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BIUDŽETO PASKIRSTYMAS „ERASMUS+“ JAUNIMO SRITIES 
AKREDITACIJĄ TURINČIOMS ORGANIZACIJOMS 

Nacionalinė agentūra Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA), LT02 

Sritis „Erasmus+“ jaunimo sritis 

Metai 2021 
 

Bendras biudžetas, skirtas 
„Erasmus+“ jaunimo srities 
akreditaciją turinčioms 
organizacijoms 

Mažiausiai  504588 EUR 
 

 

Biudžetas paskirstomas pagal taikomus paskirstymo kriterijus tokiu būdu: 

Minimali dotacija Mažiausiai 151376 EUR 

Kokybiniai rezultatai ir politikos 
prioritetai bei teminės sritys1 Mažiausiai 201835 EUR 

Geografinis balansas2 

Mažiausiai 50458 EUR 

Metodas: vertinamas per paskutinius tris metus Jaunimo 
tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai pateiktų ir 
finansuotų „Erasmus+“ projektų skaičius savivaldybėje 

 

Išimtinės išlaidos  50458 EUR 

 

Minimali 
dotacija 

Kiekvienas pareiškėjas gaus minimalią dotaciją, kurios dydis: 25000 EUR  

Maksimali 
dotacija 

Pareiškėjas gali gauti maksimalią dotaciją, kurios dydis: 100000 EUR 
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1 Kokybiniai rezultatai ir politikos prioritetai bei teminės sritys. Biudžetas skiriamas atsižvelgiant į 
atitikimą programos ir nacionaliniams prioritetams. 

„Erasmus+“ programos prioritetai: 

• įtrauktis ir įvairovė – siekti, kad projektais būtų įtraukiamos ir vienijamos įvairios jaunimo 
grupės, nepaisant socialinės padėties, gebėjimų, sveikatos sutrikimų, kultūros, įsitikinimų ir 
pan.; 

• ekologija ir tvarumas – siekti, kad projektais būtų skatinamas aplinkos atžvilgiu tvarus ir 
atsakingas elgesys; 

• skaitmeninė pertvarka – siekti, kad projektai prisidėtų prie skaitmeninių įgūdžių gerinimo, 
skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninių technologijų keliamos rizikos bei galimybių 
supratimo; 

• jaunimo dalyvavimas demokratiniuose procesuose ir pilietinis aktyvumas. 
 

 
2021 m. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros pasirinktas nacionalinis prioritetas: 

• psichinė sveikata ir gera savijauta – siekti mažinti psichinės sveikatos problemų 
stigmatizavimą. Plačiau apie šią temą skaitykite ČIA. 

 
2Geografinis balansas. Vertinamas per paskutinius tris metus Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 
agentūrai pateiktų ir finansuotų „Erasmus+“ projektų skaičius savivaldybėje.  

Organizacijai, esančiai savivaldybėje, kurioje per paskutinis tris metus yra finansuoti vidutiniškai: 

• 0–0,9 projektų – skiriama 100 balų;  
• 1–3,9 projektų – skiriama 75 balai;  
• 4–6,9 projektų – skiriama 50 balų; 
• 7–10,9 projektų – skiriama 25 balai;  
• 11 ir daugiau projektų – skiriama 0 balų. 

  

https://youth-goals.eu/yg5
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Savivaldybė Vidutinis finansuotų projektų skaičius per 3 metus 

Akmenės rajono savivaldybė 1.0 

Alytaus miesto savivaldybė 1.3 

Alytaus rajono savivaldybė 1.0 

Anykščių rajono savivaldybė 0.0 

Birštono savivaldybė 0.0 

Biržų rajono savivaldybė 0.0 

Druskininkų savivaldybė 1.7 

Elektrėnų savivaldybė 5.0 

Ignalinos rajono savivaldybė 0.3 

Jonavos rajono savivaldybė 0.0 

Joniškio rajono savivaldybė 0.3 

Jurbarko rajono savivaldybė 0.3 

Kaišiadorių rajono savivaldybė 0.0 

Kalvarijos savivaldybė 0.0 

Kauno miesto savivaldybė 19.3 

Kauno rajono savivaldybė 1.7 

Kazlų Rūdos savivaldybė 0.0 

Kėdainių rajono savivaldybė 1.3 

Kelmės rajono savivaldybė 0.0 

Klaipėdos miesto savivaldybė 1.7 

Klaipėdos rajono savivaldybė 0.0 

Kretingos rajono savivaldybė 0.3 

Kupiškio rajono savivaldybė 0.0 

Lazdijų rajono savivaldybė 0.0 

Marijampolės savivaldybė 2.0 

Mažeikių rajono savivaldybė 1.3 

Molėtų rajono savivaldybė 0.0 

Neringos savivaldybė 0.0 

Pagėgių savivaldybė 0.0 

Pakruojo rajono savivaldybė 0.0 

Palangos miesto savivaldybė 0.0 

Panevėžio miesto savivaldybė 2.0 

Panevėžio rajono savivaldybė 0.3 

Pasvalio rajono savivaldybė 0.3 

Plungės rajono savivaldybė 1.3 

Prienų rajono savivaldybė 0.0 

Radviliškio rajono savivaldybė 0.0 

Raseinių rajono savivaldybė 0.0 

Rietavo savivaldybė 1.0 

Rokiškio rajono savivaldybė 0.3 
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Savivaldybė Vidutinis finansuotų projektų skaičius per 3 metus 

Skuodo rajono savivaldybė 0.0 

Šakių rajono savivaldybė 0.7 

Šalčininkų rajono savivaldybė 1.3 

Šiaulių miesto savivaldybė 4.0 

Šiaulių rajono savivaldybė 0.3 

Šilalės rajono savivaldybė 0.0 

Šilutės rajono savivaldybė 0.0 

Širvintų rajono savivaldybė 1.0 

Švenčionių rajono savivaldybė 0.0 

Tauragės rajono savivaldybė 0.3 

Telšių rajono savivaldybė 3.0 

Trakų rajono savivaldybė 2.0 

Ukmergės rajono savivaldybė 1.3 

Utenos rajono savivaldybė 0.0 

Varėnos rajono savivaldybė 1.3 

Vilkaviškio rajono savivaldybė 7.0 

Vilniaus miesto savivaldybė 27.3 

Vilniaus rajono savivaldybė 1.3 

Visagino savivaldybė 0.0 

Zarasų rajono savivaldybė 1.7 
 


