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ĮŽANGA 

Programa „Erasmus+“ siekiama remti Programos šalių pastangas veiksmingai naudoti Europos talento 
ir socialinio kapitalo potencialą mokymosi visą gyvenimą perspektyvoje, visose švietimo, mokymo ir 
jaunimo srityse susiejant paramą formaliajam švietimui, neformaliajam ugdymui ir savaiminiam 
mokymuisi.  

Strateginių partnerysčių projektais siekiama remti novatoriškos praktikos plėtotę, perdavimą ir (arba) 
įgyvendinimą, taip pat bendrų iniciatyvų, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, 
tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi, įgyvendinimą. 

Atsižvelgiant į projekto tikslus ir struktūrą, strateginių partnerysčių projektai gali būti kelių tipų: 

 Inovacijas remiančios strateginės partnerystės, kurių metu sukuriami novatoriški produktai 
arba intensyviai taikomi jau egzistuojantys ir naujai sukurti produktai. Šio tipo projektuose 
finansuojamos tinkamos išlaidos susijusios su intelektinių produktų sukūrimu ir jau sukurtų 
intelektinių produktų sklaidos renginių organizavimu. Šio tipo strateginės partnerystės atviros 
visoms švietimo, mokymo (bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir 
suaugusiųjų švietimo) ir jaunimo sritims. 

 Gerosios patirties mainus remiančios strateginės partnerystės, kurių tikslas – suteikti 
organizacijoms galimybę plėtoti metodus bei jais dalintis. Finansuojami projektai gali sukurti 
apčiuopiamus produktus, kurie turi būti skleidžiami atsižvelgiant į  projekto tikslus ir apimtį. Šie 
rezultatai ir veiklos finansuojami remiantis standartiniu projekto valdymo ir įgyvendinimo 
biudžetu. Šis projektų tipas negalimas aukštojo mokslo srityje. 

 Tarpmokyklinės strateginės partnerystės, remiančios gerosios patirties mainus tarp bendrojo 
ugdymo (tame tarpe ikimokyklinio) įstaigų skirtingose programos šalyse. Dotaciją gavusi 
mokyklinio/ikimokyklinio ugdymo įstaiga per visą projekto įgyvendinimo trukmę išsaugo 
koordinatorės vaidmenį ir yra atsakinga už projekto ataskaitos teikimą. 

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Lietuvos nacionalinė agentūra, NA), siekdamas užtikrinti 
kokybiškesnį ir efektyvesnį programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektų dotacijos gavėjų 
atsiskaitymą už programoje panaudotas lėšas bei įgyvendintas veiklas, parengė praktinį galutinių 
ataskaitų pildymo vadovą.  

Praktinis vadovas parengtas remiantis programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo 
ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo strateginių partnerysčių 
projektų (toliau – strateginių partnerysčių projektai) elektroninėmis galutinių ataskaitų formomis.  

Šiame vadove pateiktos rekomendacijos, kaip kokybiškai užpildyti įgyvendinto strateginių partnerysčių 
projekto galutinės ataskaitos (toliau – ataskaita) turininę dalį ir atskleisti reikšmingą teigiamą poveikį 
projekto tikslinėms grupėms (mokiniams, besimokantiems, švietėjams, švietimo organizacijų 
darbuotojams, bendruomenei). Strateginių partnerysčių projekto galutinė ataskaita tarsi įrodymas, 
kad Europos Komisijos investicijos į žinias, įgūdžius ir kompetencijas turėjo reikšmingą teigiamą įtaką 
asmenims, organizacijoms ir visai visuomenei, nes padėjo žmonėms išsiugdyti darbo rinkai ir 
ekonomikai reikalingus įgūdžius, suteikė jiems galimybę aktyviai veikti visuomenėje bei siekti 
asmeninio tobulėjimo.  

Programoje „Erasmus+“ siekiama daugiau dėmesio sutelkti į projektų poveikio vertinimą, kaip į 
svarbų, faktais grindžiamos švietimo politikos formavimo elementą. Tikimasi, kad dotacijų gavėjai 
pateikdami informaciją apie įgyvendintus projektus daugiau dėmesio skirs priežastingumo analize 
grįstam projekto poveikio vertinimui.  
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Tikimės, kad įgyvendindami projekto paraiškoje suplanuotas veiklas, jūs, pasitelkdami atitinkamus 
žmogiškuosius ir finansinius išteklius, sukūrėte kokybiškus kiekybinius ir (arba) kokybinius rezultatus, 
kurie sąlygojo teigiamą poveikį dalyviams, įvairioms švietimo organizacijoms, kitoms suinteresuotoms 
šalims ir padėjo išspręsti aktualias švietimo problemas. 
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I. FORMALŪS ATASKAITŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI 

Kur pateikti ataskaitą? 

Ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu per Europos Komisijos (toliau – EK) sukurtą „Mobility Tool+“ 
sistemą (https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility).  

Norint pildyti galutinę ataskaitą „Mobility Tool+“ sistemoje, reikalinga prisijungti EU login sistemoje 
(https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-grants/how-apply-grant/applicant-registration-pador/eu-

login-registration_en) paraiškoje nurodytu kontaktinio asmens el. pašto adresu. Projekto paraiškoje 
nurodyti kontaktiniai asmenys automatiškai gauna prisijungimą prie projekto MT+ sistemoje. Jei dar 
neturite vartotojo paskyros EU login sistemoje, pirmiausia turėsite ją sukurti 
(https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi).  

 Daugiau informacijos, kaip naudotis „Mobility Tool+“ sistema bei užpildyti su įgyvendinto projekto 
biudžetu susijusią informaciją, rasite „Darbo su „Mobility Tool+“ sistema praktiniame vadove (lietuvių 
k.)“, kuris papildo EK „Mobility Tool+“ sistemos vadovą dotacijų gavėjams, adresu 
http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/2019-05-16darbo-su-„mobility-tool“-sistema-praktinis-
vadovasgalutinis.pdf 

Kada pateikti ataskaitą? 

 Ataskaitos teikiamos per 60 kalendorinių dienų nuo I.2.2 straipsnyje nurodytos projekto pabaigos 
datos, kaip nurodyta Dotacijos sutarties I.4 straipsnio 3 arba 4 punkte „Galutinė ataskaita ir 
prašymas pervesti galutinę dotacijos sumą“.  

 Svarbu, kad ataskaita nebūtų pateikta anksčiau nei dotacijos sutartyje nurodyta projekto pabaigos 
data, kadangi tai būtų traktuojama kaip prašymas nutraukti dotacijos sutartį. 

Kokia kalba pateikti ataskaitą? 

 Ataskaitos teikiamos projekto partnerystės kalba, kaip numatyta Dotacijos sutarties I.4 straipsnio 6 
arba 7 punkte „Prašymų pervesti mokėjimus ir ataskaitų kalba“. 

Kas atsakingas už ataskaitos pildymą ir pateikimą?  

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-grants/how-apply-grant/applicant-registration-pador/eu-login-registration_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-grants/how-apply-grant/applicant-registration-pador/eu-login-registration_en
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/2019-05-16darbo-su-
http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/2019-05-16darbo-su-
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Kodėl svarbu, kad tarpmokyklinės partnerystės projekto partneriai ataskaitą pateiktų vienu metu? 

Tarpmokyklinių partnerysčių ataskaitų pateikimo ir vertinimo procesas yra kompleksinis, ilgai 
trunkantis procesas, kuriame dalyvauja visos partnerystės projekte dalyvaujančios organizacijos, tų 
šalių Nacionalinės agentūros, todėl labai svabu, kad partneriai ataskaitas pateiktų vienu metu. 

 

KA201,  

KA202,  

KA203,  

KA204 

Ataskaitą pildo ir savo šalies Nacionalinei agentūrai teikia projektą koordinuojančios 
organizacijos atstovas, surinkęs informaciją apie visų projekte dalyvaujančių 
partnerių organizacijų atliktas veiklas ir patirtas išlaidas.  

Projekto partnerinės organizacijos taip pat turi prisidėti prie projekto 
koordinatoriaus rengiamos galutinės ataskaitos, suteikdamos jam visą reikalingą 
informaciją apie projekto metu įgyvendintas veiklas.  

Šioje ataskaitoje projekto koordinatorius turi nurodyti išsamią informaciją apie visas 
(visų partnerystėje dalyvaujančių organizacijų) įgyvendintas veiklas, reikalingą pagrįsti 
tinkamai panaudotą dotacijos sumą. 

 

KA219 

Ataskaitą pildo ir savo šalies Nacionalinei agentūrai teikia tiek projektą 
koordinuojančios organizacijos, tiek projekto partnerinės organizacijos atstovas.  

Projektą koordinuojančios organizacijos ataskaitoje pateikti klausimai tam tikra 
apimtimi skiriasi nuo klausimų projekto partnerių ataskaitoje, todėl projekto 
partnerinės organizacijos taip pat turi prisidėti prie projekto koordinatoriaus 
rengiamos galutinės ataskaitos, suteikdamos jam visą reikalingą informaciją apie 
projekto metu įgyvendintas veiklas.  

Tiek projekto koordinatorius, tiek projekto partneriai savo teikiamoje ataskaitoje turi 
nurodyti informaciją apie įgyvendintas veiklas, kuri pagrįstų panaudotą dotacijos 
sumą.   

Atkreipiame dėmesį, kad 2018 m. ir vėliau finansuotiems projektams galutinių 
ataskaitų pateikimo procesas keičiasi. 
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Kokius ataskaitos priedus pateikti? 

1. Organizacijos teisinio atstovo pasirašyta ir organizacijos spaudu patvirtinta „Sąžiningumo 
deklaracija“ (angl. Declaration of honour). 

2. Jeigu projekte buvo patvirtintos specialiųjų poreikių ar išimtinės išlaidos, kartu su galutine ataskaita 
koordinatorius turi pateikti visus išimtines išlaidas pagrindžiančius dokumentus. 

Išsami informacija apie pateikiamiems priedams keliamus reikalavimus pateikiama šio vadovo IV 
dalyje „Galutinės ataskaitos priedai“.  

Kaip informaciją apie projekto rezultatus pateikti programos „Erasmus+“ sklaidos platformoje? 

Informaciją apie projekto metu pasiektus rezultatus ir sukurtus intelektinius produktus projekto 
koordinatorius privalo įvesti į Europos Komisijos sukurtą programos „Erasmus+“ rezultatų platformą, 
kuri pasiekiama šiuo adresu http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.  

Daugiau informacijos apie tai, kaip projekto rezultatus pateikti šioje platformoje, rasite anksčiau 
minėto „Darbo su „Mobility Tool+“ sistema praktinio vadovo)“ skiltyje „Sklaidos platforma“, taip 
praktiniame vadove „Erasmus+ Project Results Platform Guide for Beneficiaries“.  

Platformoje pateikti projekto rezultatai bus matomi plačiajai visuomenei, todėl pateikdami 
informaciją apie projektą ir jo rezultatus, įsitikinkite, kad jie yra aukštos kokybės (aiškūs, nuoseklūs, 
aktualūs). Rezultatų platformos tikslas - skleisti, informaciją apie įgyvendintą projektą, parodyti jo 
metu pasiektus rezultatus, sukurtus produktus, poveikį bei padėti įvertini galutinę ataskaitą.  

Jei pateikti projekto rezultatai bus neišsamūs, netikslūs, pateiktoje informacijoje bus gramatinių, 
stiliaus klaidų, bus nepateikti visi privalomi produktai, gausite el. laišką, kuriame bus prašoma 
patikslinti/atnaujinti informaciją. 

Tinkamų įkelti į Sklaidos platformą rezultatų 
pavyzdžiai 

Netinkamų įkelti į Sklaidos platformą rezultatų 
pavyzdžiai 

Apčiuopiami intelektiniai produktai: mokymo (si) 
medžiaga, metodikos, platformos ir kt. 

Ne galutinės/darbinės intelektinių produktų 
versijos 

Išorės ekspertų vertinimas (jei taikytina), 
pabrėžiantis projekto poveikį, padarytą pažangą ir 
pasiekimus. 

Administraciniai dokumentai: laikaraščiai, 
stebėsenos, rizikų, komunikacijos planai, 
finansinės kontrolės priemonės, tarptautinių 
partnerių susitikimų dokumentai, dalyvių sąrašai, 
sertifikatai, partnerystės sutartys 

Dalyvių atsiliepimai - vaizdo įrašai, apibendrinta 
ataskaita apie dalyvių mokymosi 
pasiekimus/rezultatus; apibendrinta ataskaita 
apie poveikį, veiksmungumą, pokyčius 
dalyviaviams dalyvavusiems renginiuose, 
mokymuose. 

 

Labai reikšmingi išorinės komunikacijos rezultatai 
(pvz. labai aukštas kokybės straipsniai, 
naujienlaiškiai, internetinės publikacijos, 
parodančios didžiulį suinteresuotų šalių 
susidomėjimą)  

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/2019-05-16darbo-su-
http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/eprp-guidelines-for-beneficiariesn.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jY-_KlDiFa4
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Rekomenduojame susipažinti su EK pateikiamomis gairėmis „Definitions and guidance on relevant 
project results“ paaiškinančiomis, kas yra projekto rezultatai ir kokie rezultatai gali būti įkelti į sklaidos 
platformą.  

Ką daryti jei ataskaita neatitinka formalių reikalavimų? 

NA gali atmesti ataskaitą, jei ji neatitinka visų formalių reikalavimų: 

 nepateikti visi reikalingi priedai; 

 ataskaita nepilnai užpildyta; 

 atskaitoje yra klaidų; 

 informacija apie projekto rezultatus nesuvesta į programos „Erasmus+“ sklaidos platformą. 

NA el. paštu informuoja dotacijos gavėją apie ataskaitos atmetimo priežastis bei paprašo per 
atitinkamą laiką patikslinti ir (arba) papildyti informaciją.  

Ką daryti jei NA atmetė ataskaitą? 

Dotacijos gavėjas, gavęs laišką dėl ataskaitos atmetimo, turi pašalinti nurodytus trūkumus: 

1. prisijungti prie „Mobility Tool+“ sistemos; 
2. pakoreguoti ataskaitą pagal NA pateiktus pastebėjimus; 
3. prikabinti visus reikalingus priedus,  naujai pasirašytą sąžiningumo deklaraciją; 
4. pateikti „Mobility Tool+“ sistemoje ataskaitą iš naujo; 
5. patikslinti informaciją apie projekto rezultatus programos „Erasmus+“ sklaidos platformoje 

pagal NA pateiktas pastabas (jei to buvo prašoma); 
6. informuoti NA atsakingą projektų koordinatorių el. paštu apie atliktas korekcijas, ataskaitos 

patikslinimą ir pakartotinį pateikimą. 

  

http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/kas-yra-projekto-rezultatas.pdf
http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/kas-yra-projekto-rezultatas.pdf
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II. KOKYBINIAI ATASKAITŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI 

Galutinės ataskaitos turinyje pateikiama informacija atspindi įgyvendinto strateginių partnerysčių 
projekto kokybę. 

Projekto kokybė = galutinės ataskaitos kokybė! 

Galutinės ataskaitos kokybė ir vertinimas. 

Strateginių partnerysčių projektų, kurių dotacijos suma viršija 60.000,00 eurų, galutinės atskaitos 
turinį ir produktus vertina išoriniai ekspertai.  

Vertindami ataskaitą ekspertai vadovaujasi ataskaitoje pateikta informacija ir programos „Erasmus+“ 
sklaidos platformoje įkeltais rezultatais ir (arba) produktais, todėl ataskaitoje pateikite kuo išsamesnę 
informaciją, aktualias nuorodas apie projekto įgyvendinimą, pasiektus rezultatus, sukurtus produktus, 
vykdytą sklaidą.  

Rengdami ataskaitą atsižvelkite į kokybinius galutinės ataskaitos vertinimo kriterijus, kurie pateikiami 
šio praktinio vadovo 1 priede „Strateginių partnerysčių galutinių ataskaitų vertinimo kriterijai“. 

Galutinės ataskaitos vertinamos balais remiantis kokybiniais vertinimo kriterijais. Didžiausias 
galimas balų skaičius – 100. Kai ataskaita įvertinama:  

Vertinimo skalė Vertinimo reikšmė 

 daugiau nei 75 balais projektas ir jo kiekybiniai bei kokybiniai rezultatai vertinami kaip 
labai geri arba puikūs, tokių projektų rezultatus rekomenduojama 
skleisti plačiau 

 75 arba mažiau, tačiau ne 
mažiau nei 50 balų 

projektas ir jo kiekybiniai bei kokybiniai rezultatai vertinami kaip 
vidutiniai arba geri 

 mažiau nei 50 balų projekto įgyvendinimo, veiklų organizavimo kokybė kelia rimtų 
abejonių 

 

Jei galutinė ataskaita įvertinama mažiau nei 50 balų, NA gali mažinti galutinę dotacijos sumą dėl 
prasto, nepilno arba pavėluoto strateginių partnerysčių projekto įgyvendinimo, net jeigu visa veikla 
nurodyta atskaitoje buvo tinkama ir buvo faktiškai įvykdyta.  

Prastą, nepilną arba pavėluotą Projekto įgyvendinimą gali nustatyti NA, remdamasi: 

 koordinatoriaus pateikta galutine ataskaita; 

 projekto sukurtais produktais ir pasiektais rezultatais. 
 
NA taip pat gali atsižvelgti į iš bet kokio kito susijusio šaltinio gautą informaciją, kuri patvirtina, kad 
Projektas nėra įgyvendinamas pagal sutarties nuostatas. Kiti informacijos šaltiniai gali būti  NA 
vykdomi stebėsenos vizitai, dokumentų patikrinimai arba patikros vietoje. 
 

Dotacijos mažinimas bus taikomas visai galutinei tinkamų finansuoti išlaidų sumai ir bus lygus: 

 25%, jeigu galutinė ataskaita įvertinta 40 – 49 balais imtinai; 

 50%, jeigu galutinė ataskaita įvertinta 25 – 39 balais imtinai; 

 75%, jeigu galutinė ataskaita įvertinta 0 – 24 balais imtinai. 
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Ekspertas, vertindamas galutinę ataskaitą, produktus ir rezultatus, atkreipia dėmesį į: 

 projekto įgyvendinimo apimtį, laikantis patvirtintos dotacijos paraiškos;  

 vykdytų veiklų kokybę ir jų atitikimą projekto tikslams; 

 sukurtų produktų ir pasiektų rezultatų kokybę; 

 mokymosi rezultatus ir poveikį dalyviams; 

 tai, kiek projektas naujoviškas/papildantis kitas iniciatyvas;  

 tai, kokią pridėtinę vertę ES lygmenyje projektas sukūrė;; 
 tai, kiek vykdant projektą buvo įgyvendintos veiksmingos kokybės gerinimo priemonės, taip pat priemonės, 

skirtos projekto rezultatams įvertinti 

 poveikį dalyvaujančioms organizacijoms; 

 mokymo ar mokymosi veiklos atveju: praktinio pasirengimo kokybę, atsižvelgiant į dalyvių atranką, 
stebėseną ir paramą dalyviams jų mobilumo veiklos metu, kokybės užtikrinimo tvarką dalyvių 
mokymosi rezultatų pripažinimui ir (arba) patvirtinimui; 

 vykdytų sklaidos veiklų kokybę ir apimtį; 

 galimai platesnį projekto poveikį asmenims ir organizacijoms (ne vien tik dotacijos gavėjams). 

Vykdomą veiklą, kuri neatitinka  „Erasmus+“ Programos vadove ir dotacijos sutartyje nustatytų 
taisyklių NA laikys netinkama, o visos  dotacijos sumos, panaudotos netinkamoms veikloms vykdyti, 
privalės būti sugrąžintos.  Lėšų grąžinimas apima visas biudžeto kategorijas, pagal kurias buvo suteikta 
dotacija veiklai, kuri buvo pripažinta netinkama. 

Ataskaitoje informaciją pateikite taip, kad asmenims, kurie vertins projekto įgyvendinimo kokybę, 
nekiltų jokių neaiškumų ar abejonių dėl įgyvendintos veiklos ir pasiektų rezultatų kokybės ir lėšų 
panaudojimo efektyvumo. 

Svarbu pažymėti, kad: 

 informacija, kurią pateikiate ataskaitoje turi būti tiksli, reali ir aktuali; 
 projekto ataskaitoje pateikiama informacija turi įrodyti, kad paraiškoje suplanuotos veiklos ir 

rezultatai pasiekti paraiškoje numatyta apimtimi; 
 reikšmingi projekto pokyčiai nėra galimi, o nežymūs turi būti motyvuotai pagrįsti ataskaitoje; 
 ataskaitos rengime ir pildyme lygiaverčiai dalyvauja visi projekto partneriai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrosios turinio ataskaitos pildymo rekomendacijos: 

 visas ataskaitos dalis pildykite iš eilės; informaciją pradėkite pildyti nuo atskirų biudžeto 
kategorijų;  

 išsamiai ir detaliai atsakykite į visus ataskaitoje pateiktus klausimus:  

 Jei ataskaitoje: 

 bus atsakyta į ne visus pateiktus klausimus, 
 atsakymai bus nepakankamai išsamūs,  
 atsakymai bus nepakankamai motyvuotai pagrįsti,  
 atsakymai neatspindės tinkamos veiklų kokybės,  
 aprašant įgyvendintas veiklas naudojamas būsimasis laikas, 
 kartu su ataskaita bus pateikti ne visi privalomi priedai,  

ataskaita bus atmesta, būsite paprašyti ataskaitą papildyti bei pateikti iš naujo. 
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o KAS tai darė (dalyviai, partneriai, tikslinės grupės)?  
o KODĖL tai darė (priežastys, tikslai, poreikiai)? 
o KĄ veikė (konkrečios veiklos)?  
o KAIP darėte (metodai ir būdai)? 
o KOKIŲ rezultatų pasiekėte (mokymosi rezultatai, produktai)? 
o KAIP rezultatai taikomi (integracija į švietimo organizacijų, kitų organizacijų veiklą)? 
o KAS ir KAIP pasikeitė (poveikis įvairioms tikslinėms grupėms, organizacijoms, 

socialiniams partneriams, švietimo sistemai)? 
o KAS po to (tęstinumas, išliekamoji vertė)? 

 venkite apibendrintos, nekonkrečios, su klausimu nesusijusios informacijos; 

 nekartokite tos pačios informacijos keliose skirtingose ataskaitos dalyse; 

 struktūruokite pateikiamą informaciją; 

 motyvuotai pagrįskite keitimus (lyginant su patvirtinta paraiška), kurie atlikti įgyvendinat projektą. 

 

  
Įrodykite, kad Jūsų projektas buvo įgyvendintas geriausiai ir Jūsų organizacija galės 
pretenduoti gauti apdovanojimą Švietimo mainų paramos fondo organizuojamame projektų 
kokybės konkurse! 
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III. GALUTINĖS ATASKAITOS TURINIO PILDYMAS  

Šiame vadove yra pateikiamos rekomendacijos bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo 
mokslo ir suaugusiųjų švietimo sektorių strateginių partnerysčių visų tipų (tiek inovacijas, tiek gerosios 
patirties mainus remiančių, tiek tarpmokyklinių strateginių partnerysčių) projektų ataskaitų turinio 
pildymui ir pateikimui. Tam tikros ataskaitos dalys yra taikomos tik atitinkamiems projektų tipams. 

 Vadovo „III. A. KA219 partnerių projektų galutinės ataskaitos“ dalyje yra pateikiamos galutinės 
ataskaitos pildymo gairės organizacijoms, kurios įgyvendina tarpmokyklinių strateginių 
partnerysčių projektus kaip partnerės (ne koordinatorės).  

 Vadovo „III. B. KA201, KA202, KA203, KA204 ir KA219 koordinatorių projektų ataskaitos“ dalyje 
yra pateikiamos galutinės ataskaitos pildymo gairės organizacijoms, kurios įgyvendina 
bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, auktojo mokslo, suaugusiųjų švietimo ir 
tarpmokyklinių strateginų partnerysčių projektus kaip koordinatorės. 
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III. A. KA219 partnerių projektų galutinės ataskaitos 

 

Organizacijos, įgyvendinančios tarpmokyklinėse strateginėse partnerystėse projektus kaip partnerės 
teikia supaprastintą galutinę ataskaitą, kurią sudaro dvi dalys: 

1. Panaudotas projekto biudžetas.  

Ataskaitoje informacija apie projekto partnerio biudžetą automatiškai persikelia iš atitinkamų 
„Mobility Tool+“ sistemos išlaidų kategorijų. Persikėlusią informaciją reikėtų dar kartą patikrinti ir 
įsitikinti, ar viskas teisingai yra užpildyta. Jeigu norite pataisyti informaciją, reikia grįžti į ankstesnes 
„Mobility Tool+“ dalis. 

Detalią informaciją apie biudžeto pildymą rasite darbo su „Mobility Tool+“ sistema praktiniame 
vadove: http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/2018-04-18darbo-su-mobility-tool-sistema-
praktinis-vadovasfinal.pdf.  

 
2. Galutinės ataskaitos turinys. 

Projektų ataskaitų turinio dalyje („Mobility Tool+“ sistemoje Reports dalis) taip pat yra keli klausimai 
apie projekto įgyvendinimą. Atsakyti reikėtų tik ta dalimi, kurią įgyvendinote Jūs kaip partneriai, t.y. 
nebūtina kalbėti apie kitų parnerių įgyvendintas veiklas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad klausimai 
nėra privalomi, todėl atsakyti reikėtų tik pagal poreikį: 

Please provide any further comments you may have concerning the above figure. 

Jeigu buvo atlikti biudžeto pakeitimai ir jie „Mobility Tool+“ sistemoje dar nebuvo nurodyti, šioje 
dalyje detaliai aprašykite, kokie pakeitimai buvo atlikti ir pagrįskite tokių pakeitimų poreikį. 

Please provide any other comments you might have regarding the implementation of the project.  

Jeigu projekto metu buvo atlikti pakeitimai (neįgyvendintos veiklos, pasiekti papildomi rezultatai) arba 
susidūrėte su problemomis, trumpai aprašykite. 

  

http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/2018-04-18darbo-su-mobility-tool-sistema-praktinis-vadovasfinal.pdf
http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/2018-04-18darbo-su-mobility-tool-sistema-praktinis-vadovasfinal.pdf
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III. B. KA201, KA202, KA203, KA204 ir KA219 koordinatorių projektų ataskaitos 
 

„Mobility Tool+“ sistemoje esančioje turinio ataskaitoje tam tikri laukai jau užpildyti automatiškai 
perkeliant informaciją iš paraiškos – tai lyg priminimas apie paraiškoje numatytus dotacijos gavėjų 
įsipareigojimus, tačiau šią informaciją būtina įdėmiai peržiūrėti, perrašyti ir adaptuoti pagal realiai 
projekte įgyvendintas veiklas.  
 

1. Kontekstas ( angl. Context) 

Šioje ataskaitos dalyje bendra informacija apie projektą užsipildo automatiškai. Patikrinkite, ar 
pateikta informacija teisinga. Pastebėjus neatitikimų, pvz. pasikeitė organizacijos pavadinimas, 
kontaktinis asmuo, tačiau „Mobility Tool+“ sistemoje informacija nepakeista, informuokite apie tai 
atsakingus nacionalinės agentūros projektų koordinatorius. 

2. Projekto santrauka (angl. Project Summary) 

 

Šią dalį pildo tik koordinuojančios šalies atsakingas koordinatorius.Projekto santrauka ypač svarbi, nes 
joje pateikiamas aprašymas, skirtas plačiajai visuomenei, ji naudojama Europos Komisijos, 
Nacionalinės agentūros, kitų atsakingų organizacijų sklaidos leidiniuose, taip pat viešai skelbiama 
programos „Erasmus+“ sklaidos platformoje. Projekto santrauka turi atspindėti faktinį projekto turinį, 
turi būti aiški (reikėtų vengti sudėtingų formuluočių) ir suprantama asmenims, nesusijusiems su 
projektu. 

Galutinės ataskaitos dalyje Project summary at application time pateikiama santrauka, kuri buvo 
pateikta paraiškoje. Šios informacijos koreguoti nereikia.  

Jei projekto paraiškoje santrauka pateikta ne anglų k., tuomet laukelyje „If applicable, project 
summary at application time in English” pateikite santrauką, nurodytą paraiškoje, anglų k.  

Please provide a short summary of the completed project. The main elements to be mentioned are: 
context/background of the project; objectives; number and type/profile of participants; description 
of undertaken activities; results and impact attained; if relevant, longer-term benefits. 

Please recall that this section [or part of it] may be used by the European Commission, Executive 
Agency or National Agencies in their publications or when giving information on a completed 
project. It will also feed the Erasmus+ Dissemination Platform (see annex III of Programme Guide on 
dissemination guidelines). 

Ataskaitos dalies  „Please be concise and clear“ laukelyje santrauka automatiškai perkelta iš projekto 
paraiškos, todėl ją reikia patikslinti ir pakoreguoti pateikiant informaciją apie realiai įgyvendintą 
projektą. Šioje ataskaitos dalyje trumpai, aiškiai ir konkrečiai pateikite pagrindinę informaciją (būtuoju 
laiku) apie jau įgyvendintą projektą: 

 pagrindinė problema, kurią Jūsų projektas sprendė; 

 pagrindiniai projekto tikslai ir uždaviniai; 

 dalyvavusių organizacijų skaičius ir profilis (tipas, pagrindinės veiklos kryptys susijusios su projekto 
tema); 

 pagrindinių projekto tikslinių grupių apibūdinimas; dalyvavusių projekto veiklose ir naudą gavusių 
atitinakmų dalyvių skaičius;  

 pagrindinių įgyvendintų veiklų aprašymas; 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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 pasiekti projekto rezultatai ir poveikis skirtingoms tikslinėms grupėms;ilgalaikis poveikis. 

 

Jei projekto ataskaitoje santrauka pateikta ne anglų k., tuomet laukelyje „Please provide a translation 
in English ” pateikite santrauką, nurodytą galutinėje ataskaitoje, anglų k.  

2.1. Dalyvaujančios organizacijos (angl. Summary of participating organisations) 

Atskaitos 2.1 dalyje „Summary of participating organisations“ automatiškai pateikiama informacija 
apie projekte dalyvaujančias organizacijas.  

2.2. Asocijuoti partneriai (angl. Associated Partners) 

Šioje ataskaitos dalyje reikalinga pateikti informaciją apie projekte dalyvusius asocijuotus partnerius. 

In addition to the above formally participating organisations, did you involve associated partners in 
your project?”  

Jei projekte dalyvavo asocijuoti partneriai, tuomet pažymėkite „Yes“, jei projekte nedalyvavo 
asocijuoti partneriai, tuomet pažymėkite „No“ 

Jei projekte dalyvavo asocijuoti patneriai, tuomet, skiltyje „Please identify those organisations in the 
table below“ naudojant funkciją „Add organisation“ reikalinga nurodyti visus projekte dalyvavusius 
asocijuotus partnerius. 

Please explain the involvement of those organisations and how they contributed to the 
achievement of the project objectives. 

Aprašykite kaip aukčiau išvardintos organizacijos prisidėjo prie projekto rezultatų siekimo, tikslų 
įgyvendinimo. Nurodykite, koks buvo šių organizacijų vaidmuo, kokios šių organizacijų tikslinės grupės, 
į kokias veiklas buvo įtrauktos. Kaip užtikrinote sklandų bendravimą ir bendradarbiavimą su šiomis 
organizacijomis. Taip pat galutinės ataskaitos dalyje  „6.1. Impact“ aprašykite poveikį šioms 
organizacijoms, jų tikslinėms grupėms. 

3. Projekto aprašymas (angl. Description of the Project) 

Šioje ataskaitos dalyje reikalinga pateikti informaciją apie projekto temas ir tikslų pasiekimą. 

Please provide a summary of your project‘s concrete results and achievements. Were all original 
objectives of the project met? Please comment on any objectives initially pursued but not achieved 
and describe any achievements exceeding the initial expectations.  

Pateikite papunkčiui struktūruotą projekto rezultatų ir pasiekimų santrauką.  

Nurodykite pasiektus rezultatus bei įgyvendinantas veiklas, kurių pasekoje buvo pasiekti paraiškoje 
suplanuoti uždaviniai, rezultatai.  

Taip pat aprašykite visus pasiekimus, pranokusius pradinius lūkesčius.  

Aprašykite, kurių iš projekto paraiškoje suplanuotų tikslų pasiekti nepavyko, kurie buvo pasiekti iš 
dalies, motyvuotai pagrįskite tai sąlygojusias priežastis. 

In what way was the project innovative and/or complementary to other projects already carried 
out? 

Aprašykite, kokia apimtimi projektas buvo inovatyvus ir kokia papildoma pridėtinė vertė sukurta 
lyginant su kitais jau įgyvendintais projektais, iniciatyvomis. Atskleiskite šio projekto rezultatų 
naujumą (pvz. pritaikyti nauji metodai, priemonės, naujos programos, projekto metu atliktų tyrimų 



16 

rezultatai ir išvados, ir pan.) ir unikalumą projekte dalyvavusių organizacijų, šalių (taip pat ir Lietuvos) 
kontekste. 

What was the most relevant horizontal or sectoral priority addressed by your project? 

Nurodykite, kuris horizontalusis ar sektoriaus prioritetas buvo labiausiai atlieptas ir (arba) atskleistas 
jau įgyvendintame projekte. Atkreipiame dėmesį, kad galima pasirinkti tik vieną pagrindinį prioritetą. 
Palyginkite, ar šį prioritetą buvote nurodę ir paraiškoje.  

What were the other relevant horizontal or sectoral priorities addressed by your project? (multiple 
selection possible). 

Nurodykite, kuris kitas ar kiti aktualūs horizontalieji ar sektoriaus prioritetai buvo atliepti įgyvendinant 
projektą. Palyginkite, ar šie prioritetai buvo nurodyti ir paraiškoje. 

In case the above selected priorities are different from the ones in the application, please explain 
why. 

Jei aukščiau išvardinti prioritetai skiriasi nuo numatytų projekto paraiškoje, motyvuotai pagrįskite 
šiuos skirtumus. 

What were the most relevant topics addressed by your project? (multiple selection possible) 

Nurodykite, kokios aktualiausios temos buvo nagrinėjamos įgyvendinant projektą (galima pasirinkti 
daugiausiai 3 temas). Palyginkite, ar šias temas buvote nurodę ir paraiškoje. 

In case the selected topics are different from the ones in the application, please explain why. 

Jei aukščiau išvardintos temos skiriasi nuo numatytų projekto paraiškoje, motyvuotai pagrįskite šiuos 
skirtumus bei jų įtaką projekto rezultatams. 

3.1. Dalyviai (angl. Participants) 

Please briefly describe how did you select and involve participants in the different activities of your 
project. 

Trumpai aprašykite kaip, pasirinkote dalyvius šiam projektui, kaip buvo vykdoma projekto dalyvių 
atranka ir kaip pavyko juos įtraukti į skirtingas projekto veiklas, nurodykite kokiose konkrečiose 
veiklose jie dalyvavo.  

Participants with fewer opportunities: did your project involve participants facing situations that 
make their participation more difficult? 

Pažymėkite, ar Jūsų projekte dalyvavo mažiau galimybių turintys dalyviai (dalyviai gyvenantys 
nepalankiomis sąlygomis ar patiriantys socialinių, ekonominių, išsilavinimo, kultūrinių, geografinių 
sunkumų, turintys negalią ir (ar) sveikatos problemų) dėl kurių jų dalyvavimas projekte tampa 
sudėtingas. 

Jei projekte dalyvavo anksčiau nurodyti mažiau galimybių turintys dalyviai, tuomet pažymėkite „Taip“ 
(angl. Yes), jei atitinkami dalyviai nedalyvavo, pažymėkite „Ne“ (angl. No).  

Approximately, how many persons not receiving a specific grant benefited from or were targeted by 
the activities organised by the project (e.g. members of the local community, young people, experts, 
policy makers, and other relevant stakeholders)? Please enter the number of persons here: 

Nurodykite dalyvių, negavusių konkrečios dotacijos, tačiau dalyvavusių projekto veiklose ir gavusių 
projekto vykdomos veiklos (pvz. veiklą organizavo vietos bendruomenės nariai, ekspertai, politikos 
formuotojai, kitoss suinteresuotos šalys) naudą, skaičių.  
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Please describe briefly how and in which activities were these persons involved. 

Aprašykite, kaip ir į kokias veiklas mažiau galimybių turintys dalyviai, buvo įtraukti. 

 

4. A. Projekto valdymas (angl. Project Management) → KA201, KA202, KA203, KA204 projektams 

 

How did you ensure proper budget control and time management in your project? 

Aprašykite kaip, įgyvendinant projektą, buvo užtikrintas tinkamas biudžeto valdymas bei laiko 
planavimas.  

 

Paskesnėse galutinės ataskaitos dalyse reikalinga pateikti išsamią informaciją apie projekto eigos, 
vieklų, rezultatų stebėseną ir vertinimą. Kitaip tariant, kaip užtikrinote, kad projektas buvo 
įgyvendintas tinkama linkme, kad buvo įgyvendintos kokybiškos veiklos, kuriami kokybiški produktai ir 
siekiama kokybiškų rezultatų.  

Atkreipiame dėmesį, kad rezultatas nėra veikla, rezultatai – tai veiklos pasiekimai. Rezultatai gali būti:  

 kiekybiniai:  
o projekto veiklų metu sukurti rezultatai, kurių kiekį galima išreikšti skaičiais, pvz., 

mokinių, studentų, besimokančiųjų ar darbuotojų mobilumų skaičius; 
o apčiuopiami produktai, pvz., mokymo planas, tyrimas, ataskaita, metodinė medžiaga, 

renginiai ar svetainės;  

 kokybiniai: nemateriali pridedamoji vertė, sukuriama kiekybinių rezultatų pasekoje, 
įgyvendinant projekto veiklas. Paprastai šios pridedamosios vertės neįmanoma įvertinti 
kiekybiškai, nepriklausomai nuo to, ar ji siejama su konkrečiais įvykiais ir veikla, pvz., mokymu, 
mokymo platformomis, jo turiniu ir metodika, arba abstraktesniais rezultatais, pvz., geresniu 
išmanymu, išugdytais įgūdžiais arba pagerintais gebėjimais ir projektą įgyvendinusių dalyvių, 
partnerių ir kitų suinteresuotųjų šalių įgytomis žiniomis ar patirtimi. 

Rodikliai – tai matavimo vienetai (procentais, skaičiais, kitais vienetais), kurie leidžia stebėti ir 
pamatuoti tikslo siekimo progresą. Pvz., projekte, kuriame siekiama pagerinti mokymo kokybę, 
rodiklių pagalba galima matuoti besimokančiųjų atitinkamų įgūdžių, kompetencijų pasiekimo lygis, 
pasitenkinimo, suteiktomis švietimo paslaugomis, lygis ar įsidarbinamumo lygis. 

Atkreipiame dėmesį, kad pasiekimo rodikliai ir jų pamatavimo priemonės turi tiesiogiai korealiuoti 
su projekto tikslu. 

Monitoring: How were the progress, quality and achievement of project activities monitored? 
Please describe the qualitative and quantitative indicators you used. Please give information about 
the involved staff, as well as the timing and frequency of the monitoring activities. 

Aprašykite, kaip buvo atliekama įgyvendintų projekto kokybės, efektyvumo ir veiksmingumo 
stebėsena bei vertinimas. Aprašykite stebėsenos ir vertinimo veiklas įgyvendinusių darbuotojų 
pareigas, atsakomybių sritis bei ir įgyvendintų veiklų periodiškumą. 

 

 Apibūdinkite kaip per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo stebima ir vertinama 
projekto: 
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o eiga ir pažanga,  
o veiklų kokybė, 
o rezultatų kokybė, 
o biudžetas. 

 Aprašykite konkrečius projekto eigos, veiklų, rezultatų stebėsenos ir vertinimo: 
o kriterijus (kokybinius ir kiekybinius); 
o metodus (pvz. apklausa, analizė ir kt.) 
o priemones, įrankius, kurie leido užtikrinti kokybišką projekto įgyvendinimą (pvz. 

anketa).  
o periodiškumą (kaip dažnai, kiek kartų, kada) 
o kas atliko stebėseną ir vertinimą: 

 Kuri(-ios) projekte dalyvavusi(-os) organizacija(-os),  
 kokie asmenys (jų pareigos, funkcijos, kvalifikacija, patirtis šioje srityje). 

Evaluation: How did you evaluate to which extent the project reached its results and objectives? 
What indicators did you use to measure the quality of the project's results? 

Aprašykite, kaip projekto metu buvo vertinama projekto rezultatatų, tikslų pasiekimo apimtis, mastas. 
Nurodykite, kokie konkretūs rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai) buvo naudojami vertinant projekto 
rezultatų kokybę. Išsamiai aprašykite, kokias vertinimo veiklas įgyvendinote ir kokius pasiekimų 
rodiklius taikėte, siekdami įvertinti, ar projekto įgyvendinimo metu buvo pasiekti ir kokia apimtimi 
buvo pasiekti projekto tikslai ir rezultatai.  

If relevant, please describe any difficulties you have encountered in managing the implementation 
of the project and how you and your partners handled them. How did you handle project risks (e.g. 
conflict resolution processes, unforeseen events, etc.)? 

Projektų valdyme rizika yra siejama su galimu nežinomu įvykiu ar sąlyga, kuriai įvykus būtų neigiamai 
(arba teigiamai) įtakojami projekto tikslai, keičiantys projekto apimtį, biudžetą, tvarkaraštį ar kokybę. 
Rizikų valdymas – procesų rinkinys, apimantis šiuos etapus: rizikų valdymo planavimą, rizikų 
identifikavimą, rizikų vertinimą, atsako strategijų rizikoms formavimą, rizikų stebėseną ir kontrolę.  

Apibūdinkite projekto valdymo metu kilusius sunkumus bei kartu su partneriais rastus ir konfliktų 
sprendimo būdus. Nurodykite: 

 kokios rizikų valdymo priemonės buvo taikomos,  

 kokie veiksmai numatyti, siekiant sumažinti rizikas,  
 kurios numatytos rizikų valdymo priemonės pasiteisino, kurios nepasiteisino ir kodėl.  

4. B. Projekto valdymas (angl. Project Management) → KA219 projektams 

Projekto valdymas turi užtikrinti paraiškoje numatytų veiklų efektyvumą ir veiksmingumą. Tam, kad iškiltų 
kuo mažiau nesklandumų ir kiekvienas tarptautinės partnerystės narys maksimaliai prisidėtų prie 
kokybiško projekto įgyvendinimo, turėjo būti skirta pakankamai dėmesio strateginių partnerysčių projekto 
valdymui. 

Paskesnėse galutinės ataskaitos dalyse reikalinga pateikti išsamią informaciją apie projekto eigos, 
vieklų, rezultatų stebėseną ir vertinimą. Kitaip tariant, kaip užtikrinote, kad projektas buvo 
įgyvendintas tinkama linkme, kad buvo įgyvendintos kokybiškos veiklos, kuriami kokybiški produktai ir 
siekiama kokybiškų rezultatų.  

Atkreipiame dėmesį, kad rezultatas nėra veikla, rezultatai – tai veiklos pasiekimai. Rezultatai gali būti:  

 kiekybiniai:  
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o projekto veiklų metu sukurti rezultatai, kurių kiekį galima išreikšti skaičiais, pvz., 
mokinių, studentų, besimokančiųjų ar darbuotojų mobilumų skaičius; 

o apčiuopiami produktai, pvz., mokymo planas, tyrimas, ataskaita, metodinė medžiaga, 
renginiai ar svetainės;  

 kokybiniai: nemateriali pridedamoji vertė, sukuriama kiekybinių rezultatų pasekoje, 
įgyvendinant projekto veiklas. Paprastai šios pridedamosios vertės neįmanoma įvertinti 
kiekybiškai, nepriklausomai nuo to, ar ji siejama su konkrečiais įvykiais ir veikla, pvz., mokymu, 
mokymo platformomis, jo turiniu ir metodika, arba abstraktesniais rezultatais, pvz., geresniu 
išmanymu, išugdytais įgūdžiais arba pagerintais gebėjimais ir projektą įgyvendinusių dalyvių, 
partnerių ir kitų suinteresuotųjų šalių įgytomis žiniomis ar patirtimi. 

Rodikliai – tai matavimo vienetai (procentais, skaičiais, kitais vienetais), kurie leidžia stebėti ir 
pamatuoti tikslo siekimo progresą. Pvz., projekte, kuriame siekiama pagerinti mokymo kokybę, 
rodiklių pagalba galima matuoti besimokančiųjų atitinkamų įgūdžių, kompetencijų pasiekimo lygis, 
pasitenkinimo, suteiktomis švietimo paslaugomis, lygis ar įsidarbinamumo lygis. 

Atkreipiame dėmesį, kad pasiekimo rodikliai ir jų pamatavimo priemonės turi tiesiogiai korealiuoti 
su projekto tikslu. 

 

Monitoring: How was the monitoring of the project carried out and by whom? 

Aprašykite, kaip buvo atliekama įgyvendintų projekto kokybės, efektyvumo ir veiksmingumo 
stebėsena bei vertinimas. Aprašykite stebėsenos ir vertinimo veiklas įgyvendinusių darbuotojų 
pareigas, atsakomybių sritis bei ir įgyvendintų veiklų periodiškumą. 

 Aprašykite, kaip per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo stebima ir vertinama projekto: 
o eiga ir pažanga,  
o veiklų kokybė, 
o rezultatų kokybė, 
o biudžetas. 

 Aprašykite konkrečius projekto eigos, veiklų, rezultatų stebėsenos ir vertinimo: 
o kriterijus (kokybinius ir kiekybinius); 
o metodus (pvz. apklausa, analizė ir kt.) 
o priemones, įrankius, kurie leido užtikrinti kokybišką projekto įgyvendinimą (pvz. 

anketa).  
o periodiškumą (kaip dažnai, kiek kartų, kada) 
o kas atliko stebėseną ir vertinimą: 

 Kuri(-ios) projekte dalyvavusi(-os) organizacija(-os),  
 kokie asmenys (jų pareigos, funkcijos, kvalifikacija, patirtis šioje srityje). 

 

Žemiau pateikiame lentelę, kurioje nurodyti galimi elementų pavyzdžiai, tačiau tai nėra baigtinis  
elementų sąrašas. Elementus būtina aprašyti atsižvelgiant į įgyvendinto projekto kontekstą.  

Objektai Subjektai Metodai Priemonės Periodiškumas Rodikliai 

1. Projekto eiga: Projekto koordinatorius, projekto 
valdymo grupė 

Dokumentacijos 
analizė; 
SSGG;  
Projekto darbo 
grupės diskusija;  
Interviu; 
Delfi; 

Tvarkaraštis 
Darbų išskaidymo 
struktūros (angl. 
Work Breakdown 
Structure) 
kritinis kelias 
Excel suvestinė 

Kas ketvirtį; 
Kiekvieno partnerių 
susitikimo metu 

Maža 
tikimybė, 
didelė įtaka; 
Maža 
tikimybė, 
maža įtaka ir 
kt. 

1.1. Veiklų įgyvendinimo 
terminai 

Projekto koordinatorius 

1.2. Rizikos Darbo grupės nariai 
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„Proto šturmas“ ir kt. Rizikų matrica 
1.3. ... ... ... ... ... ... 
2. Veiklų kokybė Koordinatorius 

Darbo grupė 
Dalyviai 
Kitos suinteresuotos šalys 

Literatūros analizė; 
SSGG;  
Projekto darbo 
grupės diskusija;  
Interviu; 
Apklausa, Focus 
grupė;  
Delfi 
„Proto šturmas“ ir kt. 
 

Anketa  
ir kt. 

Prieš mokymus, 
renginį, po mokymų, 
renginio ir kt. 

Anglų kalbos 
balas min. 8; 
Informacijos 
pateikimas 
min. 9 ir t. t. 
Respondentų 
skaičius min. 
500 iš 
kiekvienos 
šalies 7-10 m. 
vaikai ir kt. 

2.1. Partnerių susitikimai 
2.2. Vietos ir (arba) 
tarptautinės mokymosi 
veiklos 
2.3. Sklaidos renginiai 
2.4. ... 
3. Rezultatų kokybė Tyrėjas 

Projekto darbo grupė 
Projekto dalyviai 

3.1. X Produkto kokybė 
3.2. Įgytos žinios, patirtis 
3.3. ... 
4. Biudžetas Finansų specialistas Patikra;  

Auditas ir kt. 
Ataskaitos; 
Excel suvestinės; 
Apskaitos 
programos 

Kas ketvirtį ir kt.  
4.1. Biudžeto 
panaudojimas 
4.2. Išlaidų tinkamumą 
4.3. ... 
... ... ... ... ... ... 

 

Evaluation: Which activities did you carry out to assess the success of your project? 

Aprašykite, kaip projekto metu buvo vertinama projekto rezultatatų, tikslų pasiekimo apimtis, mastas. 
Nurodykite, kokie konkretūs rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai) buvo naudojami vertinant projekto 
rezultatų kokybę, sėkmę. Išsamiai aprašykite, kokias vertinimo veiklas įgyvendinote ir kokius 
pasiekimų rodiklius taikėte, siekdami įvertinti, ar projekto įgyvendinimo metu buvo pasiekti ir kokia 
apimtimi buvo pasiekti projekto tikslai ir rezultatai.  

If relevant, please describe any difficulties you have encountered in managing the implementation 
of the project and how you and your partners handled them. What measures were used to handle 
project risks (e.g. conflict resolution processes, etc.)? 

Projektų valdyme rizika yra siejama su galimu nežinomu įvykiu ar sąlyga, kuriai įvykus būtų neigiamai 
(arba teigiamai) įtakojami projekto tikslai, keičiantys projekto apimtį, biudžetą, tvarkaraštį ar kokybę. 
Rizikų valdymas – procesų rinkinys, apimantis šiuos etapus: rizikų valdymo planavimą, rizikų 
identifikavimą, rizikų vertinimą, atsako strategijų rizikoms formavimą, rizikų stebėseną ir kontrolę.  

Apibūdinkite projekto valdymo metu kilusius sunkumus bei Jūsų kartu su partneriais rastus ir priimtus 
sprendimų būdus. Nurodykite: 

 kokios rizikų valdymo priemonės buvo taikomos,  

 kokie veiksmai numatyti, siekiant sumažinti rizikas,  
 kurios numatytos rizikų valdymo priemonės pasiteisino, kurios nepasiteisino ir kodėl.  

 

5. Įgyvendinimas (angl. Implementation) 

Šioje ataskaitoje dalyje reikalinga pateikti informaciją apie visus projekto įgyvendinimo etapus: 
pagrindinių veiklų įgyvendinimą, taikytas praktines priemones, dalyvių profilį, poveikį, rezultatų 
sklaidą ir ateities planus. 

Please provide detailed informationabout the project activities that were supported by the grant for 
Project Management and Implementation. 

Išsamiai aprašykite visas (visų projekte dalyvavusių partnerių) projekto metu įgyvendintas veiklas, 
kurios buvo finansuotos iš projekto valdymo ir įgyvendinimo biudžeto kategorijos.  

Primename, kad „Projekto valdymo ir įgyvendinimo“ išlaidos galėjo būti naudojamos:  
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 projekto valdymui (planavimui, koordinavimui, komunikavimui tarp partnerių ir t. t.);  

 mažos apimties mokymo ar mokymosi medžiagos, priemonių, metodų kūrimui;  

 vietos veiklos (pvz., mokymas auditorijoje), virtualaus bendradarbiavimo organizavimui;  

 informavimui, reklamai ir sklaidai (pvz., brošiūroms, skrajutėms, projekto tinklalapiui ir t. t.). 
 

Please describe the methodology you applied in your project. 

Tinkamai pasirinkta metodologija, sąlygoja didelę dalį projekto sėkmė. Aprašykite priemones ir 
metodus, kuriuos naudojote įvairioms projekto veikloms įgyvendinti, produktams sukurti, tikslinėms 
grupėms atsirinkti ir įtraukti.  

How did the project partners contribute to the project? Please detail specific contributions made by 
the partner organisations. 

Aprašykite, kaip partneriai prisidėjo prie projekto veiklų įgyvendinimo, nurodykite kokios buvo jų 
atsakomybių sritys, detalizuokite partnerių organizacijų konkrečius veiksmus, kurie prisidėjosiekiant 
projekto rezultatų.  

How did you communicate and cooperate with your partners? What are the positive and negative 
elements of the cooperation process? What would you improve if you were to carry out a similar 
project in the future? 

Nurodykite: 

 kaip Jūs vertinate bendradarbiavimo ir bendravimo kokybę tarp partnerių ir su kitomis 
atitinkamomis suinteresuotomis šalimis (pvz., socialiniai partneriai, organizacijos darbuotojai, 
administracija, savivaldybė, švietimo skyriai ir kt.) įgyvendinant šį projektą; 

 kokie teigiami ir neigiami šio bendradarbiavimo proceso elementai; 

 kokius bendradarbiavimo elementus galėtumėte pagerinti, jeigu ateityje įgyvendintumėte 
panašius projektus. 

What target groups were addressed in your activities plan? Were the target groups changed in 
comparison to the ones identified in the application form? 

Nurodykite, kokios tikslinės grupės buvo numatytos Jūsų teiktoje paraiškoje; ar projekte dalyvavo 
paraiškoje nurodytos tikslinės grupės. Jeigu įgyvendinant projektą tikslinės grupės keitėsi, prašome 
motyvuotai pagrįsti šių pasikeitimų priežastis ir aplinkybes, įtaką projekto rezultatams. 

Tikslinės dalyvių grupės pagal atitinkamus švietimo sektorius: 
Strateginių partnerysčių tipas Pagrindinės tikslinės grupės 

Bendrojo ugdymo sektoriaus Ikimokyklinio ugdymo vaikai, priešmokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo įstaigų 
moksleiviai, bendrojo ugdymo moksleiviai, vadovai, darbuotojai 

Profesinio mokymo sektoriaus profesinio mokymo įstaigų moksleiviai ir gamybinę praktiką atliekantys asmenys 
(pameistriai), profesinio mokymo specialistai ir specialybės mokytojai, pirminio 
profesinio mokymo organizacijų darbuotojai, įmonių instruktoriai ir specialistai 

Aukštojo mokslo sektoriaus mokslo ir studijų institucijų studentai (trumpojo ciklo, pirmosios, antrosios arba 
trečiosios studijų pakopų), mokslo ir studijų institucijų dėstytojai ir profesoriai, 
mokslo ir studijų institucijų darbuotojai, įmonių instruktoriai ir specialistai 

Suaugusiųjų švietimo sektoriaus suaugusiųjų švietėjai, suaugusiųjų mokytojai, neprofesinio suaugusiųjų švietimo 
įstaigų darbuotojai ir šiose įstaigose besimokantys asmenys; neprofesinio 
suaugusiųjų švietimo organizacijų nariai. 
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If relevant for your project, did you use or you plan to use Erasmus+ online platforms (e.g. EPALE, 
School Education Gateway, eTwinning) for the preparation, implementation and/or follow-up of 
your project? If yes, please describe how. 

Jei taikoma Jūsų projektui, aprašykite ar naudojotės Erasmus+ internetinėmis platformomis  (pvz., 
EPALE, School Education Gateway, eTwinning) ir kuriame projekto etape jos buvo naudojamos (prieš 
prasidedant projektui, įgyvendinant projektą). Aprašykite, ar  ir kaip planuojate Erasmus+ internetines 
platformas naudoti, kad užtikrintumėte projekto tęstinumą.  

 

5.1. Tarptautiniai projekto partnerių susitikimai (angl. Transnational Project Meetings)  

Šioje ataskaitos turinio dalyje esantys laukeliai, skirti kiekvienam tarptautiniam projektų parterių 
susitikimui apibūdinti: t. y.: Meeting ID, Meeting Title, Description of the meeting, Start/End Date, 
Receiving Organisation, Receiving Country, Receiving City, No. Of Participants. Juose pateikta 
informacija persikelia iš „Mobility Tool+“ sistemos Transnational Project Meetings dalyje pateiktos 
informacijos. Jei pastebėsite klaidų šiuose laukeliuose, grįžkite ir atlikite reikiamus keitimus „Mobility 
Tool+“ sistemos dalyje Transnational Project Meetings, bet ne galutinės ataskaitos turinio dalyje. 

Aprašant projekto metu organizuotus tarptautinius projekto partnerių susitikimus dalyje Description 
of the meeting, reikia nurodyti: 

 kiekvieno susitikimo tikslą ir dalyvius (kiek, kokių organizacijų ir kokių padalinių atstovai 
dalyvavo kiekviename susitikime); 

 kaip kiekvienas susitikimas prisidėjo prie tinkamo projekto koordinavimo, įgyvendinimo ir 
projekto tikslų. 

 

Jei projekto įgyvendinimo metu buvo pasikeitimų dėl tarptautinių projekto partnerių susitikimų 
(pavyzdžiui, šių susitikimų organizuota daugiau arba mažiau nei buvo patvirtinta; susitikimuose 
dalyvavo daugiau arba mažiau asmenų nei buvo patvirtinta; keitėsi vieno iš susitikimų vieta ir pan.), 
būtinai juos aprašykite bei nurodykite juos sąlygojusias priežastis ir pasikeitimų įtaką projekto 
rezultatams. 

Primename, kad tarptautiniai projekto partnerių susitikimai strateginių partnerysčių projektuose skirti 
ne intelektinių produktų rengimui, tarptautinių mokymo(si) veiklų įgyvendinimui, bet sėkmingam 
projekto įgyvendinimui ir koordinavimui užtikrinti.  

5.2. Intelektiniai produktai (angl. Intellectual Outputs) 

Šioje ataskaitos turinio dalyje esantys laukeliai, skirti kiekvienam intelektiniam produktui apibūdinti: t. 
y.: Output Identification, Output title, Description of the intellectual output, Start/End Date, Available 
Languages, Available Medias, Leading Oranization, Participating Organizations. Juose pateikta 
informacija persikelia iš „Mobility Tool+“ sistemos Intellectual Outputs dalyje pateiktos informacijos. 
Jei pastebėsite klaidų šiuose laukeliuose, grįžkite ir atlikite reikiamus keitimus „Mobility Tool+“ 
sistemos dalyje Intellectual Outputs, bet ne galutinės ataskaitos turinio dalyje. 

Aprašant visus projekto metu sukurtus intelektinius produktus, dalyje Description of the intellectual 
output reikia nurodyti: 

 kiekvieno intelektinio produkto (IP) naujoviškumo aspektus, būtina nurodyti sukurtų IP 
šaltinius, aktualumą, numatomą poveikį ir pritaikomumo kitose organizacijose bei švietimo 
sektoriuose potencialą. Atkreipiame dėmesį, kad, vertinant intelektinius produktus, gali būti 
panaudotos Elektroninio plagiato atpažinimo sistema; 
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 tikslines grupes, kurioms skirti sukurti intelektiniai produktai. 
 

 Iš šioje dalyje pateikto aprašymo turi būti aišku, kad: 

 kiekvienas projekto metu sukurtas intelektinis produktas yra unikalus; 

 sukurtus intelektinius produktus tikslinės grupės naudojo ne tik projekto metu, bet taip pat 
naudos ir projektui pasibaigus; 

 kiekvienas projekto metu sukurtas intelektinis produktas turės poveikį konkrečiam švietimo 
sektoriui ir galės būti naudojamas bei skleidžiamas plačiau, t. y. ne tik projekto partnerių 
institucijose, bet ir kitose organizacijose bei kituose švietimo sektoriuose.    

 

Jei projekto įgyvendinimo metu buvo pasikeitimų dėl intelektinių produktų (pavyzdžiui, intelektinio 
produkto apimtis, lyginant su paraiška, padidėjo arba sumažėjo, kurio nors intelektinio produkto 
kūrimui reikėjo mažiau arba daugiau darbo dienų nei buvo patvirtinta ir pan.), būtinai juos aprašykite 
bei nurodykite juos sąlygojusias priežastis ir pasikeitimų įtaką konkrečių intelektinių produktų kokybei. 

Primename, ką reiškia kiekvienas prie konkretaus intelektinio produkto aprašymo nurodytas laukelis: 

 Intelektinio produkto numeris (angl. Output Identification), nurodytas paraiškoje bei dotacijos 
sutarties I priede. 

 Intelektinio produkto pavadinimas (angl. Output Title), nurodytas paraiškoje bei dotacijos 
sutarties I priede. 

 Intelektinio produkto aprašymas (angl. Description of the intellectual output). Žr. skilties 
pirmose pastraipose pateiktą paaiškinimą. 

 Intelektinio produkto kūrimo pradžios (angl. Start Date) ir pabaigos (angl. End Date) datos. 

 Kalbos (angl. Available Languages), kuriomis parengti konkretūs intelektiniai produktai.  

 Intelektinių produktų sklaidos priemonės (angl. Available Medias), kuriomis skleidžiama 
informacija apie intelektinius produktus.  

 Organizacija, vadovavusi konkretaus intelektinio produkto kūrimui (angl. Leading 
Organisation). 

 Organizacijos, prisidėjusios prie konkretaus intelektinio produkto kūrimo (angl. Participating 
Organisations).  
 

5.3. Sklaidos renginiai (angl. Multiplier Events) 

Šioje ataskaitos turinio dalyje esantys laukeliai, skirti kiekvienam sklaidos renginiui apibūdinti: t. y.: 
Event Identification, Event Title, Description of the multiplier event, Country of Venue, Start/End Date, 
Intellectual Outputs Covered, Leading Organisation, Participating Organisations. Juose pateikta 
informacija persikelia iš „Mobility Tool+“ sistemos Multiplier Events dalyje pateiktos informacijos. Jei 
pastebėsite klaidų šiuose laukeliuose, grįžkite ir atlikite reikiamus keitimus „Mobility Tool+“ sistemos 
dalyje Multiplier Events, bet ne galutinės ataskaitos turinio dalyje. 

Aprašant projekto metu organizuotus sklaidos renginius (nacionalines, tarptautines konferencijas, 
seminarus ar kt.), skirtus projekto metu sukurtų intelektinių produktų sklaidai, dalyje Multiplier Events  
reikia nurodyti: 

 kiekvieno sklaidos renginio tikslą, turinį ir tikslinės grupės specifiką; 

 ar sklaidos renginiuose dalyvavo pranešėjai iš projekte nedalyvaujančių organizacijų ir kokią 
įtaką tai turėjo sklaidos renginio kokybei; 
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 kaip kiekvieną sklaidos renginį įvertino jo dalyviai. 
 

Jei projekto įgyvendinimo metu buvo pasikeitimų dėl sklaidos renginių (pavyzdžiui, jų organizuota 
daugiau arba mažiau nei buvo patvirtinta; renginiuose dalyvavo daugiau arba mažiau asmenų nei 
buvo patvirtinta; keitėsi vieno iš sklaidos renginių vieta ir pan.), būtinai juos aprašykite bei nurodykite 
juos sąlygojusias priežastis ir pasikeitimų įtaką projekto rezultatams. 

Primename, ką reiškia kiekvienas prie konkretaus sklaidos renginio aprašymo nurodytas laukelis: 

 Sklaidos renginio numeris (angl. Event Identification), nurodytas paraiškoje bei dotacijos 
sutarties I priede. 

 Sklaidos renginio pavadinimas (angl. Event Title), nurodytas paraiškoje bei dotacijos sutarties I 
priede. 

 Sklaidos renginio aprašymas (angl. Description of the multiplier event). Žr. skilties pirmose 
pastraipose pateiktą paaiškinimą. 

 Šalis, kurioje vyko sklaidos renginys (angl. Country of Venue). Primename, kad sklaidos 
renginiai galėjo vykti tik tose šalyse, kuriose įsikūrę projekte dalyvaujantys partneriai. 

 Sklaidos renginio pradžios (angl. Start Date) ir pabaigos (angl. End Date) datos. 

 Sklaidos renginio metu pristatyti intelektiniai produktai (angl. Intellectual Outputs Covered 
(using Output Identification number), nurodant intelektinių produktų numerius. 

 Organizacija, vadovavusi konkrečiam sklaidos renginiui (angl. Leading Organisation). 

 Organizacijos, prisidėjusios prie konkretaus sklaidos renginio organizavimo, dalyvavusios 
šiam renginyje (angl. Participating Organisations). 

Atkreipiame dėmesį, kad sklaidos renginių organizavimo veikla pripažįstama tinkama tik tuomet, jeigu 
projekto įgyvendinimo metu buvo sukurti intelektiniai produktai.  

5.4. Tarptautinės asmenų mokymo ar mokymosi veiklos (angl. Learning/Teaching/Training 
Activities) 

Šioje ataskaitos turinio dalyje esantys laukeliai, skirti kiekvienai asmenų mokymo ir mokymosi veiklai: 
t. y.: Activity No., Field, Activity Type, Decription of the activity, Country of Venue, No. Of Participants, 
Participants with Special Needs, Accompanying Persons, Funded duration, Participating Organisations. 
Juose pateikta informacija persikelia iš „Mobility Tool+“ sistemos Learning/Teaching/Training 
Activities dalyje pateiktos informacijos. Jei pastebėsite klaidų šiuose laukeliuose, grįžkite ir atlikite 
reikiamus keitimus „Mobility Tool+“ sistemos dalyje Learning/Teaching/Training Activities, bet ne 
galutinės ataskaitos turinio dalyje. 

Aprašant kiekvieną tarptautinę mokymo(-si) veiklą, kurią vykdėte projekto metu, dalyje Decription of 
the activity  nurodykite, kokią pridėtinę vertę projektui turėjo Jūsų pasirinktos tarptautinės mokymo(-
si) veiklos, nurodydami: 

 mokymo(-si) programos turinį; 

 konkretų šių veiklų poveikį projekto rezultatams; 

 kodėl tarptautinės mokymo(-si) veiklos buvo būtinos siekiant projekto tikslų ir rezultatų. 

Jei įgyvendinote mišrų besimokančiųjų mokymosi vizitą, aprašykite, kaip, kur ir kada buvo vykdoma 
virtuali mokymosi veikla prieš ir (arba) po tarptautinio mokymosi vizito.  

Atkreipiame dėmesį, kad mišrus besimokančiųjų asmenų mobilumas – veikla, kurios metu fizinis 
mobilumas sujungiamas su virtualiu mobilumu (t. y. informacinių ir ryšių technologijų naudojimu, kaip 
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antai bendromis darbo vietomis, srautiniu tiesioginiu duomenų siuntimu, vaizdo konferencijų 
rengimu, socialine žiniasklaida ir t. t., fizinio mobilumo mokymosi rezultatams papildyti ar jų poveikiui 
pratęsti). Virtualus mobilumas gali būti naudojamas kaip pasirengimo ar mokymo(-si) pratęsimo 
fiziniam mobilumui priemonė.  

Jei tarptautinė mokymo(-si) veikla buvo įgyvendinta kitaip nei buvo planuota paraiškoje ar numatyta 
dotacijos sutartyje (pvz. keitėsi programa, dalyvių skaičius, vieta ar pan.), aprašykite pasikeitimus bei 
nurodykite juos sąlygojusias priežastis ir įtaką projekto rezultatams. 

Tarptautinių mokymo (-si) veiklų tipai ir tinkami dalyviai.  
Veiklų tipai Reikalavimus atitinkantys dalyviai Veiklos trukmė 

neįskaitant 
kelionės dienų 

Aktualumas 
pagal 
sektoriams 

Trumpalaikiai 
jungtiniai darbuotojų 
mokymo renginiai  

Dėstytojai, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, 
švietimo ir administracijos darbuotojai, dirbantys 
dalyvaujančiosiose Programos šalių ir šalių partnerių 
organizacijose. 

nuo 3 d. iki 2 mėn. Visiems 
švietimo 
sektoriams 

Intensyvios studijų 
programos  

Besimokantys asmenys: AM studentai, užsiregistravę 
dalyvauti MSI Programos šalyje.  
Dėstytojai: dėstytojai iš dalyvaujančių Programos šalių 
arba šalių partnerių MSI.  
Kviestiniai dėstytojai iš nedalyvaujančių MSI ir ekspertai, 
specialistai iš įmonių arba kitų Programos šalių arba 
šalių partnerių organizacijų. 

Besimokantys 
asmenys: nuo 5 d. 
iki 2 mėn. 
Dėstytojai (įskaitant 
kviestinius): nuo 1 
d. iki 2 mėn.  

Aukštajam 
mokslui 

Mišrusis mokinių, 
besimokančių asmenų 
mobilumas  

Gamybinę praktiką atliekantys asmenys, PM įstaigose 
besimokantys asmenys, aukštųjų mokyklų studentai, 
suaugę besimokantys asmenys, moksleiviai iš Programos 
šalių organizacijų.  

nuo 5 d. iki 2 mėn.  Visiems 
švietimo 
sektoriams 

Trumpalaikiai 
moksleivių grupių 
mainai  

Bet kokio amžiaus moksleiviai, besimokantys 
dalyvaujančioje Programos šalies mokykloje ir lydimi 
mokyklos darbuotojų. 

nuo 3 d. iki 2 mėn.  Bendrajam 
ugdymui 

Ilgalaikės mokymo 
arba rengimo užduotys 

Dėstytojai, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, 
švietimo ir administracijos darbuotojai, dirbantys 
dalyvaujančiose Programos šalių organizacijose. 

2–12 mėn. Visiems 
švietimo 
sektoriams 

Moksleivių ilgalaikis 
mobilumas  

14 metų arba vyresni moksleiviai, užsiregistravę 
dalyvaujančioje Programos šalies mokykloje. 

2–12 mėn. Bendrajam 
ugdymui 

 
5.5. Dalyviai tarptautinėse asmenų mokymo ar mokymosi veiklose (angl. Participants on 
Learning/Teaching/Training Activities) 

 

5.5.1. Dalyviai (angl. Participants' Profile) 

For each activity, please describe the background and profile of the participants involved in the 
learning, teaching or training activities. How were the participants selected, prepared and 
supported? If relevant, please describe any practical arrangement set for the participants, including 
training, teaching or learning agreements. 

Aprašykite: 

 projekte dalyvavusius asmenis, pvz., nurodykite jų amžių, išsilavinimą, socialinį statusą, profesiją ar 
kitą aktualią informaciją; 

 kaip buvo vykdoma tarptautinių mokmo(-si) veiklų dalyvių atranka, jos procesas (atrankos datos, 

viešinimas, organizavimas, dokumentavimas), užtikrinti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai; 
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 dalyvių atrankos kriterijus; 

 ar su dalyviais buvo pasirašomos mokymo(-si) sutartys, jei taip – kokios sąlygos buvo numatytos 
šiose sutartyse; 

 kaip buvo vykdomas atsiskaitymas su dalyviais; 

 kaip buvo pasirūpinta praktiniais dalyvių vizitų aspektais: kelione, gyvenamąja vieta, mokymų 
programa ir pan. 

5.5.2. Dalyviai (angl. Participants' Recognition) 

Did your project make use of European instruments like Europass, ECVET, Youthpass, ECTS etc. or 
any national instruments/certificates for recognition or validation of the learning outcomes of the 
participants in the learning, teaching or training activities? 

Pasirinkus „Taip“, atsakykite į tolimesnius klausimus.  

Atkreipiame dėmesį, kad siunčiančiosios organizacijos turėtų užtikrinti, kad mokymo(-si) veiklų dalyvių 
mokymosi rezultatai bus tinkamai įvertinti ir pripažinti. Kaip mokymo ir mokymosi veiklų rezultatų 
pripažinimo ir patvirtinimo priemonė, dalyviams turi būti išduodami pažymėjimai. 

Please indicate the recognition/validation instruments used in your project: (multiple selection 
possible) 

Pasirinkite Jums labiausiai tinkamus įrankius iš pateikiamo sąrašo. 

If you have used other recognition/validation instruments, please describe them: 

Jeigu taikoma, apibūdinkite, kaip buvo vykdomas tarptautinių mokymo(-si) veiklų dalyvių mokymosi 
rezultatų pripažinimas ir (arba) patvirtinimas; kokie dokumentai (susitarimai, tvarkos ir pan.) buvo 
parengti. 

6. Tolesnės veiklos (angl. Follow-up)  
 

6.1. Poveikis  

 

Poveikis – tai įtaka, kurią veikla ir jos rezultatai daro žmonėms, organizacijoms ir sistemoms. Projektų 
poveikis padeda spręsti, ar programa „Erasmus+“ yra sėkminga ar ne, ir kokia apimtimi. Tai gali padėti 
atsakingoms organizacijoms efektyviau valdyti programą, teikti paramą paraiškų teikėjams ir dotacijų 
gavėjams, daryti poveikį politikos (švietimo) formavimui.  

Programoje „Erasmus+“ siekiama daugiau dėmesio sutelkti į projektų poveikio vertinimą, kaip į 
svarbų, faktais grindžiamos, švietimo politikos formavimo elementą. Dotacijų gavėjams 
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, norimo pasiekti poveikio. 

 

1. 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.  
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2. 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. 

3. Veiklos (angl. Activities) – tai, kas yra daroma su ištekliais. Daugumą programos „Erasmus+“ veiklų 
sudaro finansuotų projektų įgyvendinamos veiklos. Veiklomis siekiama kiekybinių rezultatų, kurie 
padėtų pasiekti laukiamų kokybinių rezultatų ir poveikio. Pvz., programos „Erasmus+“ strateginių 
partnerysčių projektų veiklos daugiausiai būna nukreiptos į: 

 mokinių, studentų, besimokančiųjų ar darbuotojų mobilumo patirtis; 

 inovacijas arba gerosios praktikos mainus remiančius partnerysčių projektus; 

 politinių reformų ir struktūrinio dialogo rėmimą. 

4. Kiekybiniai rezultatai (angl. Outputs):  

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

 apčiuopiami produktai, pvz.: mokymo planai, tyrimai, ataskaitos, medžiaga, renginiai ar 
svetainės. 

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

 padidėjęs išsilavinimo lygis; 

 pagerinti bendrieji gebėjimai; 

 padidėjęs bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Europinių (švietimo) institucijų. 

6. Poveikis (angl. Impact) – tai siekiami ilgalaikiai pokyčiai projekto dalyviams (mokiniams, 
studentams, besimokantiesiems), projekte dalyvaujančioms organizacijoms, jų darbuotojams ir kitoms 
suinteresuotosioms šalims1; 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. 

Projekto poveikio vertinimas padeda spręsti, ar projektas yra sėkmingas ar ne, ir kokia apimtimi. 

 Rekomenduojame išbandyti poveikio vertinimo priemonę „Poveikis+“ (Praktinių pratybų vadovą) 
(angl. Impact+ Tool) http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/poveikis-praktin%C4%97-
priemon%C4%97-projekto-poveikio-%C4%AFvertinimui.pdf. Visos sudėtinės šios priemonės dalys yra 
pasiekiamos http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/programos-vadovas-ir-kiti-dokumentai-200. 
Atkreipiame dėmesį, kad priemonė „Poveikis+“ yra pasiekiama ir kt. kalbomis 
https://erasmusplus.org.uk/impact-assessment-resources. 

                                                           
1
 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. 

http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/poveikis-praktin%C4%97-priemon%C4%97-projekto-poveikio-%C4%AFvertinimui.pdf
http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/poveikis-praktin%C4%97-priemon%C4%97-projekto-poveikio-%C4%AFvertinimui.pdf
http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/programos-vadovas-ir-kiti-dokumentai-200
https://erasmusplus.org.uk/impact-assessment-resources
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 Pateikdami atsakymus apie poveikį, nepamirškite aprašyti jį kiekvienos dalyvavusios partnerio 
organizacijos ir kiekvienos šalies kontekste. 

What was the project's impact on the participants and participating organisations involved in the 
project? 

Aprašykite poveikį, kurį projektas turėjo konkrečioms tikslinėms grupėms: projekto dalyviams 
(mokiniams, studentams, besimokantiesiems) ir projekte dalyvaujančioms organizacijoms (įskaitant 
asocijuotuosius partnerius, jeigu tokių buvo), jų darbuotojams. Aprašykite, kaip pamatavote projekto 
poveikį. Įvardinkite konkrečius kiekybinius ir (ar) kokybinius poveikio vertinimo rodiklius; aprašykite, 
kaip juos pamatavote. Pavyzdžiui: 

 Poveikis (ir 
kokybiniai 
rezultatai) 

Rodikliai 
Duomenų 
šaltiniai 

Trumpalaikiai 
pokyčiai 

Vidutinės trukmės 
pokyčiai 

Ilgalaikiai pokyčiai 

Mokiniai 1. Pagerintos X 
klasių mokinių 
anglų k. žinios; 

2. ... 

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. ... 

... Semestras X proc. X klasių 
mokinių anglų k. 
žinios X lygiu 

 

Outside of the participating organisations which were the project's target groups and other relevant 
stakeholders? What was the project's impact on them and how did the results reach them? 

Aprašykite netiesiogines projekto tikslines grupes ir kitas suinteresuotąsias šalis. Aprašykite projekto 
poveikį joms, nurodykite, kaip projekto rezultatai jas pasiekė. Aprašykite, kaip pamatavote projekto 
poveikį. Įvardinkite konkrečius kiekybinius ir (ar) kokybinius poveikio vertinimo rodiklius, aprašykite,  
kaip juos pamatavote. Pavyzdžiui: 
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 Poveikis (ir 
kokybiniai 
rezultatai) 

Rodikliai 
Duomenų 
šaltiniai 

Sklaidos data/ būdas/ 
priemonės/ aktyvios 
nuorodos 

Trumpalaiki
ai pokyčiai 

Vidutinės 
trukmės 
pokyčiai 

Ilgalaikiai 
pokyčiai 

Savivaldybės 
švietimo 
centro 
atstovas(-ai) 

1. Patobulinta 
anglų k. 
mokytojų 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
programa; 

2. ... 

1.1. Įtraukta 
nauja anglų k. 
mokymo 
metodika; 

1.2. ...; 

2. ... 

1.1. Anglų k. 
mokytojų 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
programa; 

1.2. ...; 

2. ... 

1.1. 2017-08-31 sklaidos 
renginys Z mokykloje; 

1.2.  2015 rugpjūčio mėn. 
leidinyje „Švietimo 
problemos analizė“; 

1.3. ...; 

2. ... 

... Semestras ... 

 

How has the project contributed to the achievement of the most relevant priorities (as outlined in 
the description section)? To which extent was the expected impact reached? 

Aprašykite, kaip projektas prisidėjo prie prioritetų (horizontaliųjų ir specialiųjų, jeigu tokių buvo) 
pasiekimo (žr. dalį Nr. 3. „Projekto aprašymas“ (angl. Description of the Project)). Taip pat aprašykite 
apimtį, kuria tikėtasis poveikis buvo pasiektas. Atkreipiame dėmesį, kad būtina pateikti informaciją 
apie visus projekto paraiškos C. „Prioritetai“ (angl. Priorities) dalyje nurodytus prioritetus.  

What was the impact of the project at the local, regional, European and/or international levels? 
Please provide qualitative and quantitative indicators. 

Aprašykite poveikį, kurį projektas turėjo vietos, regiono, nacionaliniu, Europos ir (ar) kitu tarptautiniu 
lygmeniu. Aprašykite, kaip pamatavote nurodytą poveikį. Įvardinkite konkrečius kiekybinius ir (ar) 
kokybinius poveikio vertinimo rodiklius; aprašykite, kaip juos pamatavote (žr. aukščiau pateiktus pvz.). 

 

6.2. Projekto rezultatų sklaida ir panaudojimas (angl. Dissemination and Use of Projects’ Results) 

Projekto rezultatų sklaidos ir panaudojimo veikla – tai būdas parodyti, kas atlikta įgyvendinant 
programos „Erasmus+“ projektą. Rezultatų, įgytos patirties ir prieitų išvadų sklaida leis platesnei 
bendruomenei patirti projekto, kuris gavo ES finansavimą, pridėtinę vertę.  

Šioje ataskaitos dalyje išsamiai aprašykite projekto metu įgyvendintą sklaidą visose partnerių šalyse ir 
parodykite jos efektyvumą, naudą ir poveikį skirtingais lygmenimis atitinkamoms tikslinėms grupėms. 

Atsakydami į ataskaitoje pateiktus klausimus, išsamiai aprašykite: 

 kada ir kokia informacija apie projektą buvo skleidžiama; 

 kam ir kokiu tikslu informacija buvo skleidžiama; 

 kaip ir kokiais kanalais informacija buvo skleidžiama; 

 kokia sklaidos nauda tiek projekto finansavimo laikotarpiu, tiek jam pasibaigus. 

To whom did you disseminate the project results inside and outside your partnership? Please define 
in particular your targeted audience(s) at local/regional/national/EU level/international and 
explain your choices. 

Išsamiai aprašykite kam (kokioms tikslinėms grupėms) skleidėte informaciją apie projekto rezultatus 
partnerystėje dalyvaujančiose organizacijose ir už jų ribų (kitose organizacijose). Nurodykite konkrečią 
tikslinę auditoriją vietos / regiono / nacionaliniu / ES / tarptautiniu lygiu ir paaiškinkite savo 
pasirinkimus. 

Aprašykite kiekvieno partnerio organizacijos: 
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 tikslinės grupės, kuriai vykdyta sklaida, specifikaciją, nurodydami atitinkamus tikslinės grupės 
požymius, pvz., amžius, lytis, švietimo sektorius, mokomas dalykas, profesija, išsilavinimas, 
socialinis statusas ar kt.; 

 sklaidos lygmenį: organizacijos viduje, kitose vietos (miestas, kaimas ir pan.), regiono, 
nacionalinėse, tarptautinėse organizacijose, individualiems asmenims. Įvardinkite konkrečias 
organizacijas, jų veiklos specifiką; 

 sklaidos tikslingumą: kokia informacija ir kokiu tikslu buvo skleidžiama atitinkamoms 
tikslinėms grupėms; 

 pasiektą mastą: nurodykite konkrečius skaičius, bylojančius apie atitinkamos tikslinės grupės 
pasiekimą. Pavyzdžiui: 
 

Parterio organizacija Tikslinė grupė Lygmuo Tikslingumas Skaičius 

Z mokykla 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 

100 

... ... ... ... ... 

 

Aprašykite, ar visos planuotos tikslinės grupės buvo pasiektos kaip planuota paraiškoje. Jeigu ne, 
paaiškinkite, kuria apimtimi tikslinių grupių pasiekti nepavyko ir pagrįskite kodėl, kokias sklaidos 
priemones naudosite ateityje projektui pasibaigus, siekiant užtikrinti projekto rezultatų žinomumą 
paraiškoje numatytoms, tačiau projekto metu nepasiektoms tikslinėms grupėms. Aprašykite, ar dėl 
tam tikrų priežasčių neįgyvendintos planuotos sklaidos veiklos projekto laikotarpiu buvo pakeistos 
adekvačiomis, tačiau paraiškoje neplanuotomis veiklomis, ir įvardinkite, kokiomis. 

What kind of dissemination activities did your partnership carry out and through which channels? 
Please also provide information on the feedback received. 

Aprašykite, kokios sklaidos veiklos (priemonės, metodai) buvo įgyvendintos projekto metu (visų 
partnerystės projekte dalyvaujančių organizacijų) ir kokiais kanalais buvo skleidžiama informacija apie 
projektą? Taip pat pateikite informaciją apie gautus atitinkamų tikslinių grupių atsiliepimus, 
rezultatus.  

Nurodykite, kokius konkrečiai sklaidos būdus naudojote atitinkamoms tikslinėms grupėms pasiekti ir 
kokie šios sklaidos rezultatai. Pateikite konkrečias aktyvias nuorodas į internetinėje erdvėje 
įgyvendintas sklaidos veiklas. Sklaidos priemonės turėtų būti įvairios (be konferencijų, interneto 
svetainių rekomenduotina nurodyti visus projekto metu taikytus sklaidos būdus), efektyvios ir 
labiausiai tinkančios Jūsų pasirinktoms tikslinėms grupėms. Pavyzdžiui: 

Partnerio 
organizacija 

Sklaidos 
data 

Sklaidos būdas/priemonės/aktyvios 
nuorodos 

Tikslinė grupė Tikslingumas Rezultatas Nuoroda  

Z mokykla 2015 
m.rugpjūčio 
mėn.  

Straipsnis „Vandens tyrimai lauke“ 
laikraštyje „Laboratorija“ 

10-16 m. 
amžiaus 
moksleiviai 

Pristatyti vandens 
tyrimo būdus 

1000 egz. 
tiražas 

www.tyrimai.com 

Z mokykla 2014-2015 
m. II-V 
ketvirtis 

„Facebook“ paskyra “Vanduo 
visiems“ 

Biologijos, 
geografijos  
mokytojai 

Informuoti apie 
vandens 
tyrinėjimo būdus 

Like: X 
skaičius 

Folow: x 
skaičius 

Ir t. t. 

 

... ... ... ... ... ... ... 

http://www.tyrimai.com/
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Aprašykite, ar ir kaip pasiteisino naudoti sklaidos būdai ir metodai. Nurodykite, ar visa planuota 
sklaida buvo įgyvendinta, ar visi planuoti sklaidos rodikliai pasiekti, jeigu ne, paaiškinkite, kuria 
apimtimi sklaida nebuvo įgyvendinta ir kodėl. Nurodykite, kokias sklaidos priemones naudosite 
ateityje projektui pasibaigus, siekiant užtikrinti projekto rezultatų žinomumą paraiškoje numatytoms, 
tačiau projekto metu neįgyvendintoms sklaidos veikloms. 

Erasmus+ promotes an open access requirement for all materials produced through its projects. In 
case your project has produced intellectual outputs/tangible deliverables, please describe if and 
how you have promoted their free access to the public. In case a limitation was foreseen for the use 
of the open licence, please specify the reasons, extent and nature of this limitation. 

Programos „Erasmus+“ lėšomis sukurti projekto rezultatai, atkreipiant dėmesį į intelektinius 
produktus, privalo būti laisvai prieinami visuomenei. Jei Jūsų projekto metu buvo sukurti intelektiniai 
produktai ir (arba) apčiuopiami rezultatai, aprašykite, kaip užtikrinote projekto rezultatų prieinamumą 
ir kaip viešinote nemokamos prieigos prie sukurtų produktų galimybę viešajai visuomenei. Jei prieiga 
prie projekto rezultatų buvo ribojama, paaiškinkite kodėl ir įvardinkite šio apribojimo priežastis, mastą 
ir pobūdį.  

How have you ensured that the project's results will remain available and/or will be used by others? 

Siekiama, kad programos „Erasmus+“ finansuojamų veiklų rezultatai būtų tokie, kad juos būtų galima 
panaudoti kitų poreikiams, perkelti į kitas sritis, išsaugoti net ir pasibaigus finansavimo laikotarpiui 
arba naudoti siekiant daryti poveikį būsimai politikai ir praktikai. 

Aprašykite, kaip (kokiomis konkrečiomis veiklomis, priemonėmis) užtikrinote, kad projekto rezultatai 
bus prieinami ir (arba) bus naudojami kitų suinteresuotų šalių (organizacijų, atitinkamų tikslinių 
grupių) ir projektui pasibaigus? 

How did you see the potential to use this project's approach in other projects on a larger scale 
and/or in a different field or area? 

Aprašykite, kokie, Jūsų manymu, projekto metu taikyti metodai galėtų būti taikomi ir (arba) turi 
potencialo kituose projektuose didesniu mastu ir (ar) kitose srityse. Nurodykite, ar projekto metu 
sukurti produktai, rezultatai, metodai gali būti pritaikyti kitose organizacijose, švietimo ir (arba) 
kituose sektoriuose. Jeigu taip, aprašykite, kokiuose ir kaip. 

Nurodykite: 

 kaip projekto rezultatai bus panaudojami projektui pasibaigus: tikslinių grupių, projekto 
partnerių, kitų organizacijų; 

 kaip pasiekti projekto rezultatai padės tobulinti atitinkamo švietimo ar mokymo sektoriaus 
paslaugų kokybę; 

 nurodykite konkrečius galimus kitų suinteresuotų šalių rezultatų panaudojimo būdus. 
 

6.3. Tvarumas (angl. Sustainability) 

 

Which activities and results will be maintained after the end of the EU funding? How will these 
activities be implemented and supported? 
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Aprašykite, kokios veiklos ir rezultatai bus tęsiami ir taikomi partnerystės projekte dalyvavusiose 
organizacijose ir pasibaigus ES finansavimui,  kaip pastarosios veiklos bus įgyvendinamos ir remiamos? 

Įvardinkite projekto rezultatus ir veiklas, kuriuos planuojate naudoti, tęsti, viešinti pasibaigus projekto 
finansavimui. Aprašykite, kaip tai užtikrinsite; kokių finansinių, žmogiškųjų išteklių tam reikės ir kas 
konkrečiai tai darys. 

7. Biudžetas (angl. Budget) 

 

Ataskaitoje informacija apie projekte dalyvaujančias organizacijas bei biudžetą automatiškai persikelia 
iš atitinkamų „Mobility Tool+“ sistemos išlaidų kategorijų. Detalią informaciją apie biudžeto pildymą 
rasite darbo su „Mobility Tool+“ sistema praktiniame vadove: http://www.erasmus-
plius.lt/uploads/files/2019-05-16darbo-su-„mobility-tool“-sistema-praktinis-vadovasgalutinis.pdf 

Please provide any further comments you may have concerning the above figure. 

Aprašykite visus projekto biudžeto pasikeitimus.  

 Jeigu biudžetas buvo koreguojamas oficialiais NA pasirašytais sutarties keitimais, įvardinkite tai 
ir nurodykite sutarties keitimo numerį ir datą.  

 Jeigu dotacijos sutarties pakeitimai nebuvo vykdomi, bet projekto biudžetas buvo keistas iki 
20% tarp skirtingų biudžeto eilučių, nurodykite, kokie konkrečiai pakeitimai daryti ir įvardinkite 
jų priežastis. 

  

http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/2019-05-16darbo-su-
http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/2019-05-16darbo-su-


33 

IV. GALUTINĖS ATASKAITOS PRIEDAI (angl. ANNEXES) 

Kartu su galutine ataskaita „Mobility tool+“ sistemoje reikalinga pateikti šiuos priedus: 

1. Organizacijos teisinio atstovo pasirašytą ir organizacijos spaudu patvirtintą „Sąžiningumo 
deklaraciją“ (angl. Declaration of honour);  

2. Jeigu dotacijos sutartyje buvo patvirtintos specialiųjų poreikių ar išimtinės išlaidos, kartu su 
galutine ataskaita projekto koordinatorius turi pateikti visus šias išlaidas pagrindžiančius 
dokumentus:  

 faktines išlaidas patvirtinančias sąskaitas-faktūras; 

 sąskaitų apmokėjimą patvirtinančius mokėjimo pavedimus;  

 prekių ir (arba) paslaugų sutartis, priėmimo-perdavimo aktus (jei taikoma);  

 organizacijos teisinio atstovo patvirtintą rašto dėl PVM susigrąžinimo ir naudoto valiutos 
keitimo kurso kopiją.  

Pridedami dokumentai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 dokumentų kopijos turi būti ryškios ir įskaitomos; 

 dokumentų bylų pavadinimai turi būti suformuluoti taip, kad iš jų būtų aiškus dokumento 
turinys; 

 dokumentams pateiktiems ne anglų ar lietuvių kalbomis, pateikiami vertimai ar santraukos 
viena iš šių (anglų ar lietuvių) kalbų. 

Primename, kad dokumentuose turi būti pateikiamos tik tinkamos, „Erasmus+“ programos strateginių 
partnerysčių projektų taisykles atitinkančios išlaidos (išlaidų tinkamumas aprašytas projekto dotacijos 
sutartyje).  

3. Informaciją apie projekto metu pasiektus rezultatus ir sukurtus intelektinius produktus projekto 
koordinatorius privalo pateitki Europos Komisijos sukurtoje programos „Erasmus+“ sklaidos 
platformoje, kurią galite rasti čia: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.  

Sklaidos platforma leis susipažinti su visų finansuotų projektų rezultatais ir tarnaus kaip Jūsų 
koordinuojamo projekto rezultatų sklaidos įrankis, leis pasinaudoti materialiais kitų projektų ištekliais, 
rezultatais, priemonėmis.  

Iki galutinės ataskaitos pateikimo dotacijų gavėjai Sklaidos platformoje turi aprašyti galutinius savo 
projektų rezultatus. Nepateikus minėtų rezultatų aprašymų, projekto galutinė ataskaita nebus 
vertinama.  

 Video instrukcijos dotacijų gavėjams:  
o Informacija, kaip įkelti projekto rezultatus; 
o Informacija, kaip redaguoti projekto rezultatus, jei jie buvo atmesti. 

 Dažnai užduodami klausimai apie Sklaidos platformą: 
o http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-help/faq.html.  

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://www.youtube.com/watch?v=mmJ92JoApzM
https://www.youtube.com/watch?v=oK9AKeZQ4tg
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-help/faq.html
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V. DOTACIJOS GAVĖJŲ TIKRINIMAS IR PATVIRTINAMŲJŲ DOKUMENTŲ PATIKRA 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba vėliau, NA ir (arba) Europos Komisija gali atlikti technines bei 
finansines patikras bei auditus, kad nustatytų, ar dotacijos gavėjai tinkamai įgyvendina veiklą ir laikosi 
dotacijos sutartyje nustatytų pareigų. NA ir (arba) Europos Komisijos vykdomas patikras, auditus arba 
vertinimus gali atlikti tiesiogiai NA ir (arba) Europos Komisijos darbuotojai arba bet kuri kita jų vardu 
tai atlikti įgaliota išorės įstaiga. Patikrų ir auditų tikslas yra patikrinti, ar dotacijos gavėjai dotaciją valdė 
laikydamiesi sutartyje nustatytų taisyklių, siekiant nustatyti galutinę dotacijos sumą, kurią turi teisę 
gauti dotacijos gavėjai. Dotacijos sutarties Bendrųjų sąlygų straipsnyje „Patikros, auditas ir vertinimas“ 
ir III priedo „Finansinės ir sutarties taisyklės“ V dalyje apibrėžiamas dotacijos gavėjų patvirtinamųjų 
dokumentų teikimas, tikrinimas ir auditavimas.  

Projektui pasibaigus, gali būti atliekamos tokios patikros: 

 galutinės ataskaitos tikrinimas; 

 dokumentų patikra; 

 patikra vietoje (projekto įgyvendinimo metu arba įgyvendinus projektą). 

1. Galutinės atskaitos tikrinimas. Visi projektai turi užpildyti galutinę ataskaitą apie projekto 
įgyvendinimą. Galutinė ataskaita tikrinama NA patalpose, siekiant nustatyti galutinę dotacijos sumą, 
kurią turi teisę gauti Dotacijos gavėjai. Tokio tipo tikrinimas vykdomas visais atvejais. 

2. Dokumentų patikra – tai išsamus papildomų patvirtinamųjų dokumentų patikrinimas, atliekamas 
NA patalpose, dažniausiai galutinės ataskaitos teikimo etapo metu arba po jo. Dotacijos gavėįas 
Nacionalinei agentūrai jos prašymu pateikia papildomus patvirtinamuosius dokumentus visoms 
biudžeto kategorijoms, kurioms buvo teiktas finansavimas. 

3. Patikra vietoje – projekto vykdymo patikrinimas, kurį NA atlieka Dotacijos gavėjų organizacijų 
patalpose arba bet kuriose kitose patalpose. Patikros vietoje metu Dotacijos gavėjas NA pateikia 
patvirtinamųjų dokumentų originalus, kaip nurodyta galutinės ataskaitos ir dokumentų tikrinimo 
atveju. Galimos dviejų tipų patikros vietoje:  

3.1. Patikra vietoje projekto įgyvendinimo metu – atliekama projekto įgyvendinimo metu, kad NA 
galėtų tiesiogiai patikrinti visų projekto veiklų ir dalyvių tikrumą ir tinkamumą;  

3.2. Patikra vietoje įgyvendinus projektą - atliekama užbaigus projektą, dažniausiai po galutinės 
ataskaitos patikrinimo. Dotacijos gavėjai pateikia visus patvirtinamuosius dokumentus ir suteikia NA 
galimybę susipažinti su projekto išlaidų įrašais Dotacijos gavėjų sąskaitose. Patikros vietoje 
įgyvendinus projektą tikslas – patikrinti ar Dotacijos gavėjai dotaciją valdė laikydamiesi dotacijos 
sutartyje nustatytų taisyklių.  

Jeigu projektas bus atrinktas išsamiai dokumentų patikrai ar patikrai vietoje, projekto koordinatorius 
bus apie tai informuotas oficialiu raštu prašant pateikti atitinkamus papildomus finansinius 
dokumentus.  

NA pateikiami išlaidas pateisiantys dokumentai turi atitikti šiuos formalius reikalavimus: 

 Teikiant NA dokumentus patikrai, kartu su dokumentų kopijomis turi būti pateikiamas lydraštis, 
kuriame nurodytas projekto numeris ir išvardinti pateikiami dokumentai. 

 Dokumentai turi būti pateikiami tvarkingai sugrupuojant į el. bylą (žr. praktinio vadovo 3 
priedas), išlaikant atitinkamą dokumentų eiliškumą. 

 Dokumentų kopijos turi būti ryškios ir įskaitomos. 
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 Dotacijos gavėjas yra atsakingas už visų projekto išlaidas pateisinančių dokumentų teisingumą – 
savo atstovaujamos organizacijos bei visų projekte dalyvaujančių partnerių (netaikoma 
tarpmokyklinių  strateginių partnerysčių projektams), ir jų pateikimą reikiamu formatu. 

 Dokumentuose turi būti pateikiamos tik tinkamos, programos „Erasmus+“ strateginių 
partnerysčių projektų taisykles atitinkančios išlaidos (išlaidų tinkamumas aprašytas projekto 
dotacijos sutartyje). 

 Dokumentams, pateiktiems ne anglų ar lietuvių kalbomis, pateikiami vertimai ar santraukos 
viena iš išvardintų kalbų. 

 Dokumentuose, sąskaitų išrašuose ar kituose buhalterinės apskaitos dokumentuose turi matytis, 
kad dokumentas tikrai pateisina konkretaus projekto išlaidas. 

 Jeigu dokumentai neatitinka aukščiau išvardintų reikalavimų, NA pasilieka teisę galutinės 
ataskaitos nevertinti, kol dokumentai nebus pateikti tinkama forma. 

 Reikalingų pateikti NA dokumentų sąrašą (pagal kiekvieną išlaidų kategoriją) galite rasti šio 
praktinio vadovo 2 priede – „Išlaidas pateisinančių dokumentų sąrašas“.  

Dokumentų saugojimo prievolė. Dotacijos gavėjai (t. y. visi projekto partneriai) penkerius metus (jei 
dotacijos suma neviršija 60.000,00 EUR – trejus metus) nuo galutinio likučio išmokėjimo dienos bet 
kokioje tinkamoje laikmenoje turi saugoti visus dokumentų, visų pirma apskaitos ir mokesčių įrašų, 
originalus. Dėl šios priežasties, projekto partneriai turi būti pasiruošę pateikti projekto koordinatoriui 
savo išlaidas pagrindžiančių dokumentų originalus (jeigu to reikia). 
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VI. DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS KLAIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nepatikslinta ir nepakoreguota projekto santrauka.  

 Atsakant į ataskaitoje pateiktus klausimus informacija kopijuojama iš paraiškos, 

informacija pateikta būsimuoju laiku, į klausimus neatsakoma arba atsakoma iš dalies.  

 Informacija pateikta „Mobility Tool+“ sistemoje nesutampa su informacija, pateikta 

turininėje ataskaitos dalyje arba pridedamuose dokumentuose (skaičiai, vieta, data ir 

pan.). 

 Nepateikiami paaiškinimai apie veiklų ir biudžeto pasikeitimus. 

 Mišraus mobilumo atveju nepateikiama informacija apie nuotolinio (virtualaus) 

mokymosi organizavimą ir turinį. 

 Projekto partnerių tinklalapiuose nepateikta informacija apie projektą ir jo rezultatus.  

 Pateiktos vykdytą sklaidą įrodančios tinklalapių nuorodos neveikia arba pateiktos 

nuorodos yra bendros, t. y. nenukelia į konkrečią vietą.    

 Projekto intelektiniai produktai nepateikti arba pateikti ne visi (dažnai trūksta versijos 

kuria nors planuota partnerio kalba) programos „Erasmus+“ sklaidos platformoje. 

 Trūksta informacijos apie projekto kokybės vertinimą, vertinimo kriterijus. 

 Informacija apie projekto rezultatų panaudojimą pateikiama apibendrintai. 

 Trūksta projekto rezultatų poveikio partnerystėje dalyvaujančioms organizacijoms, 

kitoms organizacijoms (socialiniams partneriams, kitoms švietimo organizacijoms ir kt. 

suinteresuotoms šalims) pagrindimo. 

 Projekto rezultatų poveikis aprašomas tik Lietuvai, poveikis kitų projekte dalyvavusių 

organizacijų šalims aprašomas neišsamiai, pasigendama tarptautiškumo. 
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KUR KREIPTIS KILUS KLAUSIMŲ? 

Bendrasis ugdymas Profesinis mokymas Aukštasis mokslas Suaugusiųjų švietimas 

ComeniusKA2@smpf.lt LeonardoKA2@smpf.lt ErasmusKA2@smpf.lt GrundtvigKA2@smpf.lt 

(8 5) 250 3713 

(8 5) 250 2727  

(8 5) 219 6532  

(8 5) 249 7134 

 

(8 5) 215 7528 

(8 5) 250 3703 

(8 5) 250 3704 

+370 667 59906 

(8 5) 255 9473 

(8 5) 250 3704 

 

 

  

mailto:ComeniusKA2@smpf.lt
mailto:LeonardoKA2@smpf.lt
mailto:ErasmusKA2@smpf.lt
mailto:GrundtvigKA2@smpf.lt
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PRIEDAI 

1 PRIEDAS. STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ GALUTINIŲ ATASKAITŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

Vertinimo balai: 

Vertinimo kriterijai 
Maksimalus 

balas 

1. Relevance of the project 20 

2. Quality of the project implementation 25 

3. Quality of the project team and the cooperation arrangements 15 

4. Impact and dissemination 40 

IŠ VISO: 100 

 

Vertinimo kriterijų elementai: 

1.  Relevance of the project  

Maximum 

20 points 

The extent to which the original objectives of the project were met; if 

applicable, the extent to which the project produced high quality learning 

outcomes for participants; the extent to which the project reinforced the 

capacities and international scope of the participating organisations. 

What were the achievements of the project? 

Are there any objectives initially pursued but not achieved? 

To what extent was the project able to: 

 successfully address the original objectives and priorities? 

 address identified needs and issues relevant to the participating 

organisations and target groups? 

 if applicable, realise synergies between different field of education, 

training and youth? 

 be innovative/ complementary to other initiatives and contribute to the 

existing knowledge, know-how and practices of the organisations and 

persons involved? 

 bring added value at EU level through results that would not be attained 

by activities carried out in a single country? 

2.  Quality of the project implementation 

Maximum  

25 points 

The extent to which the action was implemented in line with the approved 

grant application; the quality of activities undertaken and their consistency 

with the project's objectives; the quality of the products and outputs 

produced. 

What was the quality of the implemented methodology? 

What was the quality of the activities undertaken, including Transnational 

Project Meetings, and were they consistent with the project objectives? 
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If the project realised Intellectual Outputs, what was the extent to which 

these: 

 have contributed to the general objectives of the project? 

 show high quality and contain elements of innovation, meaning that go 

beyond results and deliverables regularly produced by participating 

organisations, as part of their regular activities/ business? 

How were the quality, effectiveness and efficiency of the project monitored 

and evaluated (including cost-effectiveness, time management and allocation 

of appropriate resources to each activity)? 

If the project realised Training, teaching or learning activities: 

 How have they contributed to the project's objectives? 

 What was the quality of the practical arrangements provided in terms of 

preparation, monitoring and support to participants during their mobility 

activity? 

 To what extent have participants received recognition and validation of 

their learning outcomes? To what extent were European transparency 

and recognition tools used? 

3. Quality of the project team and the cooperation arrangements 

Maximum  

15 points 

To what extent was the project able to: 

 involve an appropriate mix of complementary participating organisations 

with the necessary profile, experience and expertise to successfully 

deliver all aspects of the project? 

 distribute the responsibilities and tasks as to ensure the commitment 

and active contribution of all participating organisations and make use 

of their experience and competencies? 

 if relevant, involve participation of organisations from different fields of 

education, training, youth and other socio-economic sectors? 

To what extent the mechanisms for coordination and communication between 

the participating organisations, as well as with other relevant stakeholders, 

proved to be effective? 

If applicable, to what extent the involvement of a participating organisation 

from a Partner Country brought an essential added value to the project? 

4. Impact and dissemination 

Maximum 

40 points 

The impact on participants and on the participating organisations; the quality 

and scope of the dissemination activities undertaken; the potential wider 

impact of the project on individuals and organisations beyond the 

beneficiaries. 

To what extent has the beneficiary carried out an adequate evaluation of the 

outcomes of the project? 

To what extent did the project reach an impact: 

 on the participating organisations? 

 on the participants, in particular in terms of their learning outcomes? 

 outside the organisations and individuals directly participating in the 

project, at local, regional, national and/or European levels? 

To what extent the activities and results will be maintained after the end of 

the EU funding and how will these be implemented and supported? 
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Were the quality and scope of the dissemination activities undertaken, 

including if applicable Multiplier Events, within and outside the participating 

organisations appropriate and of good quality (type of activities, channels of 

dissemination, audience(s) targeted at local / regional / national / EU / 

international levels, etc.)? 

If relevant, to what extent were the produced materials, documents and 

media made freely available and promoted through open licences? 

What is the potential to use the project's approach in other projects on a 

larger scale and/or in a different field or area? 

To what extent the results of the project can be transferred to other contexts? 

  



41 

2 PRIEDAS. IŠLAIDAS PATEISINANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS. 

Išlaidų kategorija Dokumentai 

I. Tarptautinių projekto 
partnerių susitikimų 
išlaidos (1 priedas) (jeigu 
taikoma)  

1. Kiekvieno tarptautinio projekto partnerių susitikimo protokolas, 
susidedantis iš išsamios darbotvarkės, priimtų sprendimų, dalyvių sąrašo. 

2. Dalyvavimą tarptautiniame projekto partnerių susitikime patvirtinantis 
sertifikatas, kuriame nurodoma: 

 dalyvio vardas ir pavardė; 

 dalyvio el. pašto adresas (jei taikoma); 

 veiklos užsienyje tikslas; 

 veiklos pradžios ir pabaigos datos; 

 priimančios organizacijos teisinio atstovo parašas; 

 priimančios organizacijos spaudas. 

II. Intelektinio produkto 
kūrimo išlaidos (2 priedas) 
(jeigu taikoma) 

1. Kiekvieno partnerio (tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektų atveju 
– savo atstovaujamos organizacijos) dokumentai, pagrindžiantys teisinius 
santykius tarp asmens, kuriančio intelektinį produktą ir dotacijos gavėjo 
organizacijos (pvz. darbo sutartis). 

2. Visų projekto partnerių (tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektų 
atveju – savo atstovaujamos organizacijos) intelektinio produkto darbuotojų 
dirbtų darbo dienų viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu suvestinė Excel 
formate, pagal žemiau pateiktą pvz.: 

Organizacijos 
pavadinimas 

Darbuotojo 
vardas, 
pavardė 

Darbuotojo 
kategorija 

Šalis Intelektinio 
produkto 
identifikacinis 
Nr. 

Dirbtų dienų 
skaičius viso 
projekto 
įgyvendinimo 
laikotarpiu 

 

3. Kiekvieno partnerio organizacijos darbuotojo (tarpmokyklinių strateginių 
partnerysčių projektų atveju – savo atstovaujamos organizacijos darbuotojų), 
kuriančio intelektinį produktą, darbo laiko apskaitos žiniaraštis (angl. 
Timesheet), kuriame nurodyta:  

 atsakingo asmens vardas ir pavardė; 

 intelektinio produkto identifikacinis Nr.; 

 atsakingo asmens kategorija (pagal dotacijos sutartie IV priedą); 

 datos: mėn., m., d. (žr. intelektinio produkto darbo laiko žiniaraščio 
šabloną); 

 dirbtų dienų skaičius viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu; 

 atsakingo asmens atsakomybių sritis ir funkcijos, kuriant intelektinį 
produktą. 

III. Sklaidos renginių 
išlaidos(3 priedas) (jeigu 
taikoma) 

1. Sklaidos renginio programa. 

2. Sklaidos renginyje dalyvavusių asmenų (neįskaitant renginyje dalyvavusių 
asmenų iš projekto partnerių organizacijų) sąrašas, kuriame nurodomas: 

 sklaidos renginio pavadinimas; 

 data ir vieta; 

 kiekvieno dalyvio vardas ir pavardė; 

 kiekvieno dalyvio el. pašto adresas (jei taikoma); 
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 kiekvieno dalyvio parašas; 

 asmenį siuntusios organizacijos pavadinimas; 

 asmenį siuntusios organizacijos adresas. 

3. Dokumentai, kurie buvo naudoti arba platinti sklaidos renginio metu, pvz. 
pranešimai, dalyvių vertinimo anketos, vertinimo išvados. 

IV. Tarptautinių mokymo ir 
(arba) mokymosi veiklų 
išlaidos (4 priedas) (jeigu 
taikoma) 

1. Tarptautinės mokymo ir (arba) mokymosi veiklos programa. 

2. Dalyvavimą veikloje užsienyje patvirtinantis dokumentas (sertifikatas ar 
dalyvių sąrašas), kuriame nurodoma: 

 dalyvio vardas ir pavardė; 

 veiklos užsienyje tikslas; 

 veiklos pradžios ir pabaigos datos; 

 priimančios organizacijos atstovo parašas, spaudas. 

3. Dalyvavimą kalbinio parengimo veikloje patvirtinantis dokumentas (jei buvo 
skirtos kalbinio parengimo išlaidos); apmokėjimą patvirtinantis dokumentas; 
organizacijos teisinio atstovo patvirtintas raštas dėl PVM susigrąžinimo ir 
naudoto valiutos keitimo kurso kopija. 

V. Paramos specialiesiems 
poreikiams išlaidos (5 
priedas)(jeigu taikoma) 

1. Faktines išlaidas patvirtinančios sąskaitos-faktūros, kuriose nurodoma: 

 sąskaitą išrašiusios įstaigos pavadinimas; 

 sąskaitą išrašiusios įstaigos adresas; 

 suma ir valiuta; 

 data. 

2. Sąskaitų apmokėjimą patvirtinantys mokėjimo pavedimai. 

3. Paslaugų sutartys (jei taikoma). 

4. Kiekvieno partnerio organizacijos (tarpmokyklinių strateginių partnerysčių 
projektų atveju – savo atstovaujamos organizacijos) teisinio atstovo 
patvirtinta rašto kopija dėl PVM (ne)susigrąžinimo ir naudoto valiutos keitimo 
kurso. 

VI. Išimtinės išlaidos  
(6 priedas) (jeigu taikoma) 

1. Faktines išlaidas patvirtinančios sąskaitos-faktūros, kuriose nurodoma: 

 sąskaitą išrašiusios įstaigos pavadinimas; 

 sąskaitą išrašiusios įstaigos adresas; 

 suma ir valiuta; 

 data. 

2. Sąskaitų apmokėjimą patvirtinantys mokėjimo pavedimai. 

3. Prekių ir (arba) paslaugų sutartys, priėmimo-perdavimo aktai (jei taikoma). 

4. Kiekvieno partnerio organizacijos (tarpmokyklinių strateginių partnerysčių 
projektų atveju – savo atstovaujamos organizacijos) teisinio atstovo 
patvirtinta rašto kopija dėl PVM (ne)susigrąžinimo ir naudoto valiutos keitimo 
kurso. 
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3 PRIEDAS. DOKUMENTŲ PATIKROS EL. BYLOS KATALOGAI  

 

PROGRAMOS „ERASMUS+“ 2 PAGRINDINIO VEIKSMO STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ 
PROJEKTO IŠLAIDAS PATEISINANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJOS 

 

DOKUMENTUS SUKELKITE Į EL BYLAS ŠIA TVARKA: 

 

Priedo Nr. Išlaidų kategorija 

1 priedas 

Tarptautinių projekto partnerių susitikimų išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos  

1. 1-ojo projekto partnerių susitikimo dokumentai 

 Susitikimo protokolas (susidedantis iš išsamios darbotvarkės, priimtų 
sprendimų, dalyvių sąrašo); 

 Dalyvių sertifikatai. 
2. 2- ojo projekto partnerių susitikimo dokumentai... 

2 priedas 

Intelektinių produktų kūrimo išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos 

1. Visų projekto partnerių intelektinio produkto darbuotojų dirbtų darbo dienų viso 
projekto įgyvendinimo laikotarpiu suvestinė Excel formate 

2. Koordinatoriaus dokumentai: 
2.1. Darbo santykius patvirtinantys dokumentai 
2.2. Laikaraščiai pagal darbuotojus 

3. X partnerio dokumentai: 
3.1. Darbo santykius patvirtinantys dokumentai 
3.2. Laikaraščiai pagal darbuotojus 

4. Y partnerio dokumentai: 
4.1. Darbo santykius patvirtinantys dokumentai 
4.2. Laikaraščiai pagal darbuotojus... 

3 priedas 

Sklaidos renginių išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos 

1. E1 Renginio dokumentai: 

 Renginio programa 

 Renginio dalyvių sąrašas 

 Kita medžiaga: pranešimai, padalomoji medžiaga ir kt. 
2. E2 Renginio dokumentai:... 

4 priedas 

Tarptautinių mokymo ir mokymosi veiklų išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos 

1. C1 dokumentai 

 Programa 

 Dalyvių sąrašas 

 Dalyvių sertifikatai 

 Dalyvavimą kalbinio parengimo veikloje patvirtinantis dokumentas (jei buvo 
skirtos kalbinio parengimo išlaidos). 

 Kita medžiaga: pranešimai, padalomoji medžiaga ir kt. 
2. C2 dokumentai... 

5 priedas 
Paramos specialiesiems poreikiams išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos 

1. X Prekė ir (arba) paslauga: 
1.1 Faktines išlaidas patvirtinančios sąskaitos-faktūros 



44 

1.2 Sąskaitų apmokėjimą patvirtinantys mokėjimo pavedimai. 
1.3 Paslaugų sutartys (jei taikoma). 
1.4. Organizacijos teisinio atstovo patvirtintas raštas dėl PVM susigrąžinimo ir 

naudoto valiutos keitimo kurso kopija. 
2. Y Prekė ir (arba) paslauga:... 

6 priedas 

Išimtines išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos 

1. X Prekė ir (arba) paslauga: 
1.1 Faktines išlaidas patvirtinančios sąskaitos-faktūros 
1.2 Sąskaitų apmokėjimą patvirtinantys mokėjimo pavedimai. 
1.3 Paslaugų sutartys (jei taikoma). 
1.4. Organizacijos teisinio atstovo patvirtintas raštas dėl PVM susigrąžinimo ir 

naudoto valiutos keitimo kurso kopija. 
2. Y Prekė ir (arba) paslauga:... 

 


