
2023 m. programos „Erasmus+“
projekto paraiškos (KA182-SPO) 
formos pildymas ir pateikimas



PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS:

vasario 23 d. 
13:00 val.
(Lietuvos laiku)



PARAIŠKŲ FORMOS

• Paraiškos pildomos ir teikiamos tik 
elektroninėje paraiškų platformoje

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

• Mobilumo paraiškos KA182-SPO
pildomos lietuvių kalba

• Pildymui reikalingas geras
interneto ryšys. Rekomenduojama
naudoti „Chrome“, „Microsoft 
Edge“ naršykles.

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


KAIP PRADĖTI PILDYTI PARAIŠKĄ

• Jungiamasi per „EU Login“ paskyrą. Jei neturite, 
paskyrą reikės susikurti.

• Teikiant paraišką dėl projekto finansavimo
reikalingas OID kodas. Kodas yra suteikiamas šioje
sistemoje.

• Viskas apie OID 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/EU+Login+-+European+Commission+Authentication+Service
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/register-my-organisation
https://erasmus-plius.lt/wp-content/uploads/2020/04/Viskas-apie-OID_naujas2.pdf


PAGALBINIAI DOKUMENTAI

1. 2023 m. Programos vadovas

2. Naudingos nuorodos

3. Informacija apie konkursą

https://erasmus-plius.lt/wp-content/uploads/2022/11/Erasmus-programos-vadovas-2023-LT.pdf
https://erasmus-plius.lt/programa/programos-vadovas/
https://erasmus-plius.lt/naujienos/sportas/kvieciame-teikti-darbuotoju-mobilumo-sporto-srityje-projektu-paraiskas/


KAIP PILDYTI PARAIŠKĄ. PAGRINDINĖS 
TAISYKLĖS

1. Jeigu versijos skirtingomis kalbomis nesutampa, 
vadovaujamasi versija anglų kalba. 

2. Pildoma lietuvių kalba. 

3. Neatsidarinėti naujos versijos, o pildyti tą patį 
juodraštį: 



PARAIŠKŲ TEIKIMO PLATFORMA



Mobility of sport staff
KA182-SPO
Call 2023 | Round 1 |
Asmenų mokymosi 
mobilumas | Sport

PARAIŠKOS FORMA



VADOVAS PARAIŠKŲ TEIKĖJAMS
(anglų kalba)



PRADĖJĘ PILDYTI PARAIŠKĄ, ATKREIPKITE DĖMESĮ 

• Pildomą paraišką rasite 
skiltyje „My Applications“.
Išsaugoma automatiškai.

• Daugiau informacijos 
paspaudus ? prie 
Application form.

• Paspaudus ant     ,
pateikiama pagrindinė 
informacija apie konkrečią 
paraiškos dalį



INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS DALIS
Paraiškos turinyje matomos pagrindinės paraiškos dalys.
Kai paraiškos dalis tinkamai užpildoma, iš    tampa   



Kontekstas (angl. Context)

• Nurodykite projekto pavadinimą LT ir EN kalbomis.

• Pasirinkite projekto pradžios datą (nuo 2023-06-01 iki 2023-12-31) ir 
trukmę (nuo 3 iki 18 mėnesių). Projekto pabaigos data užsipildo 
automatiškai.

• Iš pateikto sąrašo pasirinkite Lietuvos Nacionalinę agentūrą – LT01 
Education Exchanges Support Foundation.

• Nurodykite kalbą, kuria pildysite paraišką – Lithuanian.



DALYVAUJANČIOS ORGANIZACIJOS

• Įveskite paraišką teikiančios organizacijos (angl. Applicant
organisation) identifikavimo numerį (OID). Likusi lentelės 
dalis užsipildys automatiškai.

• Dalyje Associated persons nurodykite bent 2 jūsų 
organizacijos atstovus (teisinį atstovą, pagrindinį kontaktinį 
asmenį ir asmenį atsakingą už OLS), kurie bus atsakingi už šio 
projekto įgyvendinimą.

• Jeigu jau žinoma, nurodykite priimančias organizacijas (angl. 
Hosting organisations)



Bendrosios aplinkybės (angl. Background)

• Jei paraišką teikia didelė organizacija, svarbu aiškiai aprašyti visos organizacijos struktūrą 
ir identifikuoti, kuris organizacijos padalinys ar skyrius įgyvendins būtent šioje paraiškoje 
numatytas veiklas.



Projekto tikslai I (angl. Project Objectives)

Šioje paraiškos dalyje prašoma:

1. Identifikuoti svarbiausius Jūsų organizacijos
poreikius bei iššūkius, su kuriais šiuo metu
susiduriama; aprašyti, kaip mobilumo projektas
padės pagerinti situaciją kartu suteikiant naudą
organizacijai ir dalyviams;

2. Apibrėžti tikslus, kurių organizacija sieks
įgyvendindama šį mobilumo projektą.

3. nurodyti temas (iš pateikto sąrašo), su kuriomis
susijęs šis projektas.



Projekto tikslai (II)

Tinkamai suformuluoti tikslus. 
Remiantis organizacijos 

strateginiu planu, atliktu 
įsivertinimu ir/ar kitomis 

veiklos/pasiekimų analizėmis, 
nustatyti situaciją, kurioje 
organizacija yra šiuo metu, 

išsiaiškinti poreikius ir 
įsivardinti pokyčius, kuriuos 

norėtumėte pasiekti.

Užtikrinti, kad tikslai būtų 
aiškūs, konkretūs, realistiški 

ir teiktų realią naudą 
organizacijai bei dalyviams.

SVARBU!



Veiklos (angl. Activities, I)

Šioje dalyje prašoma aprašyti mobilumo veiklų turinį, dalyvių profilį, 
siektinus mokymosi rezultatus, jų vertinimą ir pripažinimą, mobilumo 
dalyvių atrankos procesą.



Veiklos (II)

Šioje dalyje prašoma pasirinkti mobilumo veiklų, kurias norėsite įgyvendinti
projekto metu, tipus. Norimą kiekį veiklų galima pridėti mygtuko Add activity
pagalba.



Veiklos (II)

Kiekviena veikla aprašoma atskirai.

Flow Summary dalyje reikia nurodyti :

• Siunčiąją ir priimančiąją šalis;

• Mobilumų dalyvių bei juos lydinčių 
asmenų skaičių; kiek iš jų turi mažiau 
galimybių.

• Mobilumų trukmę dienomis (vienam 
dalyviui); 

• pažymėti, ar bus taikoma ekologiška 
kelionė (angl. Green travel)



Veiklos (IV)

Mobilumo srautas (angl. Mobility flow) – tai dalyvis arba dalyvių grupė, 
vykstančių į tą pačią vietą, tokiai pat trukmei ir tokiomis pačiomis sąlygomis. Jei 
daliai dalyvių, vykstančių į tą pačią vietą, taikomos kitokios sąlygos, pvz., kitoks 
kelionės atstumas, kitoks keliavimo būdas (pvz., green travel), kitokia trukmė, 
Blended mobility activities ir kt., tokiu atveju, siekiant identifikuoti skirtumus, 
mobilumo srautai skirstomi į atskirus (du ar daugiau srautų). Esant poreikiui, 
mobilumo srautas pridedamas paspaudus mygtuką Add.



VEIKLOS (V)

Įvertinti ir identifikuoti, kokios 
mobilumo veiklos padės pasiekti 

projekto tikslų.

Užtikrinti, kad planuojamas 
mobilumo veiklų ir jų dalyvių 

skaičius būtų realistiškas 
(įgyvendinamas) ir proporcingas 

organizacijos dydžiui, turimai 
patirčiai, numatytiems tikslams.

SVARBU!



Priedai (angl. Annexes)

PRIVALOMAS – Sąžiningumo deklaracija (patvirtinta vadovo parašu ir institucijos 
antspaudu). Formą rasite paraiškos dalyje „Priedai“.

Kontrolinis sąrašas (angl. Checklist)

Susipažinkite su informacija dėl asmens duomenų apsaugos:



PARAIŠKOS DUOMENYS

• Pateikimo mygtukas (angl. Submit) tampa aktyvus tik tuomet, kai pilnai ir
tinkamai užpildomos visos paraiškos dalys.

• PDF mygtukas paraiškos formą konvertuoja į PDF failą (patogu norint
atsispausdinti, išsisaugoti galutinę paraiškos versiją).



PARAIŠKA PATEIKTA SĖKMINGAI



PATEIKTOS PARAIŠKOS KOREGAVIMAS



Pavėluotas paraiškos pateikimas

Pateikus paraišką po nustatyto paraiškų pateikimo termino, paraiška nebus vertinama. 
Išimtis taikoma tik tuo atveju, jei įrodysite, kad bandėte pateikti paraišką iki nurodyto 
termino, tačiau dėl techninių priežasčių to padaryti nepavyko. Esant tokiai situacijai, 
būtina užtikrinti visas 3 žemiau nurodytas sąlygas:

1. paskutinio bandymo pateikti paraišką data ir laikas, kurie nurodyti paraiškos 
dalyje „Submission History“, turi būti ne vėlesni nei paraiškų pateikimo terminas 
(2023-02-23, 13.00 val. LT laiku);

2. ne vėliau nei per 24 val. po paraiškų pateikimo termino būtina el. paštu 
informuoti Lietuvos Nacionalinę agentūrą – Švietimo mainų paramos fondą 
(toliau – ŠMPF) apie nesėkmingą paraiškos pateikimą. Kaip įrodymą, prie šio el. 
laiško būtina pridėti paraiškos dalies „Submission History“ momentinę ekrano 
kopiją arba nuotrauką;

3. ne vėliau nei per 24 val. po paraiškų pateikimo termino būtina el. paštu išsiųsti 
ŠMPF paskutinę, nekoreguotą paraiškos versiją PDF formatu.

Kiekvieną tokią situaciją ŠMPF nagrinės individualiai ir informuos apie tolimesnius 
veiksmus.



Švietimo mainų paramos fondas

Rožių al. 2, Vilnius

Konsultacijos: SPORTASKA1@smpf.lt;  

Kontaktai: https://erasmus-plius.lt/kontaktai/

Informacija: https://erasmus-plius.lt/

mailto:SPORTASKA1@smpf.lt
https://erasmus-plius.lt/kontaktai/
https://erasmus-plius.lt/

