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„ERASMUS“ AKREDITACIJA

PROGRAMOS „ERASMUS+“ ATEITIS

Pagal 2014 m. pradėtą įgyvendinti programą „Erasmus+“ suteikta 
daugybė mobilumo ir bendradarbiavimo galimybių švietimo, 
mokymo, jaunimo ir sporto srityje. Dalyviai įgijo vertingų įgūdžių  
ir patirties, taip pat padėta modernizuoti švietimą, mokymą ir darbą 
su jaunimu visoje Europoje.
Siekiama, kad naujoji – 2021–2027 m. – programa būtų dar 
įtraukesnė, prieinamesnė ir tvaresnė. Tarp svarbiausių jos tikslų 
– siekis remti skaitmeninę Europos švietimo pertvarką ir prisidėti 
prie Europos švietimo erdvės kūrimo.
Siekiant šių tikslų naujoji programa parengta taip, kad dalyvauti joje 
organizacijoms bus lengviau nei bet kada iki šiol. Tokiomis 
aplinkybėmis labai svarbų vaidmenį atliks „Erasmus“ akreditacija.
„Erasmus“ akreditacija – naujoviškas būdas dalyvauti mobilumo 
veikloje pagal naująją Programą. Šiame leidinyje paaiškinama, 
kaip vyksta akreditavimas, kas gali kreiptis ir kokia iš to nauda.  
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„Erasmus“ akreditacija – tarsi 
nario bilietas norintiesiems 
dalyvauti Programos mobilumo 
veikloje. 

Kad gautų finansavimą 
mobilumo veiklai pagal  
1 pagrindinį veiksmą visus 
septynerius Programos 
metus, organizacijos turi 
būti akredituotos tik  
vieną kartą.
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SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS,  
įskaitant formalųjį, 
neformalųjį ir savaiminį 
mokymąsi.

PROFESINIS MOKYMAS,  
įskaitant pirminį ir tęstinį profesinį 
mokymą ir visų formų mokymąsi 
darbo vietoje.

BENDRASIS UGDYMAS, 
įskaitant ikimokyklinį ugdymą  
ir priežiūrą, priešmokyklinį, 
pradinį ir vidurinį ugdymą.

„ERASMUS“ AKREDITACIJA. 
KAS TAI?

„Erasmus“ akreditacija suteikia organizacijoms galimybę 
dalyvauti  mobilumo mokymosi tikslais veikloje pagal 
Programos 1 pagrindinį veiksmą. Pagal 1 pagrindinį 
veiksmą remiamos organizacijos, teikiančios 
besimokantiems asmenims, bendrųjų ir specialybės 
dalykų mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams 
profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybių.  
„Erasmus“ akreditacija apima vieną iš toliau 
nurodytų trijų švietimo sričių. 

Kokybės garantija  

Teikdamos paraišką dėl „Erasmus“ 
akreditacijos, organizacijos sutinka 
laikytis „Erasmus“ kokybės 
standartų. Akredituotoms 
organizacijoms šie standartai –  
tarsi raktas į sėkmę, o dalyviams 
– kokybės garantija. Su kokybės 
standartais galite susipažinti 
kvietime teikti akreditacijos 
paraiškas arba paraiškos formoje.

REMIAMA VEIKLA:

Darbuotojų mobilumas bendrojo 
ugdymo, profesinio mokymo  
ir suaugusiųjų švietimo srityse

Besimokančių asmenų 
mobilumas profesinio  
mokymo srityje

Bendrojo ugdymo mokyklų  
mokinių grupinis ar individualus 
mobilumas



„ERASMUS“ AKREDITACIJA

KAS GALI TEIKTI 
PARAIŠKAS?
Paraiškas gali teikti organizacijos  
iš Programos šalių. Tai – Europos 
Sąjungos valstybės narės ir daug  
kitų prie Programos prisijungusių 
šalių. Visą Programos šalių ir jų 
nacionalinių agentūrų sąrašą  
rasite adresu:  
https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/contact_lt
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PARAIŠKAS TEIKTI GALI PAČIOS 
ĮVAIRIAUSIOS ORGANIZACIJOS:

Organizacijos, teikiančios 
bendrojo ugdymo, profesinio 
mokymo ir suaugusiųjų 
švietimo paslaugas

Vietos ir regionų valdžios 
institucijos, koordinavimo įstaigos  
ir kitos bendrojo ugdymo, profesinio 
mokymo ir suaugusiųjų švietimo 
srityje veiklą vykdančios 
organizacijos

Įmonės ir kitos organizacijos, 
priimančios, mokančios ar kitaip 
bendradarbiaujančios su profesinio 
mokymo srities mokiniais  
ir pameistriais

Jei norite pasitikrinti,  
ar jūsų organizacija gali 
dalyvauti šioje veikloje, 
apsilankykite 
nacionalinės agentūros 
interneto svetainėje.

Jūsų organizacija 
 jau turi profesinio 
mokymo mobilumo 
chartiją?

Dabar puiki proga pratęsti  
jos galiojimą iki 2027 m. –  
tereikia pateikti paraišką  
dėl „Erasmus“ akreditacijos. 
Toks palengvintas 
pakartotinės akreditacijos 
procesas buvo sumanytas 
profesinio mokymo mobilumo 
chartiją turinčioms 
organizacijoms. Daugiau 
sužinosite kvietime teikti 
paraiškas ar savo 
nacionalinėje agentūroje.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_lt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_lt
http://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact   
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Jei norite pasitikrinti,  
ar jūsų organizacija gali 
dalyvauti šioje veikloje, 
apsilankykite 
nacionalinės agentūros 
interneto svetainėje.

Jūsų organizacija 
 jau turi profesinio 
mokymo mobilumo 
chartiją?

Dabar puiki proga pratęsti  
jos galiojimą iki 2027 m. –  
tereikia pateikti paraišką  
dėl „Erasmus“ akreditacijos. 
Toks palengvintas 
pakartotinės akreditacijos 
procesas buvo sumanytas 
profesinio mokymo mobilumo 
chartiją turinčioms 
organizacijoms. Daugiau 
sužinosite kvietime teikti 
paraiškas ar savo 
nacionalinėje agentūroje.

SAVOS STRATEGIJOS 
KŪRIMAS

„Erasmus“ akreditacija padeda 
organizacijai nusistatyti 
tikslus ir suteikia laisvę 
pasirinkti jai tinkantį tempą. 
llgainiui planus galima 
atnaujinti, kad jie išliktų 
aktualūs.

INVESTICIJOS  
Į ATEITĮ

Stabilus finansavimas reiškia, 
kad galite sutelkti dėmesį į 
ilgalaikius tikslus. Mobilumo 
veikla gali padėti palaipsniui 
padidinti jūsų organizacijos 
mokymo ir mokymosi kokybę.

KOKIOS NAUDOS 
DUODA „ERASMUS“ 
AKREDITACIJA?

Kad būtų akredituotos, organizacijos turi 
parengti kokybiškos mobilumo veiklos 
įgyvendinimo planą ir jį vykdyti siekdamos 
patobulinti siūlomas švietimo ir mokymo 
paslaugas. Akredituotos organizacijos gali 
naudotis tokiais privalumais kaip: 

PASTOVUS FINANSAVIMAS

Naujai mobilumo veiklai 
vykdyti organizacija  
kasmet gauna  
Programos lėšų.

GALIMYBĖ AUGTI  
IR MOKYTIS

Galima išbandyti naują  
veiklą ar bendradarbiavimą  
su naujomis organizacijomis 
partnerėmis neteikiant  
naujos paraiškos.  
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DU „ERASMUS“ 
AKREDITACIJOS 
TIPAI

Jeigu nuspręsite teikti paraišką 
dėl „Erasmus“ akreditacijos, 
turite dvi galimybes:

„ERASMUS“ AKREDITACIJA 
INDIVIDUALIOMS  
ORGANIZACIJOMS
Tai pati įprasčiausia galimybė.  
Jūsų organizacija teikia paraišką,  
kad gautų lėšų savo darbuotojams  
ir besimokantiems asmenims.  
Įgijus patirties, tokią individualios 
organizacijos akreditaciją galima  
pakeisti akreditacija mobilumo 
konsorciumo koordinatoriams.

„ERASMUS“ AKREDITACIJA 
MOBILUMO KONSORCIUMO 
KOORDINATORIAMS
Akredituoti mobilumo konsorciumo 
koordinatoriai gali vadovauti  
organizacijų, įgyvendinančių bendrą  
planą ar organizuojančių mobilumo  
veiklą užsienyje, grupei.    
Konsorciumo nariams „Erasmus“ 
akreditacija neprivaloma, tačiau jie  
turi būti iš tos pačios šalies kaip jūsų 
organizacija.  

Nesate tikri, ar verta teikti 
paraišką? Yra ir kitų galimybių!
„Erasmus“ akreditacija – ne prievolė. 
Dalyvauti Programoje galite ir kitais 
būdais. Štai kelios galimybės:
• dalyvaukite trumpalaikiame 1 pagrindinio 
veiksmo projekte;

• prisijunkite prie jau veikiančio  
mobilumo konsorciumo;

•  priimkite dalyvius iš kitos šalies 
organizacijos partnerės.
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KAIP PATEIKTI PARAIŠKĄ?  

Paraiškos teikiamos jūsų šalies nacionalinei 
agentūrai.

Daugiausia dėmesio skiriama „Erasmus“ plano 
parengimui. Plane turi būti išdėstoma, kaip 
ketinate organizuoti mobilumo veiklą ir kokie  
yra jūsų organizacijos tikslai. „Erasmus“ planas 
turi apimti bent dvejus metus. Norint planą 
pratęsti, naujos paraiškos teikti nereikės.  

Paraiškos teikimo procesas labai paprastas. 
Paraiškos formoje rasite „Erasmus“ plano 
šabloną. Kiekviename skyrelyje pateikta 
paaiškinimų ir gairių.

Paraiškos formą rasite čia:  
https://webgate.ec.europa.eu/
erasmus-applications

KAIP GAUSIU FINANSAVIMĄ?

Jeigu jūsų paraiška bus patvirtinta, jums bus 
suteikta speciali prieiga prie 1 pagrindinio 
veiksmo finansavimo skubos tvarka. Tada 
galėsite finansavimo prašyti kasmet – tiesiog 
pateikti finansavimo prašymą savo nacionalinei 
agentūrai.  

Tai nieko sudėtingo: finansavimo prašymas yra 
visai kas kita nei paraiška. Jums tereikia pateikti 
bazinę informaciją, pavyzdžiui, nurodyti dalyvių 
skaičių ir veiklos pobūdį, kad būtų galima 
apskaičiuoti skirtinas lėšas.

Lėšas akredituotoms organizacijoms kasmet 
paskirsto nacionalinė agentūra. Biudžeto 
prašymų ir lėšų paskirstymo tvarka aprašyta 
nacionalinės agentūros interneto svetainėje  
ir kasmet skelbiamame Programos vadove.

KĄ DARYTI, JEI MANO 
ORGANIZACIJA VEIKIA DAUGIAU  
NEI VIENOJE ŠVIETIMO SRITYJE?

Jūsų organizacija gali gauti akreditaciją daugiau 
nei vienoje srityje! Tokiu atveju turėtumėte teikti 
atskiras paraiškas kiekvienai sričiai, kurioje 
norite gauti akreditaciją.

AR GALIMA TEIKTI PARAIŠKĄ, 
JEI ORGANIZACIJA NETURI 
JOKIOS PATIRTIES „ERASMUS+“ 
SRITYJE?  

Taip, galima! „Erasmus“ akreditacija yra skirta 
visoms suinteresuotoms organizacijoms. 

Jokios ankstesnės patirties „Erasmus+“ srityje 
nereikalaujama. Jei vis tiek nesate tikri, 
pasitikrinkite nacionalinėje agentūroje,  
ar jūsų organizacija atitinka reikalavimus.

KĄ DARYTI, JEI VĖLIAU 
„ERASMUS“ PLANĄ TENKA KEISTI?

Aplinkybės keičiasi, todėl laikas nuo laiko gali 
reikėti pakeisti ir planus. Jei turite „Erasmus“ 
akreditaciją, tai tikrai ne problema. 

Praktinės detalės – pavyzdžiui, tikslus dalyvių 
skaičius, veiklos vieta ar trukmė – gali būti 
keičiami jau įgyvendinant planą. Taip pat, jei 
reikia, galite atnaujinti „Erasmus“ plano tikslus. 
Kada ir kaip tą galima daryti, jums paaiškins 
nacionalinė agentūra.

AR GALIMA TEIKTI PARAIŠKĄ 
KITAIS METAIS?    

Taip, galima! Kvietimas teikti paraiškas dėl 
„Erasmus“ akreditacijos bus skelbiamas kasmet.  

Tačiau jei jūsų organizacija jau turi „Erasmus+“ 
profesinio mokymo mobilumo chartiją ir 
pageidaujate pasinaudoti supaprastinta 
pakartotinės akreditacijos procedūra, paraišką 
turite pateikti 2020 m.

KLAUSIMAI  
IR ATSAKYMAI

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


NORITE SUŽINOTI DAUGIAU?

Daugiau informacijos ir išteklių:  

Paraiškų teikimo taisyklės:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation_lt

Paraiškos formą rasite čia:  
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications

Susisiekite su savo šalies nacionaline agentūra:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_lt
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