų.
Does this activity combine physical mobility with virtual exchanges through eTwinning?
Pasirinkus Yes, atsakydami į klausimą Please explain how this will be achieved and what the expected
benefits are aprašykite, kaip suderinsite fizinius mainus su virtualiuoju bendravimu prieš projekto
veiklą, ją vykdant ir jai pasibaigus, aprašykite planuojamus privalumus.
Plačiau apie „eTwinning“ ir mokyklų mainų partnerystes aprašyta „Erasmus+“ programos vadove anglų
kalba 113 p., lietuvių kalba – 116 p. (2019-11-05 versijoje).
How is participation in this activity going to benefit the involved participants? Briefly describe the
participants' expected learning outcomes and how these outcomes will be recognised upon the
participants' return to the sending school. Atkreipkite dėmesį, kad šis klausimas - tik ilgalaikio
mobilumo atveju.
Kaip užtikrinsite dalyvių mokymosi pasiekimų pripažinimą, jiems grįžus į siunčiančią mokyklą? Trumpai
aprašykite, kokių mokymo ar mokymosi veiklų dalyvių pasiekimų, rezultatų tikimasi irkaip šie rezultatai
bus pripažįstami. Maksimalus galimas ženklų skaičius – 2000. ir kokius vertinimo bei pripažinimo
instrumentus naudosite. Išsamiau apie „Europass“ mobilumo dokumentus skaitykite www.europass.lt.
Maksimalus galimas ženklų skaičius – 2000.

5

Europos Sąjungos institucijos buveinės yra Briuselyje, Frankfurte, Liuksemburge, Strasbūre ir Hagoje.
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How is participation in this activity going to benefit the involved participants?
Kuo šios veiklos bus naudingos jų dalyviams? Maksimalus galimas ženklų skaičius – 2000.
Dalyvių grupių santrauka (angl. Summary of groups of participants)
Šioje lentelėje pažymėkite dalyvius, kuriems reikalingas finansavimas. Dalyviai, kuriems nereikalingas
finansavimas (pvz., veiklą organizuojančiosios institucijos darbuotojai/mokiniai) nenurodomi šioje
santraukoje. Atkreipkite dėmesį, kad yra dvi kategorijos asmenų, kurie gali būti finansuojami: asmenys,
tiesiogiai dalyvaujantys veiklose (visada įvardijami kaip ,,dalyviai‘‘ angl. participants) ir lydintieji
asmenys (angl. accompanying persons). Lydinčiais asmeninis laikomi moksleivius lydintys mokytojai ar
kiti organizacijos darbuotojai, taip pat asmenys, lydintys specialiųjų poreikių turinčius mokinius. Šioms
dviems dalyvių kategorijoms pragyvenimo fiksuotos išlaidų normos (angl. Individual Support) taip pat
skiriasi, todėl pildydami nepamirškite nurodyti dienų skaičių šioms dviems dalyvių grupėms atskirai. Tuo
tarpu fiksuotos kelionės normos (angl. travel grant) tiek dalyviams, tiek lydintiems asmenis yra tokios
pat. Įsitikinkite, kad nurodėte kelionės normą tiek mokiniui, tiek lydinčiajam asmeniui. Atkreipkite
dėmesį, kad koreguojant informaciją (pvz., mobilumo trukmę, dalyvių skaičių) paraiškoje, ji
automatiškai nepasikeis šiose dalyvių biudžeto kategorijose, todėl prieš pateikdami paraišką dar kartą
įsitikinkite, kad pateikiama biudžeto informacija yra tiksli, kad visiems: tiek dalyviams, tiek mokinius
lydintiems asmenims yra nurodytos tiek pragyvenimo, tiek kelionės normos. Paspaudus mygtuką Add
galėsite pridėti tiek dalyvių grupių, kiek manote esant reikalinga. Viena dalyvių grupė lygi vienai
atvykstančiai organizacijai. Kiekviena dalyvių grupė aprašoma atskirai pateikiant tokią informaciją:


Siunčiančioji organizacija / Šalis (angl. Sending organisation/Country) – pasirinkite iš
pateikiamo sąrašo.



Veiklos šalis (angl. Country of Venue) – užsipildo automatiškai.



Dalyvių skaičius (angl. No. of Participants) – nurodykite mokymosi, mokymo ir dėstymo
veiklos dalyvių skaičių. Projekto finansavimo atveju šis skaičius bus vienas iš šios veiklos
įgyvendinimo rodiklių, todėl planuokite realiai įgyvendinamas apimtis. Įsitikinkite, kad
mobilumo dalyviai atitinka programoje „Erasmus+“ numatytus reikalavimus.



Lydinčiųjų asmenų skaičius (angl. No. of Accompanying Persons) – nurodykite lydinčiųjų
asmenų skaičių. Atkreipkite dėmesį, kad lydinčio asmens funkcija yra užtikrinti dalyvių
saugumą, paramą, veiksmingą mokymąsi mobilumo veiklos metu, o ne vykdyti mokymosi,
mokymo ir dėstymo veiklą.
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Bendras dalyvių ir lydinčių asmenų skaičius (angl. Total No. of Participants and accompanying
persons) – užsipildo automatiškai.

Vykstančiųjų biudžetas (angl. Group of participants - Budget)
Tam, kad teisingai apskaičiuotumėte grupės biudžetą, Jums reikia žinoti:


veiklos tipą;



veiklos trukmę;



priimančią organizaciją, kurioje vyks mokymo ar mokymosi veikla;



kiekvienos siunčiančios organizacijos dalyvių skaičių.

Pragyvenimo išlaidos (angl. Individual Support)
Fiksuota norma dienai (ar mėnesiui), apimanti dalyvių (įskaitant lydinčius asmenis) pragyvenimo išlaidas
mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklos metu.
Kriterijai
Fiksuota norma vienam dalyviui atsižvelgiant į
veiklos tipą ir trukmę.

Dydis
Žr. programos „Erasmus+“ vadovo anglų
kalba 119-120, 123 p., lietuvių kalba – 121122,125. (2019-11-05 versijoje )

Šioje paraiškos dalyje būtina užpildyti šiuos laukus:


Dalyvių skaičius (angl. No. of Participants) – informacija užsipildo automaiškai pagal aukščiau
pateiktus duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad nurodomas dalyvių skaičius (neįskaitant lydinčių
asmenų).



Trukmė vienam dalyviui (dienų skaičius) (angl. Duration per Participant (days)) – informacija
užsipildo automaiškai pagal ankstesnėje dalyje pateiktus duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad
galite prašyti pragyvenimo išlaidų ir kelionės dienoms (daugiausiai 2 dienos). Tokiu atveju reikia
įrašyti dviem dienom ilgesnę trukmę šiame langelyje. Trukmė vienam dalyviui (mėnesių
skaičius) (angl. Duration per Participant (months)) – Įrašykite dalyvio mokymosi, mokymo ir
dėstymo veiklos dienų skaičių, įskaitant ir kelionės dienas. Atkreipkite dėmesį, kad tik ilgalaikio
mobilumo atveju.



Fiksuota norma vienam dalyviui (angl. Grant per Participant) – užsipildo automatiškai.



Iš viso (dalyviams)(angl. Total (for Participants)) – užsipildo automatiškai.
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Lydinčiųjų asmenų skaičius (angl. No. of Accompanying Persons) – informacija užsipildo
automatiškai pagal aukščiau nurodytą informaciją.



Trukmė vienam lydinčiam asmeniui (dienų skaičius) (angl. Duration per Accompanying Person
(days)) – įrašykite lydinčio asmens dienų skaičių, įskaitant ir kelionės dienas. Atkreipkite dėmesį,
kad vykdant trumpalaikius mokinių grupių mainus, dalyvių ir lydinčių asmenų dalyvavimo
veikloje trukmė turi sutapti (žr. pav. apačioje).



Fiksuota norma vienam lydinčiam asmeniui (angl. Grant per Accompanying Person) – užsipildo
automatiškai.



Iš viso (lydintiems asmenims) (angl. Total (for Accompanying Persons)) – užsipildo automatiškai.



Bendra dotacijos suma pragyvenimo išlaidoms (angl. Total Individual Support Grant) – užsipildo
automatiškai.

Jeigu reikia, grįžkite į veiklos duomenis ir, pridėje papildomus srautus, analogiškai užpildykite
informaciją apie kitus srautus. Tokiu būdu turėtų būti užpildytos visos veiklos.
Kalbinio parengimo išlaidos (angl. Linguistic Support)
Išlaidos, susijusios su dalyviams teikiama parama siekiant pagerinti kalbos, kuria bus mokoma,
mokomasi ar dirbama, žinias. Prašymas skirti finansinę paramą kalbiniam parengimui turi būti pagrįstas
paraiškos formoje. Kiekvienam dalyviui, kuriam reikalinga kalbinė parama, gali būti skiriama 150 €
fiksuota norma. Atkreipkite dėmesį, kad tik ilgalaikio mobilumo atveju.
Šioje paraiškos dalyje būtina užpildyti šiuos laukus:


Dalyvių skaičius (angl. No. of Participants). Nurodykite dalyvių skaičių (neįskaitant lydinčių
asmenų), kuriems bus reikalingas kalbinis parengimas.



Fiksuota norma vienam dalyviui (angl. Grant per Participant) – užsipildo automatiškai.
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Prašoma suma (angl. Total Linguistic Support Grant) – užsipildo automatiškai.

Kelionė (angl. Travel)
Parama dalyvių, įskaitant lydinčius asmenis, kelionės į veiklos vykdymo vietą ir atgal išlaidoms padengti.
Kelionės atstumas turi būti apskaičiuojamas naudojant internetinę Europos Komisijos atstumų
skaičiuoklę (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm).
Šioje paraiškos dalyje būtina užpildyti šiuos laukus:
Kelionės atstumas (angl. Distance Band). Įvertinę
kurioje šalyje bus organizuojama veikla, EK atstumų
skaičiuoklės (nuorodą į skaičiuoklę rasite ir pačioje
paraiškos formoje) pagalba apskaičiuokite kelionės
atstumą. Remiantis gautais rezultatais, iš pateikiamo
sąrašo pasirinkite atitinkamą atstumo
tipą.Skaičiavimo kriterijai
Fiksuota norma vienam dalyviui atsižvelgiant į
kelionės atstumą, kuris apskaičiuojamas naudojant EK
atstumų skaičiuoklę.



Dydis

0–99 km: 0 € vienam dalyviui
10–99 km: 20 € vienam dalyviui
100–499 km: 180 € vienam dalyviui
500–1999 km: 275 € vienam dalyviui
2000–2999 km: 360 € vienam dalyviui
3000–3999 km: 530 € vienam dalyviui
4000–7999 km: 820 € vienam dalyviui
8000 km ir didesnis atstumas: 1500 €/1 dalyviui

Dalyvių skaičius (angl. No. of Persons) – informacija užsipildo automaiškai pagal aukščiau
pateiktus duomenis.



Fiksuota norma vienam dalyviui (angl. Grant per Participant) – užsipildo automatiškai.



Bendra kelionės dotacijos suma (angl. Total Travel Grant) – užsipildo automatiškai.

Išimtinės išlaidos brangioms kelionėms (angl. Exceptional Costs for Expensive Travel)
Pasirinkus √, aprašykite išimtinių išlaidų brangioms kelionėms poreikį.
Ši išimtinių išlaidų kategorija skirta brangioms dalyvių kelionių išlaidoms kompensuoti (daugiau
informacijos skaitykite programos „Erasmus+“ vadovo anglų kalba 114, 120 p., lietuvių kalba – 117, 123
p.). Prašymas skirti finansinę paramą šioms išlaidoms turi būti motyvuotai pagrįstas paraiškoje.
Paraiškoje taip pat būtina pagrįsti, jog fiksuotos normos už kelionės atstumą šiuo atveju taikyti
negalima, kadangi ji nepadengia bent 75% dalyvių kelionės išlaidų. Finansavimas kelionių išimtinėms
išlaidoms paremtas realiomis išlaidomis. Galima didžiausia prašoma suma – iki 80 % tinkamų finansuoti
išlaidų. Skyrus šią normą, standartinė kelionės norma nėra skiriama. Įgyvendinant projektą, išimtinių
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išlaidų brangioms kelionėms norma gali būti pakeista standartine kelionės norma, jei patirtos išlaidos
yra mažesnės nei numatytos. Atkreipkite dėmesį, kad tam pačiam dalyviui abi normos – standartinė ir
išimtinių išlaidų brangioms kelionėms – negali būti taikomos. Bet kuris dalyvis ar lydintysis asmuo gali
gauti tik vienos kelionių kategorijos dotaciją.
Šioje paraiškos dalyje būtina užpildyti šiuos laukus:


Dalyvių skaičius (angl. No. of Participants). Nurodykite organizacijos, kurią pasirinkote pirmame
stulpelyje, atstovų skaičių, kuriems bus reikalingos išimtinės išlaidos kelionėms. Atkreipkite
dėmesį, kad nurodomas dalyvių skaičius (įskaitant lydinčius asmenis).



Aprašymas ir pagrindimas (angl. Description and Justification). Aprašykite išimtines išlaidas
kelionėms, motyvuotai pagrįskite jų poreikį. Maksimalus galimas ženklų skaičius – 5000.



Dotacija (EUR) (angl. Grant (EUR)). Įrašykite prašomą sumą, kuri turi būti ne didesnė nei 80 %
tinkamų finansuoti išlaidų.
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Veiklų tvarkaraštis (angl. Timetable)
Paspaudus mygtuką Add other project events pridėkite pagrindines projekto vietos ir tarptautines
veiklas, turėsiančias didžiausią poveikį projekto tikslų pasiekimui ir rezultatų sukūrimui. Nurodykite
preliminarias jų pradžios datas bei pateikite trumpą aprašymą. Maksimalus galimas ženklų skaičius 1000. Atkreipkite dėmesį, kad mokymo, mokymosi ir dėstymo veiklos bus automatiškai įtrauktos į šį
sąrašą, kai jas įrašysite paraiškos dalyje „Mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklos“.
Išimtinės išlaidos (angl. Special Costs)
Šiame skyriuje galite paprašyti biudžeto išimtinėms išlaidoms, kurios finansuojamos pagal jų faktinį
panaudojimą.
Dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidos (angl. Special Needs Support)
Parama specialiems poreikiams yra papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su negalią turinčiais
dalyviais, juos lydinčiais asmenimis, kurios nėra kompensuojamos iš kitų biudžeto kategorijų. Į šią
biudžeto eilutę gali būti įtraukiamos išlaidos, susijusios su kelionės ir pragyvenimo išlaidomis, jeigu jos
yra pagrįstos ir jeigu šiems dalyviams neprašytos išlaidos pagal biudžeto kategorijas „Kelionės išlaidos“
ir „Pragyvenimo išlaidos“.
Finansavimas specialiesiems poreikiams paremtas realiomis išlaidomis. Kompensuojama 100 %
tinkamų finansuoti išlaidų.
Norėdami pildyti šią paraiškos dalį spauskite mygtuką Add ir užpildykite šiuos laukus:


Organizacija (angl. Organisation) – iš pateikiamo sąrašo pasirinkite organizaciją, kurios dalyviams
reikalinga specialiųjų poreikių parama.



Dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, skaičius (angl. No. of Participants with Special Needs).
Įrašykite dalyvių su specialiaisiais poreikiais, kuriems reikalingas papildomas finansavimas, skaičių.



Aprašymas ir pagrindimas (angl. Description and Justification). Detaliai aprašykite, kokiems
specialiesiems poreikiams reikalingas papildomas finansavimas, motyvuotai pagrįskite šio
finansavimo poreikį bei pagrįskite prašomos sumos dydį.



Prašoma suma (angl. Requested Grant (EUR)). Nurodykite konkrečią prašomą sumą.
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Išimtinės išlaidos (angl. Exceptional Costs)
Išimtinės išlaidos – išlaidos, kurios negali būti dengiamos iš kitų biudžeto kategorijų, tačiau yra būtinos
projekto įgyvendinimui ir jų poreikis motyvuotai pagrįstas paraiškoje. Parama skiriama išlaidoms,
susijusioms su subranga ar prekių ir paslaugų pirkimu.
Subranga turi būti susijusi su paslaugomis, kurių projekte dalyvaujančios organizacijos dėl tinkamai
pagrįstų priežasčių negali tiesiogiai suteikti. Išlaidos įrangai negali būti susijusios su įprasta biuro įranga
ar projekte dalyvaujančių organizacijų paprastai naudojama įranga (pvz., kompiuteriai, nešiojamieji
kompiuteriai, spausdintuvai, projektoriai ir t. t.).
Finansavimas išimtinėms išlaidoms paremtas realiomis išlaidomis. Galima didžiausia prašoma suma –
iki 75 % tinkamų finansuoti išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 50.000 EUR vienam projektui.
Norėdami pildyti šią paraiškos dalį, spauskite mygtuką „Add“ ir užpildykite šiuos laukus:


Organizacija (angl. Organisation) – iš pateikiamo sąrašo pasirinkite organizaciją, kuriai reikalingos
išimtinės išlaidos.



Aprašymas ir pagrindimas (angl. Description and Justification). Detaliai aprašykite paslaugas,
prekes, kurioms reikalingos išimtinės išlaidos, motyvuotai pagrįskite šių išlaidų poreikį bei
prašomos sumos dydį, t. y. pasidomėkite dabartinėmis rinkos kainomis.



Prašoma suma (angl. Requested Grant (EUR)). Įrašykite prašomą sumą, kuri turi būti ne didesnė
nei 75 % tinkamų finansuoti išlaidų, pavyzdžiui, jei reikalinga prekė kainuoja 1000 EUR, tai šiame
laukelyje įrašykite 750 EUR.
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Tolesnės veiklos (angl. Follow-up)

Poveikis – tai įtaka, kurią vykdoma veikla ir jos rezultatai daro žmonėms, organizacijoms, sistemoms,
egzistuojančiai praktikai. Strateginių partnerysčių projektais siekiama teigiamo ir ilgalaikio poveikio ne
tik tiesiogiai projekte dalyvaujantiems asmenims ir organizacijoms, bet ir netiesiogiai su projektu
susijusiems asmenims, organizacijoms, kitoms suinteresuotoms grupėms ar šalims. Siekiant gauti kuo
didesnę grąžą iš strateginių partnerysčių projektų bei didintį šių projektų poveikį, būtina kaip galima
plačiau skleisti projektų rezultatus bei skatinti jais naudotis.
Projektų poveikis organizacijoms, asmenims, kitoms suinteresuotoms šalims padeda spręsti, ar
programa „Erasmus+“ buvo sėkminga ar ne, ir kokia apimtimi. Tai gali padėti atsakingoms
organizacijoms efektyviau valdyti programą, teikti paramą paraiškų teikėjams ir dotacijų gavėjams,
daryti poveikį švietimo politikos formavimui.
Programoje „Erasmus+“ daugiau dėmesio siekiama sutelkti į projektų poveikio vertinimą kaip į svarbų,
faktais grindžiamos švietimo politikos formavimo elementą. Atsižvelgiant į tai, paraiškų teikėjams
rekomenduojama daugiau dėmesio skirti priežastingumo analize grįstam projekto poveikio vertinimui.
Žemiau pateikta schema rodo ryšį tarp svarbiausių problemų, kurias norima spręsti; turimų išteklių;
suplanuotų projekto veiklų ir rezultatų bei norimo pasiekti poveikio.
***

Politinis kontekstas nustato programos „Erasmus+“ Lietuvoje poreikį ir prielaidas. Pvz., Lietuvai reikia
kvalifikuotos ir lanksčios darbo jėgos, norint užtikrinti nenutrūkstamą užimtumą. Daroma prielaida, kad
tarptautinio mobilumo rėmimas ir projektai švietimo ir mokymo sektoriuose prisidės prie kvalifikuotos
ir lanksčios darbo jėgos rengimo.
Tam tikri ištekliai yra reikalingi programos „Erasmus+“ įgyvendinimui Lietuvoje. Pvz., projektų
mobilumo ir partnerystės veikloms įgyvendinti skirtos lėšos, bendras projektų finansavimas; taip pat
dotacijų gavėjų, nacionalinės agentūros darbuotojų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kt. atsakingų
(valdžios) institucijų ištekliai.
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Veiklos (angl. Activities) – tai, kas yra daroma su ištekliais. Strateginių partnerysčių projektų veiklomis
siekiama kiekybinių rezultatų, kurie padėtų pasiekti laukiamų kokybinių rezultatų ir poveikio. Pvz.,
programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektų veiklos daugiausiai būna nukreiptos į:


inovacijas arba gerosios praktikos mainus;



mokinių, studentų, besimokančiųjų ar darbuotojų mobilumo patirtis;



politinių reformų ir struktūrinio dialogo rėmimą.

Kiekybiniai rezultatai (angl. Outputs):


projekto veiklų metu sukurti rezultatai, kurių kiekį galima išreikšti skaičiais, pvz.:
 mokinių, studentų, besimokančiųjų ar darbuotojų mobilumų skaičius;
 projekto dalyvių, įgijusių kvalifikaciją ar studijų kreditus, skaičius;
 organizacijų, dalyvaujančių mobilumo ar partnerysčių projektuose skaičius.



apčiuopiami produktai, pvz., tyrimai, mokomoji medžiaga, analizės ar kt.

Kokybiniai rezultatai (angl. Outcomes) – nemateriali pridedamoji vertė, sukuriama projekto
įgyvendinimo metu kiekybinių rezultatų pasekoje. Pvz., tam tikri požiūrių, elgsenos, žinių ar įgūdžių
pasikeitimai. Programos „Erasmus+“ projektų kokybiniai rezultatai galėtų būti:


pagerinti bendrieji gebėjimai;



padidėjęs išsilavinimo lygis;



padidėjęs bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Europinių (švietimo) institucijų ir kt.

Poveikis (angl. Impact) – tai siekiami ilgalaikiai pokyčiai projekto dalyviams (mokiniams, studentams,
besimokantiesiems), projekte dalyvaujančioms organizacijoms, jų darbuotojams ir

kitoms

suinteresuotosioms šalims6; švietimo ir mokymo sektoriams, (švietimo) politikos formavimui; vietos,
regiono, nacionaliniu, Europos ir (ar) kitu tarptautiniu lygmeniu. Minėti pokyčiai gali būti iš esmės arba
iš dalies grįsti projekto rezultatais, pvz.:


pagerėjusi Lietuvos darbo jėgos kokybė;



pagerėjęs Lietuvos darbo jėgos tarptautinis mobilumas;



pagerėjęs tarptautinis Lietuvos švietimo ir mokymo sektorių konkurencingumas.

6

Suinteresuotoji šalis – asmuo, asmenų grupė arba organizacija, kuri ir (arba) kuriai gali turėti įtakos arba kuri gali save
įsivaizduoti kaip šalį, kuriai gali turėti įtakos projekto sprendimas, jo veikla ar rezultatas. Suinteresuotosios šalys apima visus
projekto darbo grupės narius, taip pat visus vidinius ir išorinius organizacijos suinteresuotuosius asmenis.
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How are you going to assess if the project's objectives have been met?
Projekto poveikio vertinimas padeda spręsti, ar projektas yra sėkmingas ar ne, ir kokia apimtimi. Jau
projekto planavimo etape reikia numatyti, kaip poveikis bus matuojamas projekto metu ir po jo:


kokius rodiklius (kiekybinius ir kokybinius) matuosite siekiant išsiaiškinti poveikį, pavyzdžiui,
mokiniai pagerino užsienio kalbos įgūdžius;



kokius metodus naudosite duomenims surinkti, pavyzdžiui, analizuosite anglų kalbos mokymosi
pasiekimus arba atliksite testą;



kokius šaltinius naudosite duomenims rinkti ir rodikliams pamatuoti, pavyzdžiui, dienyno
įrašai, testo rezultatai ir kt.

Nurodykite, kaip pamatuosite ar pasiekėte išsikeltus projekto tikslus. Įvardinkite konkrečius kiekybinius
ir kokybinius poveikio matavimo rodiklius, kuriais remsitės matuodami projekto poveikį (žr. pav.
apačioje). Taip pat nurodykite, kokiu būdu rinksite duomenis ir kokiais šaltiniais naudositės.

Mokiniai

Poveikis (ir kokybiniai
rezultatai)
1. Pagerintos X klasių
mokinių
anglų
k.
žinios;
2. ...

Rodikliai

Duomenų šaltiniai

1.1. X klasių mokinių
anglų
k.
žinių
vertinimo
rezultatų
vidurkio padidėjimas
nuo X iki X balų;
1.2. ...
2. ...

1.1. El. dienynas (X
klasės mokinių anglų
k.);
1.2. ...
2. ...

Trumpalaikiai
pokyčiai
...

Vidutinės trukmės
pokyčiai
Semestras.

Ilgalaikiai pokyčiai
X proc. X klasių
mokinių anglų k.
žinios X lygiu.

Rekomenduojame susipažinti su viena iš projekto poveikio vertinimo priemonių „Poveikis+“ (angl.
Impact+ Tool) anglų kalba, kuri yra pasiekiama šiuo adresu: https://erasmusplus.org.uk/impactassessment-resources. Maksimalus galimas ženklų skaičius – 3000.
How will the participation in this project contribute to the development of the involved schools in the
long-term? Do you have plans to continue using the results of the project or continue to implement
some of the activities after the project's end?
Aiškiai ir konkrečiai aprašykite ilgalaikį projekto poveikį kiekvienai projekte dalyvaujančiai mokyklai ir
konkrečioms tikslinėms grupėms:


projekto dalyviams (mokiniams, mokytojams, mokyklos darbuotojams);



projekte dalyvaujančioms organizacijoms, jų darbuotojams;



netiesioginėms projekto tikslinėms grupėms (mokinių tėvams ir kt.);



kitoms suinteresuotosioms šalims (kitoms mokykloms, švietimo sistemai).
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Tvarumas – tai galimybė tęsti projektą bei naudoti jo metu pasiektus rezultatus ir finansavimo
laikotarpiui pasibaigus. Įvardinkite projekto veiklas ir rezultatus, kuriuos planuojate naudoti, tęsti,
viešinti pasibaigus projekto finansavimui. Kaip tai užtikrinsite? Kokių finansinių, žmogiškųjų išteklių tam
reikės ir kas konkrečiai tai darys?
Maksimalus galimas ženklų skaičius – 3000.
Please describe your plans for dissemination and use of project results.
- How will you make the results of your project known within your partnership, in your local
communities and in the wider public? Who are the main target groups you would like to share your
results with?
- Are there other groups or organisations that will benefit from your project? Please explain how.
Projekto rezultatų sklaidos ir panaudojimo veikla – tai būdas parodyti, kas atlikta įgyvendinant
programos „Erasmus+“ projektą. Rezultatų, įgytos patirties ir prieitų išvadų sklaida leis patirti projekto,
kuris gavo ES finansavimą, pridėtinę vertę platesnei bendruomenei.
Projekto rezultatų sklaida ir panaudojimas yra skirtingi, tačiau glaudžiai vienas su kitu susiję dalykai.
Sklaida – tai suplanuotas informacijos apie projekto metu pasiektus rezultatus pateikimas
suinteresuotosioms šalims.
Panaudojimas:


suplanuotas pavienių galutinių naudotojų įtikinimas pritaikyti ir (arba) įdiegti projekto metu
sukurtus rezultatus;



suplanuotas sėkmingų rezultatų perdavimas atitinkamiems vietos, regiono, nacionalinių ar
Europos sistemų sprendimų priėmėjams.

Svarbu įvertinti, kokia sklaidos veikla yra tinkama kiekvienai iš projekte dalyvaujančiųjų organizacijų.
Didėjant projektui ir jo strateginei svarbai, didės ir sklaidos bei panaudojimo veiklos mastas.
Siekiant veiksmingai skleisti ir panaudoti projekto rezultatus, reikia tinkamai suplanuoti sklaidos
procesą. Planuojant jį reikėtų numatyti, kokie rezultatai, kam (kokioms tikslinėms grupėms), kada ir
kokiais kanalais bus skleidžiami projekto įgyvendinimo laikotarpiu bei jam pasibaigus. Aprašant tikslines
grupes išskirkite atitinkamus jų požymius, pvz., amžius, lytis, švietimo sektorius, mokomas dalykas,
profesija, išsilavinimas, socialinis statusas ar kt. Nurodykite sklaidos lygmenį (pvz., organizacijos viduje,
kitose vietos (miestas, kaimas ir pan.), regiono, nacionalinėse, tarptautinėse organizacijose,
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individualiems asmenims), tikslingumą (kokia informacija ir kokiu tikslu atitinkamoms tikslinėms
grupėms bus skleidžiama), žmogiškuosius ir finansinius išteklius bei planuojamą mastą (skaičius,
bylojančius apie atitinkamos tikslinės grupės pasiekimą). Jūsų paraiškoje pateiktas projekto rezultatų
sklaidos planas turėtų susidėti iš elementų nurodytų žemiau esančioje lentelėje:
Partnerio
organizacija
Z mokykla

...

Tikslinė grupė

Lygmuo

Tikslingumas

5-8 klasės mokiniai

Regiono: 3 Šiaulių r.
mokyklos:
Naisių,
Gilvyčių, Kužių.

...

...

- Informuoti apie vandens tyrimo būdus žaidybiniu
metodu.
- Supažindinti su vandens užterštumu naudojant tyriminį
metodą.
...

Skaičius, rodiklis
100

...

Aiškus projekto rezultatų sklaidos planas privalo būti pateiktas paraiškoje, o ne planuojamas parengti
projekto įgyvendinimo metu. Atminkite, kad sklaida turi buti užtikrinta projekto įgyvendinimo metu ir
jam pasibaigus.
Išsami informacija apie strateginių partnerysčių projektų rezultatų sklaidą ir panaudojimą pateikiama
2020 m. programos „Erasmus+“ vadove anglų kalba II priede „Rezultatų sklaida ir panaudojimas“ (314–
320 p.), vadovo lietuvių kalba – 335–342 psl.
Maksimalus galimas ženklų skaičius – 3000.
Biudžeto santrauka (angl. Budget Summary)
Šiame skyriuje jūsų prašomas biudžetas yra apibendrinamas bei suskirstomas pagal dalyvaujančias
mokyklas (angl. Budget per Participating Organisation). Jei jūsų pateiktas projektas bus patvirtintas,
kiekvienai iš dalyvaujančių mokyklų bus sudaryta atskira sutartis su savo biudžetu.
Informacija šioje paraiškos dalyje užsipildo automatiškai. Patikrinkite jos teisingumą. Pastebėjus
netikslumų, taisymai turi būti atliekami ankstesnėse paraiškos dalyse. Pažymėtina, kad nacionalinė
agentūra negalės skirti didesnės sumos, nei prašote paraiškoje, todėl tinkamai įsivertinkite poreikį
Dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidoms ir Išimtinėms išlaidoms.
Primename, kad biudžetas kiekvienai dalyvaujančiai organizacijai negali viršyti 16.500 EUR per metus
neįskaičiuojant dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidų ir išimtinių išlaidų.
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Projekto biudžeto santrauka (angl. Project Budget Summary)
Informacija šioje dalyje užsipildo automatiškai. Pasitikrinkite, ar atsirado visos reikalingos lėšų
kategorijos ir ar sumos yra teisingos:


Project Management and Implementation;



Learning, Teaching Training Activities;



Special Needs Support (matysite, jeigu rinkotės šią išlaidų kategoriją);



Exceptional Costs (matysite, jeigu rinkotės šią išlaidų kategoriją);

Mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklos (angl. Learning, Teaching, Training Activities)
Informacija šioje paraiškos dalyje užsipildo automatiškai. Įsitikinkite, ar visoms veikloms yra
apskaičiuotos kelionės (angl. Travel Grant) ir pragyvenimo išlaidos (angl. Individual Support Grant). Taip
pat, jeigu yra poreikis, įsitikinkite, ar apsskaičiuotos kitos išlaidos (t. y. išimtinės išlaidos brangioms
kelionėms ir (arba) kalbinio parengimo išlaidos).
Dalyvių, turinčių specialiųjų poreikių, išlaidos (angl. Special Needs Support)
Informacija šioje paraiškos dalyje užsipildo automatiškai, jeigu pasirinkote šią lėšų kategoriją.
Įsitikinkite, ar informacija teisinga.
Išimtinės išlaidos (angl. Exceptional Costs)
Informacija šioje paraiškos dalyje užsipildo automatiškai, jeigu pasirinkote šią lėšų kategoriją.
Įsitikinkite, ar informacija teisinga.
Biudžetas kiekvienai dalyvaujančiai organizacijai (angl. Budget per Participating Organisation)
Šioje dalyje galėsite matyti kiekvienai dalyvaujančiai organizacijai skirtą biudžetą.
Projekto santrauka (angl. Project Summary)
Šioje skiltyje yra prašoma pateikti trumpą jūsų teikiamo projekto santrauką.
Please provide a short summary of your project. Please recall that this section (or part of it) may be
used by the European Commission, Executive Agency or National Agencies in their publications. It will
also feed the Erasmus+ Project Results Platform. Be concise and clear and mention at least the
following elements: context/background of project; objectives of your project; number and profile of
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participants; description of activities; methodology to be used in carrying out the project; a short
description of the results and impact envisaged and finally the potential longer term benefits. The
summary will be publicly available in case your project is awarded. In view of further publication on
the Erasmus+ Project Results Platform, please also be aware that a comprehensive public summary
of project results will be requested at report stage(s). Final payment provisions in the contract will be
linked to the availability of such summary.
Tai projekto vizitinė kortelė. Informacija pateikta šioje paraiškos dalyje gali būti naudojama Europos
Komisijos, Nacionalinės agentūros, kitų atsakingų organizacijų sklaidos leidiniuose, taip pat bus viešai
skelbiama programos „Erasmus+“ rezultatų sklaidos platformoje. Atsižvelgiant į tai, šioje paraiškos
dalyje pateikiama informacija turi būti trumpa, aiški ir konkreti; joje turėtų būti pristatyta pagrindinė
informacija apie projektą, t. y.:


pagrindinė problema, kurią sprendžia Jūsų projektas;



pagrindiniai tikslai ir uždaviniai;



tikslinės grupės;



numatomos veiklos;



projekto veiklų įgyvendinimo metodologija;



planuojamas dalyvių skaičius;



laukiamų rezultatų ir tikėtino trumpalaikio bei ilgalaikio poveikio aprašymas.

Parašius santrauką, rekomenduojame pasitikrinti, ar santraukoje nėra stiliaus, gramatinių ir loginių
klaidų. Tuo atveju, jei Jūsų rengiamas projektas bus finansuotas, teikiant galutinę projekto ataskaitą
programos „Erasmus+“ rezultatų sklaidos platformoje reikės pateikti išsamią projekto rezultatų
santrauką.
Please provide a translation in English. This summary will be publicly available in case your project is
awarded.
Atkreipkite dėmesį, kad šis klausimas paraiškoje atsiras tik tuo atveju, jei paraiška bus pildoma ne anglų
kalba. Tuo atveju, jei paraiška pildoma ne anglų kalba, šioje paraiškos dalyje būtina pateikti projekto
santrauką anglų kalba.
Maksimalus galimas ženklų skaičius – 5000.
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Priedai (angl. Annexes)
Maksimalus priedų, kuriuos galima pridėti prie paraiškos, skaičius – 10. Vieno priedo dydid negali viršyti
15 MB, bendras visų priedų dydis negali viršyti 100 MB.
Prie paraiškos būtina pridėti pasirašytą, sąžiningumo deklaraciją pagal pateiktą formą (angl.
Declaration of Honour). Sąžiningumo deklaraciją galima atsispausdinti paspaudus „Download
Declaration of Honour“, o pasirašyto dokumento kopiją įkelti paspaudus „Add Declaration of Honour“.
Sąžiningumo deklaracija - tai paraišką teikiančios organizacijos patvirtinimas, kad:


visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga;



paraišką teikianti organizacija nėra patekusi į interesų konfliktą;



paraišką teikianti organizacija ir kitos paraiškoje nurodytos organizacijos partnerės pagal poreikį
dalyvaus Nacionalinių agentūrų, kitų atsakingų organizacijų ir (arba) Europos Komisijos
vykdomose sklaidos veiklose.

Sąžiningumo deklaracija pasirašoma asmens, teisiškai įgalioto atstovauti paraiškos teikėjo organizaciją.
Jei paraiškos teikimo metu šio asmens nėra, paraišką pasirašo jį pavaduojantis asmuo. Pastaruoju atveju
prie paraiškos būtina pridėti tai patvirtinantį (skenuotą) dokumentą.
Pasirašyta sąžiningumo deklaracija privalo būti nuskenuota ir pridėta prie teikiamos paraiškos kaip
priedas. Jei šis dokumentas prie paraiškos nepridedamas, paraiška vertinama kaip netinkama.
Paspaudus mygtuką Add files papildomai galite pridėti kitus, Jūsų projektui aktualius dokumentus,
pavyzdžiui, jeigu sąžiningumo deklaraciją pasirašo mokyklos vadovą pavaduojantis asmuo, reikia pridėti
pavadavimą įrodantį (skenuotą) dokumentą.
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Kontrolinis sąrašas (angl. Checklist)
Prieš pateikdami paraišką Nacionalinei agentūrai, įsitikinkite, kad ji atitinka tinkamumo reikalavimus,
išvardintus šioje paraiškos dalyje bei programos „Erasmus+“ vadove. Tai padarius, pažymėkite žemiau
esančius punktus:

Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad :
Tik koordinuojanti mokykla gali pateikti paraišką savo nacionalinei agentūrai. Partnerinės projekto
mokyklos negali teikti tos pačios paraiškos savo šalies nacionalinėms agentūroms. Jei skirtingos
mokyklos pateikia panašias ar identiškas paraiškas savo nacionalinėms agentūroms, paraiškos gali būti
atmestos.
Tik mokyklos turi teisę dalyvauti mokyklų mainų partnerystėse. Kiekvienoje šalyje yra taikomi skirtingi
reikalavimai apibrėžiantys kas tai yra mokykla. Tinkamų mokyklų sąrašą galite rasti kiekvienos šalies
nacionalinės agentūros interneto svetainėje. Prieš pateikdami paraišką įsitikinkite, kad visos
dalyvaujančios mokyklos atitinką jų šalies mokykloms taikomus kriterijus.
Visi dokumentai, įrodantys pareiškėjo bei kievieno partnerio teisinį statusą, turi būti įkelti į Dalyvio
portalą (išsamesnė informacija pateikiama programos vadovo C dalyje – „Informacija pareikškėjams“.
Informacija apie duomenų apsaugą (angl. Data Protection Notice)
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA:
Paraiškos vertinimo procedūra bus atliekama elektroninėje erdvėje. Visi asmeniniai duomenys (pvz.,
vardai, adresai, gyvenimo aprašymai ir kita) bus naudojami pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl
asmenų apsaugos naudojant asmens duomenis ES institucijose ir įstaigose bei laisvo tokių duomenų
judėjimo. Pateikti asmens duomenys bus naudojami tik numatytam tikslui, t.y. Jūsų paraiškos
administravimui atsižvelgiant į kvietimo teikti paraiškas specifikacijas, projekto administracinių ir
finansinių aspektų valdymą (jei tai taikoma), ir rezultatų sklaidai naudojant tinkamas „Erasmus +“ IT
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priemones. Rezultatų sklaidai bus prašomas neginčijamas sutikimas naudoti pateiktus asmens
duomenis žmonių, kurie bus nurodyti kaip projekto kontaktiniai asmenys.
Išsamias surinktų asmens duomenų naudojimo, duomenų rinkimo tikslo ir tvarkymo taisykles rasite
specialiame

privatumo

apraše

adresu:

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

plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm

Prieš pasirašant sąžiningumo deklaraciją, būtina susipažinti su asmens duomenų apsaugos reglamentais
bei pažymėti, kad sutinkate su sąlygomis.
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6. PATEIKUS PARAIŠKĄ
Pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, Nacionalinė agentūra atlieka paraiškų tinkamumo vertinimą.
Nepriklausomi išoriniai ekspertai atlieka visų tinkamų paraiškų kokybinį vertinimą. Vertinimo kriterijai:


Projekto aktualumas (ne daugiau kaip 30 balų);



Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (ne daugiau kaip 20 balų);



Projekto grupės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (ne daugiau kaip 20 balų);



Poveikis ir sklaida (ne daugiau kaip 30 balų).

Taip pat tikrinama, ar Jūsų projektas nebuvo pateiktas kitiems švietimo sektoriams arba kitų šalių
Nacionalinėms agentūroms. Atliekant tokį patikrinimą bendradarbiaujama su kitų šalių Nacionalinėmis
agentūromis arba kitomis suinteresuotomis šalimis.
Remiantis išorinių ekspertų vertinimais, atrankos komisijos sudaro siūlomų finansuoti projektų sąrašą.
Nacionalinė agentūra priima sprendimą dėl finansuojamų ir nefinansuojamų projektų. Sprendimas
priimamas remiantis:
 atrankos komisijų siūlomu prioritetiniu sąrašu ir
 turimu biudžetu.
Orientacinis tvarkaraštis, kada pagal kiekvieną veiksmą pranešami atrankos rezultatai, nurodytas
programos „Erasmus+“ vadovo skiltyje „Projekto gyvavimo laikotarpiui taikomi terminai ir mokėjimo
sąlygos“ (angl. Project life-cycle deadlines and payment modalities).
Gautų, tinkamų ir finansuotų paraiškų sąrašai skelbiami Nacionalinės agentūros interneto svetainėje
http://www.erasmus-plius.lt/. Rekomenduojame užsiprenumeruoti šios svetainės naujienas.
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7. STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ PARAIŠKOSE PASITAIKANČIOS KLAIDOS
Neįrodytas projekto
poreikis

Nenurodomi
konkretūs tikslai ir
uždaviniai

Tikslai nesusiję su
numatomais
rezultatais ir
poveikiu

Projekto tikslai
nurašomi nuo
programos
„Erasmus+“ vadovo

Neįrodytas
tarptautiškumo
poreikis

Neapibrėžta ir (ar)
neaiški tikslinė grupė

Nenurodyti
kiekybiniai,
kokybiniai rezultatų
rodikliai

Pateikiama
informacija yra
nekonkreti, neišsami

Ta pati informacija
kartojasi keliose
paraiškos vietose

Partnerių
neįtraukimas
paraiškos rengimo
metu

Netolygus užduočių
ir atsakomybių
pasiskirstymas tarp
partnerių

Netiksliai užpildyta
biudžeto dalis

Nekokybiškas
rezultatų sklaidos ir
panaudojimo planas

Nesuplanuotas
projekto rezultatų
panaudojimas
projektui pasibaigus

8. SĖKMĖS RECEPTAI

Projektas parengtas taip, kad
klausimai:
kas, kada, ką, kaip ir kodėl
nebekyla

Visos paraiškos prasideda nuo
individualios iniciatyvos, tačiau geromis
tampa tik tos, kurios parengtos
įsitraukus projekto komandai iš visų
projekte dalyvaujančių šalių

Paraiška įrodo, kad pasirinktas
projekto elementų derinys sukurs
konkrečius ir tvarius rezultatus
visoms suinteresuotosioms šalims

Gera paraiška – būtina, bet
nepakankama

9. KYLA KLAUSIMŲ? KREIPKITĖS
Bendrojo ugdymo programų skyrius
ComeniusKA2@smpf.lt
(8 5) 219 6532; (8 5) 250 2727; (8 5) 240 9496; (8 5) 250 37 13; (8 5) 250 3710
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