
Programos „Erasmus+“ sporto srities darbuotojų 
mobilumo projektai

2023 m. kvietimo teikti paraiškas taisyklės



PRANEŠIMO TURINYS

• 2021-2027 m. programa „Erasmus+“: struktūra ir prioritetai

• Svarbiausios sąvokos

• Reikalavimai sporto srities darbuotojų mobilumo projektams

• Mobilumo projektų biudžetas

• Dotacijos skyrimo kriterijai

• Mobilumo projekto eiga

• Kiti klausimai



2021-2027 M. PROGRAMOS 
„ERASMUS+“ STRUKTŪRA



PROGRAMOS SRITYS

Aukštasis 
mokslas

Suaugusiųjų 
švietimas

Profesinis 
mokymas

Jaunimas

Bendrasis 
ugdymas

Sportas

SVARBU! Paraiškas gali teikti tik organizacijos.



KAIP DALYVAUTI PROGRAMOJE
„ERASMUS+“ 2023-2027 M.?

Kaip dalyvauti 
programoje 

„Erasmus+“?

Europos sporto renginiai, kuriais 
nesiekiama pelno

Dalyvauti neteikiant paraiškos

Darbuotojų mobilumas sporto 
srityje

Tapti priimančiuoju 
partneriu 

Nacionalinė 
agentūra

Švietimo, 
garso ir vaizdo 

bei kultūros 
vykdomoji 
agentūra 
(EACEA)

Gebėjimų stiprinimas sporto srityje

Nauja!



PROGRAMOS PRIORITETAI

ĮTRAUKTIS IR 
ĮVAIROVĖ

Lygios galimybės ir  
įtrauktis visiems 

dalyvauti programos 
„Erasmus+“ veiklose

APLINKOSAUGA 
IR TVARUMAS

Kaupti žinias apie 
tvarumą ir kovą su 
klimato kaita bei 

skatinti ekologiškų 
kelionių naudojimą, 

tvarų ir atsakingą 
dalyvių elgesį

SKAITMENIZACIJA

Diegti ir naudoti 
skaitmenines 
priemones ir 

mokymosi metodus 
fizinei veiklai papildyti, 

bendradarbiavimui 
stiprinti ir veiklos 

kokybei gerinti

AKTYVUS 
DALYVAVIMAS

Didinti dalyvių 
pilietinį aktyvumą ir 

dalyvavimą 
demokratiniame 

gyvenime 



KLIŪTYS DALYVAUTI PROGRAMOJE 
„ERASMUS+“

SVEIKATOS 
PROBLEMOS

kliūtys, atsirandančios dėl 
sveikatos problemų, įskaitant 

sunkias ligas, lėtines ligas, 
medicininius sutrikimus ar bet 
kokią kitą su fizine ar psichine 

sveikata susijusią situaciją, 
neleidžiančią dalyvauti 

programose.

ŠVIETIMO 
SUNKUMAI

Nebaigusiems mokyklos, 
NEET (nesimokantiems, 

nedirbantiems ar 
nesimokantiems), žemos 

kvalifikacijos suaugusiems ir 
k.t.

.

EKONOMINĖS 
KLIŪTYS

žemas pragyvenimo lygis, 
mažos pajamos, 

besimokantieji, kurie turi 
dirbti, kad išlaikytų save, 

ilgalaikis nedarbas, skurdas, 
benamystė, skolos ir pan.

.

GEOGRAFINĖS 
KLIŪTYS

susijusios su gyvenimu 
atokiose ar kaimo vietovėse, 

periferiniuose / atokiausiuose 
regionuose, priemiesčiuose 

(ribotas viešasis transportas, 
prastos sąlygos) ir pan.

.

.
NEGALIA

fiziniai, psichiniai, intelekto ar 
jutimo sutrikimai, galintys 

trukdyti visapusiškai ir 
veiksmingai dalyvauti 
visuomenės gyvenime 

tokiomis pačiomis sąlygomis 
kaip kiti.

KULTŪRINIAI 
SKIRTUMAI

užsienio kalbos nemokėjimas  
ir kultūrinių skirtumų 
baimė, migrantams ar 

pabėgėliams, tautinei ar 
etninei mažumai 

priklausantiems žmonėms, 
gestų kalbos vartotojams ir 

t.t.

SOCIALINĖS 
KLIŪTYS

Žemi socialiai įgūdžiai, (buvę) 
nuteistieji, (buvę) narkotikų ar 

alkoholio vartotojai ir pan. 
Taip pat, kliūtys dėl 

šeimyninių aplinkybių, vieniši 
tėvai, globėjai, našlaičiai, 
gyvenantys institucinėje 

globoje ir pan.
.

.   
DISKRIMINACIJA

susijusi su lytimi, amžiumi, 
etnine priklausomybe, religija, 

įsitikinimais, seksualine 
orientacija, negalia.

.



MOBILUMAS SPORTO SRITYJE

TIKSLAS:

suteikti galimybę sporto, visų pirma mėgėjiško sporto, 

organizacijų darbuotojams tobulinti savo gebėjimus, 

kvalifikaciją ir įgyti naujų įgūdžių per mobilumą mokymosi 

tikslais, kurį laiką praleidžiant užsienyje, taip prisidedant prie 

sporto organizacijų gebėjimų stiprinimo ir plėtros 

Nauja!



KAS YRA MOBILUMAS?

Vieno asmens vykimas į programoje „Erasmus+“ 
dalyvaujančią užsienio šalį kvalifikacijos tobulinimo 
tikslais. 



KAS YRA MOBILUMO PROJEKTAS?

• Tai įrankis organizacijai, atsižvelgiant į organizacijos poreikius 
pokyčiui, gerinti paslaugų kokybę suteikiant galimybę jos 
darbuotojams (treneriams, savanoriams) tobulinti savo 
gebėjimus, kvalifikaciją ir įgyti naujų įgūdžių vykstant į mobilumą 
mokymosi tikslais.



KAS YRA MĖGĖJIŠKAS SPORTAS?
(angl. „grassroots sport“)

Programos „Erasmus+“ vadove: Mėgėjiškas sportas – tai fizinė laisvalaikio 
veikla, kuria reguliariai ir neprofesionaliai užsiima įvairaus amžiaus žmonės 
sveikatos, švietimo ir socialiniais tikslais.

Vadovaujantis LR sporto įstatymu Lietuvoje: Mėgėjiškas sportas - fizinio 
aktyvumo veiklos, o mėgėjiško sporto organizacijos  – organizacijos, 
vykdančias fizinio aktyvumo veiklą, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti 
fizines ir psichines savybes bei įgūdžius neturint tikslo pasirengti aukšto 
meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti jose.



SPORTO MOBILUMO PROJEKTAIS 
SIEKIAMA:

• sutelkti dėmesį į fizinį aktyvumą, atsižvelgiant į svarbų sporto vaidmenį 
skatinant sveiką gyvenimo būdą, tarpasmeninius santykius, socialinę įtrauktį ir 
lygybę;

• plėtoti europinį aspektą sporto srityje ir tarptautinį bendradarbiavimą su sportu 
susijusio mobilumo mokymosi tikslais srityje;

• stiprinti visuomeninių organizacijų gebėjimus;

• gerinti sporto darbuotojų žinias ir praktinę patirtį;

• skatinti bendras Europos vertybes per sportą, gerą valdymą ir sąžiningumą 
sporte, darnų vystymąsi, taip pat švietimą, mokymą ir įgūdžius sporte ir per 
sportą;

• skatinti aktyvų ir aplinką tausojantį gyvenimo būdą bei aktyvų pilietiškumą;

• kurti Europos trenerių ir sporto darbuotojų tinklus.



FINANSUOJAMOS MOBILUMO 
VEIKLOS:

• DARBO STEBĖJIMAS (2–14 d.):

Mobilumo dalyviai gali lankytis priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje (2–
14 d.) siekdami išmokti naujos praktikos ir sukaupti naujų idėjų stebėdami 
kolegų, trenerių, savanorių ar kitų darbuotojų kasdienį darbą ir su jais 
bendraudami.

• TRENIRUOTĖS AR MOKYMO UŽDUOTYS (15–60 d.):

Mobilumo dalyviai gali praleisti tam tikrą laikotarpį (15–60 d.) treniruodami 
arba mokydami priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje, kai mokomasi 
atliekant užduotis ir dalijantis žiniomis su kolegomis. 



MOBILUMO DALYVIAI:

Šiuo veiksmu remiamas trenerių ir kitų mėgėjiško sporto darbuotojų (tiek 
apmokamų darbuotojų, tiek savanorių) profesinis tobulėjimas.

DALYVIAI:

• Treneriai ir kiti visuomeninio lygmens sporto organizacijų darbuotojai;

• Kiti sporto darbuotojai, įskaitant asmenis, pasirinkusius dvikryptę 
karjerą ir su sportu nesusijusią karjerą, jei tokių darbuotojų dalyvavimas 
gali būti naudingas mėgėjiškam sportui;

• Sporto organizacijų savanoriai (išskyrus trenerius).



REIKALAVIMAI DALYVIAMS:

• Mobilumo dalyviai turi dirbti siunčiančiojoje organizacijoje arba reguliariai
su ja bendradarbiauti, kad padėtų įgyvendinti pagrindinę organizacijos 
veiklą. 

• Bet kuriuo atveju užduotys, kurios dalyvį sieja su siunčiančiąja organizacija, 
turi būti dokumentuojamos taip, kad nacionalinė agentūra galėtų patikrinti 
šią sąsają (pavyzdžiui, remdamasi darbo arba savanoriškos veiklos 
sutartimi). 

• Dalyviai negali dalyvauti mobilumo veikloje kaip sportininkai.

• Paraišką teikianti organizacija turi užtikrinti, kad mobilumo veiklos dalyviai 
būtų asmenys, turintys kvalifikaciją, kaip nurodoma Lietuvos Respublikos 
Sporto įstatymo 11 straipsnyje.



KITA REMIAMA VEIKLA:

PARENGIAMIEJI VIZITAI:

• Prieš prasidedant mobilumo veiklai, organizacijos gali surengti parengiamąjį vizitą 
pas priimantįjį partnerį. 

• Parengiamieji vizitai yra ne atskira veikla, o papildoma darbuotojų mobilumo 
veiklos dalis. 

• Parengiamieji vizitai turi būti aiškiai pagrįsti paraiškoje ir padėti gerinti mobilumo 
kokybę.

• Į parengiamąjį vizitą vyksta darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys rengiant projektą, 
arba mobilumo veikloje dalyvaujantys darbuotojai.

LYDINTIEJI ASMENYS:

• Bet kokios veiklos atveju papildoma parama gali būti teikiama mažiau galimybių 
turinčius dalyvius lydintiems asmenims. 

• Lydintys asmenys gali būti remiami visą arba tam tikrą veiklos vykdymo laikotarpį 



KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS?

Dalyvaujančioji (siunčiančioji ir priimančioji) organizacija gali būti:

• viešoji arba privati organizacija, aktyviai veikianti sporto ir fizinio 
aktyvumo srityje ir organizuojanti fizinio aktyvumo veiklą 
visuomeniniu lygmeniu;

• kita sporto organizacija, jei jos darbuotojų dalyvavimas yra 
naudingas mėgėjiškam sportui.



REIKALAVIMAI MOBILUMO 
PROJEKTAMS

Kada teikiamos 
paraiškos?

Paraiškos teikiamos iki 2023 m. vasario 23 d. 13.00 val. Lietuvos laiku.

Kas gali teikti 
paraišką:

Tik individualios organizacijos (ne konsorciumai)

Projekto pradžios 
data:

Nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Projekto trukmė: Nuo 3 iki 18 mėnesių 

Dalyvių skaičius: Iki 10 dalyvių (parengiamieji vizitai ir lydintieji asmenys neįskaičiuojami)

2023 m. visas 
biudžetas:

90.562,00 EUR (3-5 projektai)

Dotacijos mokėjimai:
Mokėjimai dalimis: 80% pradinis ir 20% po projekto pabaigos (gali būti 
patikslinta), tačiau projekto įgyvendinimo metu - 100% gautos dotacijos 
panaudojimas.



MOBILUMO PROJEKTUOSE
DALYVAUJANČIOS ŠALYS

Europos Sąjungos šalys narės

Airija Graikija Lietuva Slovakija

Austrija Ispanija Liuksemburgas Slovėnija

Belgija Italija Malta Suomija

Bulgarija Kipras Nyderlandai Švedija

Čekija Kroatija Portugalija Vengrija

Danija Latvija Prancūzija Vokietija

Estija Lenkija Rumunija

Programos asocijuotosios trečiosios valstybės

Norvegija Lichtenšteinas Turkija

Islandija Šiaurės Makedonija Serbija



FINANSAVIMO MODELIS

Finansavimas pagal įkainius vienam 
dalyviui (unit costs):

• Mobilumo organizavimo išlaidos

• Kelionės išlaidos

• Pragyvenimo lėšos

• Organizacijų įtraukties rėmimas

• Parengiamieji vizitai

• Kalbinis parengimas

Realių išlaidų finansavimas:

• Dalyvių įtraukties rėmimas

• Išimtinės išlaidos

Veiklos tikslas negali būti pelno siekimas.



MOBILUMO ORGANIZAVIMO LĖŠOS

Su mobilumo 
veiklos 
įgyvendinimu 
susijusios 
išlaidos:

• Dalyvių parengimas (pedagoginis, tarpkultūrinis 
ir kt.)

• dalyvių kuravimas ir stebėsena;

• paslaugos, priemonės ir įranga, reikalinga 
virtualioms ir mišrioms veikloms; 

• mokymosi rezultatų pripažinimas; 

• dalijimasis rezultatais;

• Europos Sąjungos finansavimo matomumas 
visuomenei (sklaida) ir kt.;

• Sumokėjimas priimančiajai organizacijai.

350 EUR vienam 
dalyviui 

ORGANIZACINĖ PARAMA



KELIONĖS IŠLAIDOS

Kas finansuojama:

• Mobilumo dalyvių ir lydinčiųjų asmenų 
kelionės išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklės:

• Norma atsižvelgiant į kelionės atstumą ir 
asmenų skaičių

• Naudojama EK atstumų skaičiuoklė 
https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/lt/resources-and-
tools/distance-calculator

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lt/resources-and-tools/distance-calculator


ATSTUMŲ SKAIČIUOKLĖ

• Kilmės vieta yra laikoma siunčiančiosios organizacijos vieta, o veiklos vykdymo vieta 
yra priimančiosios organizacijos vieta. 

• Kelionei į priekį ir atgal atstumas skaičiuojamas tik vieną kartą ir nėra dvigubinamas.

• Kelionės būdas - jungtiniai ar tiesioginiai skrydžiai, keliavimas autobusu ar kita 
transporto priemone - nėra pagrindas taikyti kitokį kelionės atstumo skaičiavimo 
metodą. 



PRAGYVENIMO IŠLAIDOS

Individuali parama

Kas finansuojama:

• Dalyvių ir lydinčiųjų asmenų pragyvenimo išlaidos mobilumo metu (nakvynė, 
maitinimas).

• Jei reikia, skiriamos pragyvenimo išlaidos kelionės dienoms prieš ir po užsiėmimų: 

- Iki 2 kelionės dienų dalyviams, gaunantiems standartinės kelionės dotaciją;

- Iki 6 kelionės dienų dalyviams, gaunantiems žaliosios kelionės dotaciją.



PRAGYVENIMO IŠLAIDOS 

Šalių grupė Šalys
Bazinė norma 
dienai*

1 grupė
Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, 
Norvegija, Suomija, Švedija

180 EUR

2 grupė
Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, 
Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija 

160 EUR

3 grupė
Slovėnija, Estija, Latvija, Kroatija, Slovakija, Čekija, Lietuva, 
Turkija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Bulgarija, Šiaurės 
Makedonija, Serbija 

140 EUR

Lėšų skyrimo taisyklės:
Suma skiriama atsižvelgiant į šalį ir mobilumo trukmę.

*Nuo 15-tos veiklos dienos mokėtina norma bus lygi 70 proc. bazinės normos. 



PARENGIAMIEJI VIZITAI

• Kelionės ir pragyvenimo išlaidos dalyvauti parengiamajame vizite;

• 575 EUR vienam dalyviui;

• Ne daugiau 2 dalyviai vienam vizitui.



KALBINIS PARENGIMAS 

KALBINIS PARENGIMAS – 150 EUR.

• Išlaidos, susijusios su kalbų mokymosi medžiagos ir mokymo teikimu 
dalyviams, kuriems reikia gerinti kalbos, kuria jie treniruos arba mokys 
vykdydami savo veiklą, žinias.

• Kalbinė parama teikiama dalyviams, dalyvaujantiems darbuotojų 
mobilumo programose, trunkančiose ilgiau nei 30 dienų (Treniruotės ar 
mokymo užduotys (15–60 d.)).

• 150 Eur parama suteikiama tik jei dalyvis negali gauti internetinės kalbinės 
paramos (OLS) dėl reikiamos kalbos ar lygio nebuvimo.

• OLS Platforma pasiekiama adresu: https://academy.europa.eu/

https://academy.europa.eu/


Organizacijai

100 Eur už kiekvieną dalyvį.
Išlaidos, susijusios su mažiau galimybių 
turinčių dalyvių mobilumo veiklos 
organizavimu

Dalyviui

Realios išlaidos. 
tiesiogiai susijusios su mažiau galimybių 
turinčiais dalyviais ir juos lydinčiais 
asmenimis. 100 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų. Poreikį būtina aiškiai pagrįsti 
paraiškoje.

PARAMA ĮTRAUKČIAI



IŠIMTINĖS IŠLAIDOS

• Finansinės garantijos suteikimo išlaidos • Finansinės garantijos išlaidos – 80% 

• Brangių dalyvių ir lydinčiųjų asmenų 
kelionės išlaidos, kai negalima padengti 
pagal įprastą kategoriją „Kelionės 
išlaidos“ bet 70% dalyvio kelionės išlaidų. 

• Brangių kelionių išlaidos - 80 %

• Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų 
gyventi šalyje, skiepų, medicininių 
pažymų išlaidos. 

• Vizos ir susijusios išlaidos, leidimų 
gyventi šalyje, skiepų, medicininių 
pažymų išlaidos – 100 %



DOTACIJŲ SKYRIMO KRITERIJAI

Projektų vertinimo kriterijai
Maksimalus 

balų skaičius

Slenkstinis 

balas

PROJEKTO AKTUALUMAS:
• pareiškėjo profilis, patirtis ir veikla yra susiję su mėgėjišku sportu;
• siūlomas projektas yra aktualus programos veiksmui, organizacijai ir dalyviams;
• aiškiai aprašoma, kaip projektas prisidedam prie darbuotojų mokymosi, organizacijų veiklos kokybės gerinimo, poveikio po 

projekto;
• apibrėžiami konkretūs dalyvių mokymosi rezultatai;
• prisidedama prie Programos įtraukties ir įvairovės, ekologiškumo, skaitmeninio ir dalyvavimo aspektų.

30 15 (50%)

PROJEKTO PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO KOKYBĖ:
• siūlomo projekto tikslai aiškiai ir konkrečiai dera su paraišką teikiančios organizacijos ir jos darbuotojų poreikiais;
• praktinio organizavimo, valdymo ir rėmimo kokybė;
• projektas apima aplinkos požiūriu tvarią ir atsakingą praktiką;
• projektas apima skaitmeninių priemonių ir mokymosi metodų taikymą;
• kokiu mastu veikla yra prieinama ir įtrauki ir atvira mažiau galimybių turintiems dalyviams;
• subalansuotas dalyvių atstovavimas lyties atžvilgiu;
• nevisuomeninių organizacijų darbuotojams – aiškus paaiškinimas, kuo tokių darbuotojų dalyvavimas bus naudingas 

mėgėjiškam sportui.

40 20 (50%)

TOLESNĖS SUSIJUSIOS VEIKLOS KOKYBĖ
• konkretūs ir logiški veiksmai, įrodantys, kad mobilumo veiklos rezultatai bus įtraukti į kasdienę organizacijos veiklą;
• konkretūs ir efektyvūs veiksmai, įrodantys, kad projekto rezultatai bus žinomi paraišką teikiančioje organizacijoje, bus 

dalijamasi rezultatais su kitomis organizacijomis ir visuomene ir viešai pripažįstamas Europos Sąjungos teikiamas finansavimas

30 15 (50%) 

Svarstoma dėl finansavimo skyrimo jei projektas surenka balų nuo/iki: 100 60*

*šis balas nėra slenkstinių balų suma



PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS

Vasario 23 d. 13:00 
(Lietuvos laiku)

Paraiška pildoma lietuvių kalba!



PARAIŠKŲ FORMOS
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-
opportunities/#/erasmus-plus

• Paraiškos pildomos ir teikiamos 
tik elektroninėje paraiškų 
platformoje

• Mobilumo paraiškos (KA182-
SPO) pildomos lietuvių kalba



MOBILUMO PROJEKTO CIKLAS

1. Projekto 
planavimas: idėja, 

poreikiai, tvarkaraštis

2. Partnerių užsienyje 
paieška

3. Paraiškos 
pateikimas konkursui 
2023-02-23, 13 val. LT

5. Kokybės 
vertinimas ir 

atrankos rezultatai

6. Pasirašoma 
dotacijų sutartis + 

gaunamos pradinės 
lėšos (80%)

7. Įgyvendinamas 
projektas

8. Teikiama galutinė 
ataskaita

9. Išmokamos 
galutinės lėšos (20%)

4. Paraiškų 
tinkamumo 
vertinimas



MOBILUMO PROJEKTO
ĮGYVENDINIMAS

1. Pasirengimas 
mobilumui:

• Atrenkami dalyviai

• Vykdomas dalyvių kalbinis, kultūrinis parengimas

• Derinama dalyvių mokymosi programa (su dalyviu ir užsienio partneriu)

• Derinama mobilumo logistika (organizuojama kelionė, nakvynė ir pan.)

• Su dalyviais pasirašomos sutartys

2. Įgyvendinamas 
mobilumas:

• Įgyvendinamos mobilumo veiklos užsienio šalyse

3. Po mobilumo:

• Dalyviai pildo ataskaitas

• Vertinami dalyvių mokymosi pasiekimai (Europass mobilumo dokumentas)

• Planuojamas bei įgyvendinamas rezultatų pritaikymas organizacijoje

• Organizuojama projekto sklaida

• Rengiama galutinė ataskaita



NUO KO PRADĖTI?

1. Kokie Jūsų organizacijos poreikiai 
tobulėjimui?

2. Kokie Jūsų darbuotojų poreikiai?

3. Kas Jūsų priimančiosios organizacijos? Jų 
galimybės?

4. Kas jau išmokta, kad nekartoti to paties?

5. Kaip projektas prisidės prie programos 
prioritetų: įtrauktis, skaitmenizacija, 
kova su klimato kaita, aktyvus 
dalyvavimas.

„Erasmus+“ projektų 
rezultatų platforma: 
https://ec.europa.eu/program
mes/erasmus-plus/projects_en

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


Noriu rengti mobilumo paraišką.
Ką turėčiau daryti?

1. Susipažinti su programos „Erasmus+” vadovu: https://erasmus-
plius.lt/programa/programos-vadovas/ (B dalyje „Informacija apie šiame 
vadove aptariamus veiksmus – „Darbuotojų mobilumas sporto srityje“ ir C 
dalyje „Informacija pareiškėjams“). 

2. Jei dar neturite, gauti OID (angl. Organisation ID). Informacija apie tai, kaip 
tą padaryti, čia: https://erasmus-plius.lt/programa/kaip-gauti-oid/. 

3. Pildyti ir pateikti paraišką darbuotojų mobilumui sporto srityje (KA182-SPO). 
Paraiškų formos skelbiamos čia: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
esc/index/. 

https://erasmus-plius.lt/programa/programos-vadovas/
https://erasmus-plius.lt/programa/kaip-gauti-oid/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Praktinis vadovas „4Y“ 
Ypatingas vadovas 
Ypatingiems žmonėms, 
Ypatingoms idėjoms, 
Ypatingai patirčiai

Parsisiųsti čia

https://erasmus-plius.lt/wp-content/uploads/2021/12/Leidinys-ypatingas-vadovas-ypatingiems.pdf


Naujas leidinys

Projektų vadyba švietimo ir sporto bendruomenėms

Leidinys_Projektu-vadyba_internetui.pdf (etwinning.lt)

https://www.etwinning.lt/wp-content/uploads/2022/01/Leidinys_Projektu-vadyba_internetui.pdf


Švietimo mainų paramos fondas

Rožių al. 2, Vilnius

Konsultacijos: SPORTASKA1@SMPF.LT

mailto:KA1SPORTAS@SMPF.LT

