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„Nordplus“ administravimo biurai
Danija
Danijos aukštojo mokslo agentūra – UDS
Bredgade 43, DK-1260 Kopenhaga, Danija
Telefonas +45 7231 7800
Faksas +45 7231 7801
El. paštas
nordplus@uds.dk
www.ufm.dk/nordplus

Estija
Archimedo fondas ‒ „Sihtasutus Archimedes“
L. Koidula 13A, 10125 Talinas, Estija
Telefonas +372 699 399
Faksas +372 697 9226
El. paštas nordplus@archimedes.ee
http://archimedes.ee/haridus/nordplus

Suomija
Tarptautinio mobilumo centras ‒ CIMO
P. d. 343, FI-00531 Helsinkis, Suomija
Adresas lankytojams Hakaniemenranta/Hagnäskajen 6
Telefonas +358 (0) 295 338 500 (komutatorius)
Faksas +358 (0) 9 753 1122
El. paštas
nordplus@cimo.fi
http://www.cimo.fi

Farerų salos
Tarptautinis biuras ‒ „Altjóða Skrivstovan“
J. C. Svabos gøtu 7, Postboks 272, FO-110 Torshaunas, Farerų salos
Telefonas +298 292 513
Faksas +298 352 501
El. paštas :
ask@setur.fo
www.setur.fo/ask

Grenlandija
Šiaurės šalių institutas Grenlandijoje ‒ NAPA
Imaneq 21, Postboks 770, 3900 Nūkas, Grenlandija
Telefonas +299 32 47 33
Faksas +299 32 57 33
El. paštas :
napa@napa.gl
www.napa.gl
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Islandija
Islandijos mokslinių tyrimų centras ‒ „Rannis“
Borgartún 30, 105 Reikjavikas, Islandija
Telefonas +354 515 5800
El.
paštas
:
nordplus@rannis.is
www.nordplus.is

Latvija
Valstybinė švietimo plėtros agentūra ‒ „Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra“
Vaļņu iela 1, Ryga LV-1050, Latvija
Telefonas +371 6 78 14 322
Faksas +371 6 78 14 344
El. paštas :
nordplus@viaa.gov.lv
www.viaa.gov.lv

Lietuva
Švietimo mainų paramos fondas
Rožių al. 2, LT 03106 Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 261 0592
Faksas +370 5 249 7137
El. paštas :
nordplus@smpf.lt
www.smpf.lt

Norvegija
Norvegijos tarptautinio bendradarbiavimo švietimo srityje centras ‒ SIU
P. d. 1093, N-5809 Bergenas, Norvegija
Adresas lankytojams Fortunen 1
Telefonas +47 55 30 38 00
Faksas +47 55 30 38 01
El. paštas
nordplus@siu.no
www.siu.no

Švedija
Švedijos aukštojo mokslo taryba ‒ UHR
P. d. 45093, 104 30 Stokholmas,
Švedija
Adresas lankytojams
Wallingatan 2
Telefonas +46 (0) 10 470 03 00
El. paštas registrator@uhr.se
www.utbyten.se

Alandai
Alandų vyriausybės švietimo ir kultūros departamentas
S jälvstyrelsegården
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P. d. 1060, AX-22111 Marianhamina, Alandai
Telefonas +358 (0)18 25 000
Faksas +358 (0)18 19155
El. paštas :
allman.utbildning@regeringen.ax
www.regeringen.ax
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1 „Nordplus“
1.1 „Nordplus“ tikslai ir įvadas
Šiaurės ministrų taryba (ŠMT) yra programos „Nordplus“ rengėja ir kasmet iš viso skiria
9 mln. eurų programos veiklos sritims finansuoti. „Nordplus“ veikia ne tik aštuoniose Šiaurės
ir Baltijos šalyse, bet ir dar trijuose autonominiuose Alandų, Farerų salų ir Grenlandijos
regionuose (pastarieji laikomi programos „Nordplus“ bendradarbiaujančiomis šalimis).
Išsamesnės informacijos apie programą „Nordplus“ ieškokit bendrojoje interneto svetainėje
www.nordplusonline.org.
Pagrindiniai „Nordplus“ tikslai
Šia programa siekiama:
 stiprinti ir plėtoti bendradarbiavimą švietimo srityje Šiaurės šalyse ir prisidėti prie
Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo regiono formavimo;
 prisidėti, plėtoti, naudotis ir platinti pažangiąsias švietimo priemones ir procesus
nuolat keičiantis patirtimi ir gerąja praktika;
 prisidėti prie visą gyvenimą trunkančio mokymosi švietimo sistemų kokybės ir inovacijų
dalyvaujančiose šalyse plėtros remiantis bendradarbiavimu švietimo sistemoje, taip pat
bendradarbiaujant su darbdaviais ir dalijantis informacija apie ugdymo projektus, mainus
ir tinklų formavimą;
 skatinti Šiaurės šalių kalbų ir kultūros paplitimą, taip pat abipusį Šiaurės ir Baltijos šalių
kalbų ir kultūrų supratimą;
 stiprinti Šiaurės šalių kalbų žinias, visų pirma tarp vaikų ir jaunimo (pirmiausia danų,
švedų ir norvegų kalbų žinias);
 skatinti susidomėjimą Šiaurės šalių kalbomis, šių kalbų žinias ir supratimą.
Svarbiausi 2017‒2018 metų „Nordplus“ tikslai:
2017‒2018 metais pagal „Nordplus“ raginama teikti paraiškas, susijusias su pabėgėlių ir
imigrantų integracija į švietimo ir mokymo sistemą visuose sektoriuose ir pagal visas
„Nordplus“ programas.
„Nordplus“ susideda iš šių paprogramių:
 „Nordplus Junior“
 „Nordplus Higher Education“
 „Nordplus Adult“
 „Nordplus Horizontal“
 „Nordplus Nordic Language“
„Nordplus“ informacija ir gairės
Kiekvienoje iš aštuonių dalyvaujančių šalių veikia programos „Nordplus“ biurai. Būsimi
„Nordplus“ dalyviai turėtų kreiptis į savo šalyje veikiantį „Nordplus“ biurą.
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Nacionaliniai programų biurai administruoja ir teikia informaciją bei konsultacijas apie visas
„Nordplus“ dalis ir visas paprogrames. Kontaktinė informacija pateikiama 3–4 psl.
Kasmetis kvietimas teikti „Nordplus“ paraiškas. 2017 metų paraiškos priimamos iki kovo
1 dienos
Kasmet visose dalyvaujančiose šalyse numatoma paskelbti po vieną arba du kvietimus teikti
paraiškas „Nordplus“. Kvietimuose pateikiama informacija apie galimybes kreiptis dėl dotacijų
pagal atskiras paprogrames. Visoms paprogramėms nustatytas pagrindinio kvietimo terminas ‒
kiekvienų metų kovo 1-oji. Dalis paprogramių turi papildomą kvietimą, kurio terminas
nustatomas iki spalio 1 dienos ir skirtas tik tam tikroms šiose programose dalyvaujančioms
veiklos sritims. Paprastai paraiškų teikimo terminas nustatomas minėtos dienos pabaigoje,
tačiau, jei termino pabaiga sutampa su sekmadieniu ar švenčių diena, terminas nukeliamas į kitą
darbo dieną.
„Nordplus“ paraiškos internetu
Nepriklausomai nuo dalyvaujančiosios šalies ar veiklos srities, visos paraiškos „Nordplus“
turi būti teikiamos paraiškų ir ataskaitų sistemoje internete „Espresso“. Išsamesnės
informacijos apie tai ieškokite interneto svetainėje adresu www.nordplusonline.org.
1.2 „Nordplus“ administratoriai ir programos komitetas
Šiaurės šalyse ‒ Švedijoje, Suomijoje, Danijoje, Islandijoje ir Norvegijoje (dar vadinama
„Nordplus“ konsorciumu“) veikiantys programos „Nordplus“ biurai pirmiausia atsako už šių
penkių programos „Nordplus“ paprogramių administravimą:
 „Nordplus Junior“: UHR (Švedija)
 „Nordplus Higher Education“: CIMO (Suomija)
 „Nordplus Adult“: UDS (Danija)
 „Nordplus Nordic Language“: „Rannis“ (Islandija)
 „Nordplus Horizontal“: SIU (Norvegija)
Šie nacionaliniai programos biurai vadinami pagrindiniais savo paprogramių administratoriais
(MA) ir atsako už atitinkamų paprogramių paraiškų nagrinėjimą. Šie biurai kartu su Estijoje,
Latvijoje ir Lietuvoje veikiančiais programos biurais sudaro koordinuotą visos programos
„Nordplus“ administravimo sistemą, o visi šie aštuoni biurai dalyvauja paraiškų vertinimo
procese. Šiaurės šalių autonominių regionų Farerų salose, Grenlandijoje ir Alanduose biurai,
atsakingi už informaciją apie „Nordplus“, taip pat priklauso šiai administravimo sistemai, tačiau
šie trys biurai nedalyvauja vertinant paraiškas.
Programos „Nordplus“ komitetas
„Nordplus“ veikia vienas jungtinis programos komitetas. Šį komitetą sudaro šešiolika
dalyvaujančių šalių paskirtų atstovų (po du nuo kiekvienos šalies), taip pat po du stebėtojus iš
kiekvieno Šiaurės šalių autonominio regiono. Programos komitetas priima sprendimus dėl lėšų
skyrimo visoms paprogramėms ir atsako už kiekvienos paprogramės ir visos programos
„Nordplus“ vykdymo stebėseną ir kontrolę. Šiaurės šalies biuras, kuriam suteiktas pagrindinio
administravimo sistemos koordinatoriaus vaidmuo, taip pat eina programos komiteto
sekretoriato pareigas. Šis vaidmuo buvo skirtas UDS (Danija) 2014‒2018 metais.
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1.3 Tikslinės grupės
Programos „Nordplus“ paprogramių tikslas ‒ įtraukti visus formaliojo ir neformaliojo švietimo ir
mokymosi visą gyvenimą lygius ir dalyvius. Bet kurioje programos „Nordplus“ paprogramėje
dalyvaujantys pareiškėjai ir partneriai gali būti tik įstaigos ar organizacijos, fiziniai asmenys
negali teikti paraiškų pagal programą „Nordplus“.
Išskiriamos tokios pagrindinės tikslinės šių paprogramių grupės:
 „Nordplus Junior“ – vaikų darželiai ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos, pradinės ar
pagrindinės mokyklos ir vidurinės mokyklos (bendrojo ar profesinio ugdymo),
profesinės mokyklos ir pameistrystės programos;
 „Nordplus Higher Education“ – privačiosios ir valstybinės aukštojo mokslo įstaigos;
 „Nordplus Adult“ –suaugusiųjų švietimo organizacijos;
 „Nordplus Horizontal“ – apima daugelio tikslinių grupių ir švietimo srities dalyvių
bendradarbiavimo tarp skirtingų sektorių veiklas;
 „Nordplus Nordic Language“ – bet kokio lygio švietimo sektorių įstaigos, taip pat kitos
privačiosios ar valstybinės organizacijos.
Pagal „Nordplus“ leidžiama finansuoti tik dalyvius iš Baltijos šalių (Estijos, Latvijos ir
Lietuvos), Šiaurės šalių (Suomijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos ir Islandijos) ir autonominių
regionų (Alandų, Farerų salų ir Grenlandijos). Nors dalyviai iš kitų šalių gali dalyvauti pagal
programą „Nordplus“ finansuojamuose projektuose, jie negali gauti programos finansavimo.
Tokie dalyviai taip pat negali teikti „Nordplus“ paraiškų ar jų koordinuoti.
Išsamesnės informacijos apie tinkamus dalyvius ieškokite kiekvienai paprogramei skirtame
skyriuje.
1.4 „Nordplus“ veikla ir finansavimas
Pagrindinės pagal programą „Nordplus“ remiamos veiklos:
- projekto ar tinklo veiklos: minimalus keliamas tinkamumo reikalavimas ‒ paraišką
teikti turi trys partneriai iš trijų skirtingų „Nordplus“ dalyvaujančių šalių. Finansavimas
skiriamas pagal sąmatą, todėl ją būtina pridėti prie paraiškos;
- mobilumo veiklos: minimalus keliamas tinkamumo reikalavimas ‒ turi dalyvauti du
partneriai iš dviejų skirtingų „Nordplus“ dalyvaujančių šalių. Finansavimas
apskaičiuojamas automatiškai paraiškų sistemoje, remiantis fiksuotaisiais įkainiais.
Sąmatos pateikti nereikalaujama.
Pažymėtina, kad paprogramės „Nordplus Nordic Language“ ir „Nordplus Horizontal“ gali
apimti tik tik projekto ar tinklo veiklas.
„Nordplus“ dotacijos laikomos indėliu į bendrą projekto bendradarbiavimo veiklą. Paprastai
„Nordplus“ dotacijos neskiriamos darbo užmokesčiui finansuoti (vienintelė išimtis ‒ vykdant
„Nordplus Adult“ veiklą). Darbo užmokestis ‒ „Nordplus“ projektuose dalyvaujančių įstaigų
nuosavo finansavimo dalis. Tačiau vykdydamas projekto ir tinklų veiklą, projekto
koordinatorius gali panaudoti ne daugiau kaip 5 proc. tiesioginės „Nordplus“ dotacijos
administravimo išlaidoms padengti. Šias išlaidas galima pridėti prie faktinių pridedamoje
sąmatoje nurodytų išlaidų (ši galimybė taikoma tik paraiškoms dėl projekto ar tinklo veiklos
sričių, o ne mobilumo paraiškoms).
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Į „Nordplus“ dotacijas gali pretenduoti šios projektų ar tinklų veiklos sritys:
- projekto partnerių, dalyvaujančių projekto susitikimuose ir kitose projekto veiklos
srityse, kelionių ir apgyvendinimo išlaidos;
- susitikimų, konferencijų ir kitų renginių išlaidos;
- projektui ar projekto rezultatams platinti reikalingų paslaugų (pavyzdžiui, vertimo,
leidinių, IRT išlaidos, informacijos rinkimo ir kitos išlaidos) pirkimo išlaidos (tokios
išlaidos negali sudaryti reikšmingos bendrosios sąmatos dalies).
„Nordplus“ dotacijoms taikomi ES de minimis valstybės pagalbos reglamentai. Vadinasi,
pareiškėjų, kuriems skiriamos dotacijos ir kurie užsiima veikla, kuri laikoma ekonomine
pagal ES reglamentus1, bus paprašyta pranešti apie anksčiau gautą valstybės pagalbą. Tuo
siekiama neviršyti vienai organizacijai trejų metų laikotarpiu nustatyto 200 000 eurų
valstybės pagalbos apribojimo.
Maksimali projekto „Nordplus“ trukmė ‒ 3 metai. Išsamesnės informacijos apie tai ir apie
remiamas veiklos sritis ieškokite atskiroms paprogramėms skirtuose skyriuose.
1.5 Paraiškų vertinimo procesas
Paraiškas leidžiama pateikti tik elektroniniu būdu per bendrąją „Nordplus“ paraiškų ir
ataskaitų sistemą („Espresso“). Paraiškos priimamos danų, švedų, norvegų ar anglų kalbomis.
Jei paraiškose yra vienas ar daugiau dalyvių iš Baltijos šalių, paraiškos pateikiamos tik anglų
kalba. Paraiškos pagal „Nordplus Nordic Language“ turi būti pateikiamos tik danų, norvegų ar
švedų kalbomis. Paraiškas leidžiama teikti tik dėl ateityje numatomos veiklos sričių, o ne dėl
jau įgyvendintų veiklos sričių. Vertinamos tik elektroniniu būdu pateiktos paraiškos.
Tinkamumas
Paraiška laikoma tinkama vertinti pagal „Nordplus“ tik tuomet, jei ji atitinka toliau nurodytus
kriterijus:
- Paraiška turi būti pateikta elektroniniu būdu per bendrąją „Nordplus“ paraiškų ir ataskaitų
sistemą („Espresso“) iki nustatyto termino pabaigos.
- Paraiška turi būti pateikta su reikalingais priedais ‒ sutikimo dalyvauti projekte raštais
ir numatoma sąmata.
- Visi paraiškoje dalyvaujantys partneriai, įskaitant koordinuojančiąją instituciją, privalo
kartu su paraiška pateikti ir tinkamai pasirašytą sutikimo dalyvauti projekte raštą.
Sutikimo raštas, tai dalyvaujančiųjų įstaigų tarpusavio susitarimas dėl paraiškos
pateikimo, todėl, nepateikus šio dokumento, paraiška gali būti atmesta. Pastaba. Tai
netaikoma paraiškoms iš ankstesnių „Nordplus Higher Education“ tinklų, žr. 3.5
skyrių dėl „Nordplus Higher Education“ paraiškų tinkamumo.
- Įstaiga pareiškėja privalo būti įvykdžiusi savo ankstesnius įsipareigojimus „Nordplus“,
pavyzdžiui, įsipareigojimus pateikti ataskaitas ir grąžinti nepanaudotas lėšas.
- Paraiška turi būti parengta viena iš skandinavų kalbų (danų, norvegų ar švedų) arba anglų
kalba.
1

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108
straipsnių taikymo de minimis pagalbai. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_en.pdf
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-

Paraiška „Nordplus Nordic Language“ turi būti pateikta viena iš skandinavų kalbų.
Teikiant paraiškas dėl mobilumo veiklos sričių privalo dalyvauti ne mažiau kaip dvi
įstaigos iš dviejų skirtingų „Nordplus“ šalių.
Teikiant paraiškas dėl projekto ar tinklo veiklos sričių privalo dalyvauti ne mažiau kaip trys
įstaigos iš trijų skirtingų „Nordplus“ šalių.
Teikiant paraiškas „Nordplus Horizontal“ (leidžiama teikti tik paraiškas dėl projekto ar
tinklo veiklos sričių) privalo dalyvauti ne mažiau kaip dvi skirtingų sektorių įstaigos ar
organizacijos.

Paraiškų vertinimas
Paraiškas priima ir nagrinėja programos „Nordplus“ biuras, einantis kiekvienos paprogramės
pagrindinio administratoriaus pareigas (skyrus dotaciją, šis biuras taip pat laikomas sutartiniu
partneriu). Visas paraiškas be pagrindinio administratoriaus dar vertina bent vienas programos
biuras. Programos biurai paraiškų vertinimui gali prašyti pateikti išorinių ekspertų išvadas.
Galutinėje atrankoje dalyvauja visi aštuoni Baltijos ir Šiaurės šalių biurai, o siūlomų paraiškų
sąrašas vėliau pateikiamas programos „Nordplus“ komitetui, kad šis priimtų lemiamą
sprendimą dėl dotacijų skyrimo.
Paprastai pareiškėjui atsakymas pateikiamas per tris mėnesius nuo paraiškų pateikimo termino
pabaigos (teikiant paraiškas rudenį atsakymo galima tikėtis jau po 6 savaičių). Programos
biurai visiems pareiškėjams išsiunčia informaciją apie jų paraiškos nagrinėjimo rezultatus ir
paskelbia apžvalgą interneto svetainėje www.nordplusonline.org..
Finansuojamoms paraiškoms gali būti skirta visa prašoma dotacija arba dalinis finansavimas,
be to, paraiška gali būti atmesta. Paraiškos dažniausiai atmetamos dėl:
- neatitikimo vienam ar daugiau tinkamumo kriterijų;
- didelės konkurencijos;
- žemos kokybės vertinant pagal paraiškų kokybės vertinimo kriterijus.
Sumažinta dotacija: kartais finansuojamoms paraiškoms nesuteikiama visia paraiškoje
prašoma dotacija, tačiau pasiūlomasumažinta. Paprastai dotacija sumažinama dėl to, kad į
sąmatą įtraukiamos netinkamos išlaidos, dėl skaičiavimuose pasitaikančių netikslumų, dėl to,
kad sąmata yra nepagrįstai didelė, palyginti su veiklos sritimis ir aprašytais rezultatais, arba
dėl pernelyg didelių sąmatų, palyginti su bendrąja programos sąmata.
Rašte dėl atmetimo nurodoma svarbiausia atmetimo priežastis. Išsamesnės informacijos apie
atmetimo priežastis ir apie tai, kaip galima patobulinti paraišką, kreipkitės į pagrindinį
paprogramės administratorių.
Vertinimo kriterijai
Visos „Nordplus“ paraiškos vertinamos pagal toliau nurodytus kriterijus.
Ryšys su „Nordplus“ tikslais
 Paraiška atitinka „Nordplus“ taisykles ir pagrindinius tikslus.
 Paraiškos veiklos sritys atitinka vieną ar daugiau paprogramės tikslų.
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Projekto tikslas ir turinys
 Projekto uždaviniai ir jiems įgyvendinti pasirinktas metodas yra aiškūs ir realūs.
 Planuojamos veiklos sritys yra susijusios su konkrečiu projektu ir apima visą projekto
laikotarpį.
 Sąmata apibūdinta išsamiai ir realiai (taikoma tik tinklo ar projekto paraiškoms).
Organizavimo ir įgyvendinimo gebėjimai
 Nustatytas aiškus ir realus bendras projekto įgyvendinimo planas.
 Skirtingų dalyvių vaidmenys ir uždaviniai, susiję su jų dalyvavimu vykdomoje veikloje, yra
tinkamai suderinti.
 Yra suplanuotos priemonės veiksmingam dalyvaujančiųjų įstaigų bendravimui ir
bendradarbiavimui užtikrinti.
 Numatomas projekto poveikis dalyvaujančiosioms įstaigoms ir atskiriems dalyviams ir
teikiama nauda yra aiškūs ir tinkamai apibrėžti.
Sklaida
 Apibūdinti numatomi įvairių lygių rezultatai.
 Atsižvelgiant į veiklą ir paprogramę, sudaromas bendradarbiavimo rezultatų sklaidos
planas (per interneto svetaines ar leidinius tinkamais kanalais), nustatoma, kam
sklaidos priemonės skirtos skirta ir ką šiomis priemonėmis ketinama pasiekti.
 Įvardijamos ilgalaikių rezultatų panaudojimo idėjos ar planai.
Į ką svarbu atsižvelgti rengiant paraišką?
Kokybiškoje paraiškoje turi būti:
 aiškūs tikslai ir numatomi rezultatai;
 aiškiai apibūdintos veiklos sritys;
 aiškiai apibūdintas partnerių tarpusavio pasiskirstymas pareigomis ir užduotimis;
 pateikti argumentai kaip paraiškos turinys atitinka programos tikslus;
 apibrėžta projekto teikiama pridėtinė vertė partneriams ir kitiems;
 pateikta reali sąmata, atsižvelgiant į turimas lėšas;
 aiškiai apibrėžti planiniai rezultatų sklaidos rodikliai;
 aptarta veiklos sričių integracija atitinkamose organizacijose.
Prie projekto ar tinklo paraiškų turi būti pridėta sąmata (rekomenduojamas šablonas pateikiamas
interneto svetainėje adresu www.nordplusonline.org). Į sąmatą atsižvelgiama atliekant bendrąjį
paraiškos vertinimą.
Teisė skųsti
Visi pareiškėjai gali prašyti paaiškinti paraiškos atmetimo priežastis. Kita vertus, skundas
priimamas tik tuomet, jei, pareiškėjo manymu, vertinant paraišką padaryta procedūrinių
klaidų. Rašytiniai skundai teikiami pagrindiniam administratoriui, o juose būtina aiškiai
nurodyti, pareiškėjo manymu, padarytas procedūrines klaidas, lėmusias atitinkamos paraiškos
atmetimą.
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Pagrindinis administratorius sprendžia, ar skundas pagrįstas. Pripažinęs skundą pagrįstu,
pagrindinis administratorius priima sprendimą dėl pakartotinio paraiškos vertinimo arba siūlo
skirti dotaciją pagal pateiktą paraišką. Sprendimą dėl dotacijos skyrimo priima programos
komitetas.
Pripažinęs skundą nepagrįstu, pagrindinis administratorius pareiškėjui praneša apie sprendimą
ir turimą teisę šį sprendimą skųsti programos „Nordplus“ komitetui. Tokiu atveju pareiškėjas
privalo raštu pagrįsti skundą ir pateikti visą su paraiška susijusį susirašinėjimą. Pagrindinis
administratorius analogiškai perduoda klausimą spręsti programos komitetui. Pagal tai
komitetas priima sprendimą atmesti arba patenkinti skundą.
1.6 Projekto ataskaitos ir patikra
Visi „Nordplus“ dotacijų gavėjai privalo pateikti ataskaitas „Nordplus“ ne vėliau kaip per 30
dienų nuo sutarties laikotarpio pabaigos. Ataskaitos teikiamos internetu per sistemą
„Espresso“, naudojantis tais pačiais prisijungimo duomenimis ir slaptažodžiu, kaip ir teikiant
paraišką. Jei projektas tęsiasi kelerius metus, taip pat kiekvienais metais teikiama projekto
tarpinė ataskaita.
Stebėsena ir auditas
„Nordplus“ projektų koordinatoriams žinotina, kad nacionaliniai „Nordplus“ biurai turi teisę
atlikti patikrinimus, įskaitant finansinį auditą. Apie numatomą patikrinimą pranešama iš
anksto prieš protingą terminą. Visi projekto dokumentai turi būti saugomi ne trumpiau nei
penkerius metus nuo projekto įvykdymo dienos, jei būtų atliekamas auditas.
1.7 Kontrolinis paraiškų teikimo sąrašas
Sutikimo dalyvauti projekte raštai (LOI – Letters of Intent)
- Ar pateikėte sutikimo raštus nuo kiekvieno partnerio ir koordinuojančios institucijos?
(Taip pat žr. specialias „Nordplus Higher Education“ sąlygas.)

-

Ar ketsutikimo raštus pasirašė įgaliotas ir teisiškai atsakingas įstaigos darbuotojas ir
projekto kontaktinis asmuo?
Ar sutikimo raštuose nurodytas teisingas paraiškos kodas?

Partneriai
- Ar jūsų įstaiga yra teisėta pareiškėja pagal konkrečią paprogramę?
- Projekto paraiškoms: ar yra bent 3 partneriai (įskaitant koordinatorių ar pareiškėją) iš
trijų skirtingų „Nordplus“ šalių, kurie yra oficialiai nurodyti kaip bendrieji pareiškėjai
pagal paraišką?
- Mobilumo paraiškoms: ar paraiškoje nurodomi bent du partneriai iš dviejų skirtingų
„Nordplus“ šalių?
- „Nordplus Horizontal“: ar paraiškoje bendraisiais pareiškėjais nurodyti partneriai yra
bent iš dviejų skirtingų švietimo sektorių?
Sąmata
- Kartu su visų paprogramių projekto ar tinklo paraiškomis būtina pateikti atskirą
sąmatą
(sąmatos
šablonas
pateikiamas
interneto
svetainėje
adresu
www.nordplusonline.org). Jei teikiate paraišką tik dėl mobilumo veiklos sričių,
NEREIKALAUJAMA pateikti atskiros sąmatos.
- Sąmatoje turi būti tiksliai nurodyta, kokias išlaidas numatoma padengti iš „Nordplus“
dotacijos ir kokias išlaidas ‒ iš nuosavų lėšų.
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2 „Nordplus Junior“
2.1 Programos tikslai
Be bendrųjų programos „Nordplus“ tikslų, skiriami šie papildomi specialieji „Nordplus
Junior“ uždaviniai:
 stiprinti
ir
plėtoti
bendradarbiavimą
tarp
mokyklų
(įskaitant vaikų darželius ir (arba) ikimokyklinio ugdymo įstaigas);
 skatinti švietimo kokybę, kūrybingumą ir inovacijas;
 skatinti švietimą visiems sudarant lygias galimybes integruojamajam ugdymui;
 stiprinti Šiaurės šalių kalbų žinias ir skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių kalbų ir kultūrų
pažinimą;
 skatinti mokyklų (įskaitant vaikų darželius ir (arba) ikimokyklinio ugdymo įstaigas) ir
darbo rinkos bendradarbiavimą.
Visiems programoms veiksmams nustatomas paraiškų teikimo terminas ‒ 2017 metų kovo 1
diena ir papildomas paraiškų teikimo terminas parengiamiesiems vizitams ‒ 2017 metų
spalio 1 diena.
Švedijos aukštojo mokslo taryba (UHR) yra pagrindinis „Nordplus Junior“
administratorius.
2.2 Tikslinės grupės
„Nordplus Junior“ tikslinėmis grupėmis laikomi moksleiviai, mokytojai ir kitas pedagoginis
personalas:
 ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
 pradinėse mokyklose;
 pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose (tiek bendrojo lavinimo, tiek profesinio ugdymo);
 profesinėse mokyklose ar pameistrystės programose;
 meno ir sporto mokyklose, veikiančiose savo šalyje pagal numatytusteisės aktus;
 organizacijose ir įstaigose, kuriose darbas susijęs arba kurios siekia dirbti mokyklinio
švietimo srityje (dalyviai išimtinai gali būti tik partneriai).
Visos Šiaurės ir Baltijos šalys gali pretenduoti į „Nordplus Junior“ dotacijas, jei veikla
vykdoma vienoje ar daugiau iš aštuonių dalyvaujančių šalių arba autonominėse Alandų,
Farerų salų ar Grenlandijos teritorijose. Kiekvienam paraiškos etapui yra iš anksto numatytos
mobilumo lėšos iš „Nordplus Nordic Language“ biudžeto.
„Nordplus Junior“ paraiškų teikėjai ar koordinatoriai gali būti tik formaliojo ugdymo
sistemoms priklausančios mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos (tiek valstybinės,
tiek privačiosios).
Meno ir sporto mokyklos, veikiančios savo šalyje pagal numatytus teisės aktus, taip pat gali būti
pareiškėjai ar koordinatoriai. Tačiau kiekvienas nacionalinis programos biuras sprendžia, ar
tokia mokykla pareiškėja turėtų būti laikoma tinkama ar ne.
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Kitos organizacijos ar įstaigos gali būti tik partnerės. Dėl išsamesnės informacijos šiuo
klausimu kreipkitės į savo nacionalinį programos biurą.
2.3 Programos veiklos sritys
Pagal „Nordplus Junior“ remiama šių sričių veikla:
 mobilumoveikla;
 projekto veikla;
 tinklų veikla.
Bet kokia veikla grindžiama dalyvaujančiųjų partnerių tarpusavio sutartimis ir turi turėti aiškų
tikslą, numatomus rezultatus ir atitikti pagrindinius programos „Nordplus“ uždavinius ir bent
vieną iš 2.1 dalyje nurodytų „Nordplus Junior“ specialiųjų tikslų.
Nepriklausomai nuo veiklos srities turi būti nurodyta koordinuojančioji institucija, sutarties
laikotarpiu atsakinga už paraišką ir skiriamas lėšas. Prie tinkamos paraiškos pagal „Nordplus
Junior“ turi būti pridėtisutikimo dalyvauti projekte raštai; juos privalo pasirašyti visos
dalyvaujančiosios įstaigos, koordinatorius ir partneriai, o paraiška turi būti pateikta ne vėliau
kaip iki 2017 metų kovo 1 dienos. Koordinatorius gali pateikti kelias paraiškas pagal vieną
kvietimą, o dėl lėšų skyrimo paraiškai sprendžiama atsižvelgiant į paraiškos kokybę, lyginti su
visomis kitomis paraiškomis. Koordinuojanti institucija, kuriai ankstesniais metais buvo skirtos
dotacijos, nebus finansuojama, jei naujas projektas yra panašus į ankstesnius vykdytus projektus
(pavyzdžiui, pateikta ankstesnio projekto kopija arba veiklose ir rezultatuose nėra aprašyta jokių
pokyčių ar pažangos).
Dotacijos mobilumo veiklos sritims taikomos tik moksleivių kelionės išlaidoms ir mokytojų
bei kito pedagoginio personalo kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms. Dotacijos projekto ir
tinklo veiklos sritims taikomos kelionės išlaidoms, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidoms bei
kitoms išlaidoms, susijusioms su projekto ir tinklo veiklos sritimis. Išsamesnės informacijos
apie finansavimą ieškokite 2.4.1 ir 2.4.2 dalyse.
2.3.1 Mobilumo veikla
Mobilumo veiklai reikia ne mažiau kaip dviejų partnerių (įskaitant koordinatorių ar
pareiškėją, žr. 2.2 skyrių) bendradarbiavimo iš dviejų skirtingų „Nordplus“ šalių. Toliau
nurodytos veiklos sritys laikomos tinkamomis.
A. Parengiamieji vizitai
Dotacijos gali būti skirtos parengiamiesiems vizitams. Dotacijomis siekiama padengti
programoje dalyvaujančių įstaigų kelionės išlaidas, jei pastarosios siekia bendradarbiauti
kuriant projektą, susitikti ir parengti paraišką „Nordplus Junior“ dotacijai gauti. Svarbiausias
principas ‒ kad viena iš dalyvaujančiųjų įstaigų laikoma priimančiąja įstaiga. Galima teikti
paraišką ir gauti dotaciją ne daugiau kaip vienam vizitui dalyvaujant ne daugiau kaip
dviems mokytojams iš kiekvienos šalies. Priimančioji įstaiga negali pretenduoti į mobilumo
dotaciją.
Tinkami dalyviai: mokytojai ir kitas pedagoginis personalas.
Projekto trukmė: veikla turi būti įgyvendinta per vienus metus.
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Veiklos trukmė: parengiamųjų vizitų trukmė negali būti ilgesnė nei penkios dienos, įskaitant
kelionės laiką.
B. Mokytojų ir kito pedagoginio personalo mobilumas
Dotacijos skiriamos mokytojams ir kitam pedagoginiam personalui, dirbantiems tinkamo
tipo institucijose. Pagal šią veiklos sritį dalyviai gali teikti paraiškas gauti dotacijas, skirtas
keliauti į kitą Šiaurės ar Baltijos šalį. Mokytojų mobilumas apima mokytojų mainus
(apsikeitimą darbo vietoje), darbo stebėjimą, pažintinius vizitus, mokytojų keliones
suteikiant galimybę mokytojams dalyvauti ugdyme ir mokyti keliose mokyklose
skirtingose šalyse. Tokie mainai galimi tarp vienos ar daugiau mokyklų.
Tinkami dalyviai: mokytojai ir kitas pedagoginis personalas.
Projekto trukmė: veikla turi būti įgyvendinta per vienus metus.
Veiklos trukmė: mokytojų mainai gali tęstis nuo vienos savaitės iki vienų metų.
C. Klasių mainai
Dotacijos skiriamos dviem arba daugiau moksleivių grupių ar klasių iš ne mažiau kaip
dviejų „Nordplus Junior“ dalyvaujančiųjų šalių, kurios nori bendradarbiauti tam tikra
tema, atitinkančia „Nordplus Junior“ tikslus. Bendradarbiavimo turinys turi būti
mokomojo pobūdžio ir neatsietas nuo mokymo programos. Tikimasi, kad projektas bus
naudingas visiems jame dalyvaujantiems partneriams.
Tinkami dalyviai: moksleiviai ir juos lydintys mokytojai.
Projekto trukmė: šie mainai gali vykti vienus arba dvejus metus, tačiau ne ilgiau nei
trejus metus, atsižvelgiant į įstaigos pareiškėjos pasirinkimą. Paraiškoje turėtų būti
nurodytas kiekvienais metais numatomas atlikti mainų (moksleivių) skaičius. Dotacijos
skiriamos ne daugiau kaip 30 moksleivių vienoje šalyje ir ne daugiau kaip 3 lydintiems
mokytojams (vienas mokytojas dešimčiai moksleivių).
Pavyzdžiui, klasių mainuose dalyvauja dvi mokyklos iš dviejų skirtingų šalių.
Kiekviena mokykla gali pretenduoti į mobilumo dotacijas 30 moksleivių ir 3
lydintiems mokytojams. Abu partneriai gali per vienus metus atlikti 66 mobilumo
vizitus. Kita vertus, partneriai gali savo nuožiūra paskirstyti mobilumą ilgesniam
laikotarpiui, tačiau ne ilgiau nei trejiems metams. Šis laikotarpis (dveji ar treji
metai) turi būti pasirinktas paraiškoje, o apibūdinant projekto turinį ar veiklą būtina
nurodyti veiksmų pasiskirstymą per visą projekto laikotarpį.
Veiklos trukmė: mobilumo veiklos gali tęstis nuo vienos iki trijų savaičių, įskaitant
kelionės dienas.
D. Pavienių teorinėse sudijose dalyvaujančių moksleivių mobilumas Mobilumo dotacijos skiriamos pavieniams vidurinių ar profesinių mokyklų
moksleiviams, dalyvaujantiems teorinėse studijose. Paraišką privalo pateikti mokykla.
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Tinkami dalyviai: moksleiviai ir juos lydintys mokytojai.
Projekto trukmė: veikla turi būti įgyvendinta per vienus metus.
Veiklos trukmė: teorinėse studijose dalyvaujančių moksleivių mainai gali tęstis nuo
vienos savaitės iki vienų metų. Lydintis mokytojas gali pasilikti ne ilgiau kaip vieną
savaitę.
E. Pavienių darbo patirties ir praktinio mokymo programose dalyvaujančių
moksleivių mobilumas
Mobilumo dotacijos skiriamos pavieniams vidurinių ar profesinių mokyklų moksleiviams.
Ši mobilumo veikla apima stažuočių, profesinio mokymo ir pameistrystės programas.
Paraišką privalo pateikti mokykla.
Tinkami dalyviai: moksleiviai ir juos lydintys mokytojai.
Projekto trukmė: paraiškos šiai veiklai gali būti teikiamos vieniems, dvejiems metams
arba ne ilgiau kaip trejiems metams. Vadinasi, įstaiga pareiškėja gali kreiptis dėl naujos
atskirų moksleivių grupės šių moksleivių mainams kasmet.
Veiklos trukmė: moksleivių mainai gali tęstis nuo vienos savaitės iki vienų metų. Lydintis
mokytojas gali pasilikti ne ilgiau kaip vieną savaitę.
2.3.2 Projekto ir tinklo veiklos sritys
Paraiškos gauti tinklo ir projekto veiklos sričių finansavimą turi būti pagrįstos ne mažiau kaip
trijų partnerių (įskaitant koordinatorių ar pareiškėją) iš trijų skirtingų dalyvaujančiųjų šalių
susitarimu.
Projektai
Mokyklos gali sudaryti projekto partnerystes pagal konkrečią temą, atitinkančią „Nordplus Junior“
tikslus. Projekto partneryste laikomas ilgalaikis bendradarbiavimas siekiant suteikti mokykloms
galimybę rengti pedagoginius ir didaktinius metodus. Projektais siekiama išplėsti pasirinktų dalykų
pažinimą. Toliau pateikiami keli projekto partnerystės sričių pavyzdžiai:
 Kokybės užtikrinimas
 Projekto rezultatų sklaida
 Mokymo metodų rengimas ir tobulinimas
 Mokymo programos rengimas
Dotacija projekto partnerystei gali būti skirta ne ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui.
Tinklai
Į dotacijas gali pretenduoti mokyklų, organizacijų ar įstaigų grupės, dirbančios konkrečia
tema ar klausimu pagal švietimo ar mokymosi visą gyvenimą veiklą vienoje iš
dalyvaujančiųjų šalių. Pagrindinis tikslas ‒ suteikti mokykloms galimybę kurti arba prisijungti
prie tinklų ir užmegzti ilgalaikį bendradarbiavimą švietimo srityje. Dalyviai gali pasirinkti
bendrą temą, atitinkančią „Nordplus Junior“ tikslus. Iš pasirinktos temos dalyviai gali išskirti
įvairius
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klausimus ir problemas tolimesniam bendradarbiavimuibei mainams. Tai savo ruožtu gali
atnešti naujų idėjų ir pasiūlymų būsimoms iniciatyvoms.
Į tinklų finansavimą gali pretenduoti šios veiklos sritys:
 administravimo susitikimai formuojant ir plėtojant tinklą;
 informavimo veikla ir rezultatų sklaida.
Dotacija tinklo projektui gali būti skirta ne ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui.
2.4 Finansavimas
Skirtingoms „Nordplus Junior“ veiklos sritims taikomos skirtingos taisyklės. Bendrojo
pobūdžio informacijos, kaip naudojamos „Nordplus“ lėšos, ieškokite 1 skyriuje, o išsamesnės
informacijos apie „Nordplus Junior“ ieškokite toliau.
2.4.1 Mobilumo veiklos sričių finansavimas
2.4.1.1 Mobilumo finansavimas
Mobilumo veiklos sričių pagal „Nordplus Junior“ finansavimas grindžiamas didžiausiais
kelionių įkainiais, tačiau kiekvienos paraiškos finansavimas apskaičiuojamas individualiai.
Paraiškose dėl mobilumo finansavimo nereikalaujama pateikti savarankiško finansavimo
pagrindimo dokumentais, tačiau reikėtų numatyti galimybę savarankiškai prisidėti prie
mobilumų finansavimo, nes nustatytų įkainių gali nepakakti faktinėms išlaidoms padengti.
Mobilumo dotacija neapima dienpinigių, todėl viešbučio įkainiai ar lėktuvo bilietai kartais
gali viršyti skirtą dotaciją. Kelionės išlaidoms skirtos dotacijos apskaičiuojamos pagal:
Didžiausius kelionės įkainius (A, D ir E mobilumo veiklos sritys)
Maršrutas
Į Grenlandiją ir iš Grenlandijos
Į Farerų salas ir į Islandiją iš Farerų salų ir iš Islandijos
Tarp Danijos, Estijos, Suomijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Švedijos ir Alandų
Kelionė pirmyn ir atgal šalies viduje, ilgesnė kaip 500 km

Įkainiai
1 300 €
660 €
330 €
150 €

Dotacijos kelionėms šalies viduje gali būti skirtos tiek kelionėms kilmės šalyje, tiek
mokyklos partnerės šalyje.
Parama mobilumoveiklos sritims paskirstoma pagal didžiausius kelionės įkainius toliau
nurodytoms mobilumo veiklos sritims:
A. Parengiamiesiems vizitams (tik mokytojams)
D. Pavienių teorinėse studijose dalyvaujančių moksleivių mobilumui (įskaitant
lydintįjį mokytoją)
E. Pavienių darbo patirties ir praktinio mokymo programose dalyvaujančių
moksleivių mobilumui (įskaitant lydintįjį mokytoją)
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Didžiausi kelionės įkainiai (B ir C mobilumo veiklos sritys)
Mobilumo dotacijos, skirtos B. mokytojų ir kito pedagoginio personalomainams ir C. klasių
mainams, apskaičiuojamos pagal šiuos kelionės įkainius:
Šalies
ar
regiono
kodas

DK

DK

EE

FO

FI

GL

IS

LV

LT

NO

SE

AX

šalies
viduje
(pirmy
n
ir
atgal)

300

400

300

1 300 450

300

300

300

200

200

150

660

150

1 300 660

150

200

330

330

330

150

660

1 300 450

660

660

660

660

660

150

1 300 550

250

250

330

300

150

150

1 300

1 300

1 300 1 300

1 300

150

660

660

550

550

550

150

150

330

330

330

150

330

330

330

150

250

330

150

200

150

EE

300

FO

400

660

FI

300

150

660

GL

1 300

1 300

1 300

1 300

IS

450

660

450

550

1 000

LV

300

150

660

250

1 300 660

LT

300

200

660

250

1 300 660

150

NO

300

330

660

330

1 300 550

330

330

SE

200

330

660

300

1 300 550

330

330

250

AX

200

330

660

150

1 300 550

330

330

330

1 000

200

150

Dotacija kelionėms šalies viduje skiriama, jei kelionės šalies viduje viršija 500 km (keliaujant
pirmyn ir atgal) ir jei bendra kelionės kaina yra itin didelė. Prie įprastų mobilumo veiklos sričių,
sistemoje „Espresso“ galite nurodyti konkretaus mobilumo vizitų skaičių šalies viduje (pirmyn ir
atgal). Vertinimo procese tai bus apskaičiuota atskirai ir pateikta kaip vienkartinė suma visam
kelionės planui.
Vienkartinės sumos principas
Patvirtinus paraišką, pareiškėjui pranešama, kiek lėšų skirta projekto kelionių išlaidoms
padengti. Tai bus nurodyta patvirtintų mobilumų skaičiumi (1 mobilumas = 1 kelionė pirmyn ir
atgal tarp projekto partnerių). Jei projekto partneriai sugeba finansuoti nurodytą mobilumų
skaičių panaudodami mažesnę pinigų sumą, nei suteikta, likusius pinigus jie gali panaudoti
kitoms svarbioms projekto sritims finansuoti ir neprivalo pateikti šias išlaidas patvirtinančių
dokumentų. Pavyzdžiui, tokią likusių pinigų sumą galima panaudoti moksleivių apgyvendinimo
ir maitinimo išlaidoms arba kitoms su projektu susijusioms išlaidoms padengti.
Fiksuotieji apgyvendinimo ar maitinimo įkainiai, taikomi tik mokytojams ir kitam
pedagoginiam personalui (netaikoma moksleiviams ar studentams)
Diena
Savaitė
Mėnuo
Mokytojai ir auklėtojai
70 €
355 €
1 065 €
Mokytojai ir kitas pedagoginis personalas gali pasinaudoti ne tik kelionių dotacijomis, bet
ir apgyvendinimo ar maitinimo dotacijomis pagal pirmiau nurodytus vienam keliautojui
atitinkamai trukmei nustatytus įkainius. Šioms dotacijoms taip pat taikomas vienkartinės
sumos principas. Galutinėje ataskaitoje dotacijų gavėjai privalo patvirtinti faktinį
įgyvendintų mobilumų pagal projektą skaičių. Jei dotacijų gavėjai įgyvendino mažiau
mobilumų, nei buvo suteikta dotacijų, jie privalo grąžinti atitinkamą sumą.
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Projektų ir tinklų finansavimas
Pateikus paraišką projektams ir tinklams, galima pretenduoti į paramą mokytojų ir auklėtojų
kelionėms ir apgyvendinimui bei maitinimui, paramą informavimo veiklos sritims, rezultatų
sklaidai, medžiagos rengimui ir kitoms su projektu susijusioms išlaidoms padengti. Itin svarbu
sistemoje „Espresso“ tinkamai užpildyti sąmatos duomenis.
6. Sąmata
Eurais
Parama projektui
Kelionės išlaidos
Apgyvendinimas ir maitinimas
Darbo laikas (tik nuosavas įnašas)
Kitos išlaidos (išvardykite toliau)
IŠ VISO parama projektui
IŠ VISO

„Nordplus“
įnašas

Nuosavas
įnašas

Iš viso

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Be to, kartu su projekto ar tinklo paraiškomis būtina pateikti atskirą išsamesnę sąmatą (žr.
sąmatos sąlygas 1.4 skyriuje).
2.4.1.2 Nuosavas įnašas
„Nordplus“ teikiamas kitų su projektu ir tinklo veikla susijusių išlaidų pagal „Nordplus
Junior“ finansavimas gali padengti ne daugiau kaip 75 proc. tinkamų išlaidų. Preliminarioje
veiklos sričių sąmatoje būtina nurodyti, kaip bus padengiamos likusios išlaidos. Į bendrąją
sąmatą kaip nuosavą įnašą galima įtraukti tiesiogiai „Nordplus“ projekte ar tinkluose
numatytas darbo valandas.
2.4.1.3 Parama kelionės išlaidoms padengti
Mobilumo veiklos sričių išlaidos, pavyzdžiui, dalyvavimo bendruose projekto susitikimuose,
įtraukiamos į sąmatą nurodant preliminarias planuojamaskelionės ir apgyvendinimo bei
maitinimo išlaidas (tai taikoma tik darbuotojams). Rekomenduojame remtis 2.4.1 dalyje
pateiktose išsamiose lentelėse nurodytais kelionių įkainiais. Šios išlaidos gali būti visiškai
atlyginamos, jei projekto partneriai bendrai finansuoja ne mažiau kaip 25 proc. visų projekto
išlaidų. Kita vertus, projektai ir tinklai gali apimti ir 2.4.1 dalyje nurodytas mobilumo veiklos
sritis, ir jos šiais atvejais atitinkamai finansuojamos.
2.4.1.4 Parama administravimo išlaidoms padengti
Koordinuojančioji institucija gali panaudoti ne daugiau kaip 5 proc. visos panaudotos
dotacijos projektų ir tinklų administravimo išlaidoms padengti, jei būtina atlyginti papildomas
veiklos sričių koordinavimo išlaidas. Koordinatoriai neprivalo pateikti administravimo
išlaidas patvirtinančių dokumentų.






Netinkamos išlaidos
Papildomos išlaidos, t. y. bendrojo pobūdžio - išlaidos, kurios tiesiogiai nesusijusios su
„Nordplus“ projektu ar tinklu;
Darbo užmokestis (įskaitant pakaitinius darbuotojus);
Biuro įranga (pavyzdžiui, IT įranga);
Dalyvių ne iš Šiaurės ar ne iš Baltijos šalių išlaidos;
Veiklos už Šiaurės ar Baltijos šalių ribų išlaidos.
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Specialiųjų poreikių turintys dalyviai
Išlaidoms, susijusioms su neįgaliais dalyviais, gali būti skirta dotacija iki 100 proc. Jei
neįgaliems dalyviams prireikia papildomos pagalbos ir paramos, pagal tinklo ar projekto ir
mobilumo veiklos sritis galima kreiptis dėl papildomų lėšų ir įprastam paraiškų teikimo
terminui pasibaigus. Paraiškos teikiamos tiesiogiai „Nordplus Junior“ pagrindiniam
administratoriui. Paprastai reikia pateikti sveikatos pažymą. Papildomų lėšų galima gauti ir
lydinčiųjų asmenų, vertėjų ar panašioms išlaidoms padengti.
Ši taisyklė taikoma tik tiems dalyviams, kurie dalyvauja veiklos srityse, kurioms jau skirta
dotacija.
Mokėjimai ir auditas
Pagal paraiškas galima gauti visišką finansavimą (visai paraiškoje nurodytai sumai), dalinį
finansavimą (kai finansuojama tik dalis paraiškoje nurodytų veiklos rūšių arba kai sąmata
sumažinama dėl netinkamų išlaidų ar netikslių apskaičiavimų), be to, paraiška gali būti
atmesta. Visiems pareiškėjams išsamiai pranešama apie jiems suteiktas dotacijas. Jei dotacijos
suma sumažinama, pareiškėjams pranešama apie sumažinimą ir atitinkamas priežastis.
Lėšos išmokamos mobilumo veiklos, projekto ar tinklo koordinatoriui, o šis laikomas
atsakingu už lėšas per visą sutarties laikotarpį. Kiekvieno projekto partneriai kartu su
koordinatoriumi sprendžia, kaip paskirstyti lėšas dalyvaujančioms įstaigoms.
Lėšos išmokamos dviem atskiromis dalimis: 80 proc. išmokama pasirašius sutartį ir ne
daugiau kaip 20 proc. išmokama patvirtinus galutinę ataskaitą.
Jei paraiškai suteikta dotacija yra ne didesnė nei 14 000 eurų, 100 proc. lėšų išmokama
pasirašius sutartį. Pastaba: Švedijos aukštojo mokslo taryba atlieka mokėjimus ne vėliau
kaip per 45 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.
Lėšų apskaita tvarkoma laikantis nacionalinių ar vidaus reikalavimų kaip atskiras projektas
įstaigos ar organizacijos apskaitos sistemoje, kad atliekant auditą būtų galima patikrinti visus
atliktus mokėjimus.
2.5 Paraiškų tinkamumas ir vertinimas
Bendrojo pobūdžio informacijos apie paraiškų tinkamumą, vertinimo kriterijus ir vertinimo
procesą ieškokite šio vadovo 1.5 skyriuje.
Pažymėtina, kad visi paraiškoje dalyvaujantys partneriai, įskaitant koordinuojančiąją
instituciją, privalo kartu su paraiška pateikti ir tinkamai pasirašytą sutikimo dalyvauti projekte
raštą. Sutikimo rašte išdėstomas dalyvaujančiųjų įstaigų tarpusavio susitarimas dėl pateiktos
paraiškos, todėl, nepateikus sutikimo laiškų, paraiška gali būti atmesta.
Priimamos tik „Nordplus Junior“ programą atitinkančios ir programoje apibrėžtų tikslinių
grupių pateiktos paraiškos.
Visos paraiškos visoms „Nordplus Junior“ veiklos sritims turi būti teikiamos elektroniniu
būdu per „Nordplus“ administravimo sistemą („Espresso“). Nuoroda į „Espresso“ ir vartotojo
vadovas pateikiami interneto svetainėje adresu www.nordplusonline.org..
Ankstesni „Nordplus Junior“ projektų dalyviai taip pat turėtų pateikti duomenis apie:
 ankstesnius rezultatus;
 anksčiau suteiktų dotacijų panaudojimą.
Visos paraiškos vertinamos pagal tai, kaip jos gali prisidėti prie vieno ar daugiau „Nordplus
Junior“ numatytų tikslų įgyvendinimo.
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2.6 Kokia paraiška laikoma kokybiška pagal „Nordplus Junior“?
Paraiška turėtų būti siekiama vieno ar daugiau konkrečių „Nordplus Junior“ tikslų, kaip
nurodyta šio vadovo 2.1 skyriuje.
Rengiant kokybišką paraišką svarbiausia:
 pasirinkti vieną arba ne daugiau kaip du konkrečius „Nordplus Junior“ programos tikslus.
Atidžiai ir konkrečiai apibūdinti, kaip pagal projektą planuojamais veiksmais bus
siekiama įgyvendinti pasirinktus programos tikslus;
 užtikrinti, kad kiekvienam projekto partneriui būtų naudinga bendradarbiauti pagal
projektą ir pasinaudoti jo rezultatais ‒ taip užtikrinami teigiami plėtros pokyčiai. Svarbu
užtikrinti, kad tokia plėtra atitiktų mokymo programas ir vieną ar daugiau iš „Nordplus
Junior“ tikslų;
 užtikrinti, kad projektas būtų pagrįstas kiekvienos organizacijos poreikiais ir prioritetais ir
įsilietų į jų įprastą veiklą;
 užtikrinti, kad kuo daugiau kiekvienos organizacijos narių dalyvautų projekte ir kad
projektą remtų įstaigos vadovybė;
 užtikrinti, kad dalyvaujančiųjų įstaigų uždaviniai būtų iš anksto aiškiai apibrėžti taip
parodant kiekvieno partnerio indėlį, siekiant tinkamo projekto tikslų įgyvendinimo.
2.6.1

Kokybiškos paraiškos
projektams ir tinklams

kriterijai

mobilumo

veikloms,

Svarba ir tikslas
 Nustatykite dalyvaujančių organizacijų plėtros poreikius. Atsakykite į klausimą, kaip
projekto tikslas atitinka vieną ar du programos tikslus? Paaiškinkite, kodėl dalyvauti
projekte bus naudinga visiems dalyviams ir partneriams ir kaip projekto rezultatai
prisidės prie teigiamos dalyvaujančių organizacijų plėtros. Paaiškinkite ir patikslinkite
projekto tarptautinę pridedamąją vertę.
Projekto uždaviniai, turinys ir rezultatai
 Aiškiai ir konkrečiai apibrėžkite numatomus projekto rezultatus ir jų įtaką
dalyvaujančiosioms įstaigoms ir asmenims, susiedami tai su savo projektui iškeltais
tikslais.
 Nustatykite konkrečius uždavinius ir apibūdinkite juos iš trumpalaikės ir ilgalaikės
perspektyvos.
 Kaip ketinate įvertinti projekto veiklą ir rezultatus? Apibrėžkite, ką, kaip ir kada
ketinate vertinti.
Organizavimo ir įgyvendinimo gebėjimai
 Kuo konkrečiau apibūdinkite, kaip planuojamos veiklos sritys atitinka ir dera su projekto
tikslais ir uždaviniais. Apibūdinkite aiškų veiklos planą su numatomomis veiklos
sritimis. Svarbu, kad veiklos sritys apimtų visą projekto laikotarpį.
 Dalyvaujančiųjų įstaigų uždaviniai turi būti iš anksto aiškiai apibrėžti, taip parodant
kiekvieno
partnerio
indėlį,
siekiant
tinkamo
projekto
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tikslų įgyvendinimo. Kokių priemonių planuojate imtis veiksmingam
dalyvaujančiųjų įstaigų bendravimui ir bendradarbiavimui užtikrinti?
 Kaip konkrečiai ketinate integruoti numatomas dalyvaujančiųjų įstaigų veiklos
sritis, kad jose dalyvautų kuo daugiau dalyvių?
 Kaip kiekvienos įstaigos vadovybė remia projektą?
Sklaida
 Kaip ketinate išplatinti rezultatus projekto dalyviams?
 Kokius rezultatus, kam, kaip ir kokiu tikslu ketinate išplatinti?
 Kaip planuojate išplatinti rezultatus projekte nedalyvaujantiems asmenims, grupėms ir
įstaigoms?
2.6.2 Kokybiškos paraiškos kriterijai parengiamiesiems vizitams
 Trumpai aprašykite parengiamąjį vizitą:
- nurodykite, kodėl ketinate susitikti;
- kokios galėtų būti būsimo projekto temos?
 Apibūdinkite numatomą parengiamąjį vizitą:
- kokius ryšius palaikėte prieš susitikimą?
- kur bus surengtas susitikimas, kas bus priimančioji organizacija?
- kokios veiklos sritys planuojamos per susitikimą?
- kokios galėtų būti būsimo bendradarbiavimo projekto temos?
- kaip jūsų numatomos temos yra susijusios su konkrečiais „Nordplus Junior“
tikslais?
- kaip kiekvienas partneris ketina bendradarbiauti ir prisidėti prie galimo projekto
ateityje?
 Apibūdinkite numatomus galimo projekto ateityje rezultatus:
- kokio rezultato galima tikėtis iš numatomo bendradarbiavimo galimame projekte
ateityje?
- kokią naudą galėtų asmenims, grupėms ir įstaigoms atnešti numatomas
rezultatas?
 Apibūdinkite galimą rezultatų sklaidą:
- kaip, jūsų manymu, galima platinti rezultatus dalyvaujančiosiose įstaigose?
- kaip, jūsų manymu, galima platinti rezultatus būsimame projekte
nedalyvaujanties asmenis ir įstaigoms?
2.7

Projekto ataskaita ir patikra

Visos „Nordplus“ finansinę paramą gavusios įstaigos ar organizacijos privalo pateikti
„Nordplus“ ataskaitas per 30 dienų nuo sutartinio laikotarpio pabaigos. Jei projektas tęsiasi
ilgiau nei 18 mėnesių, taip pat privaloma kartą per metus pateikti tarpinę ataskaitą.
Ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu sistemoje „Espresso“.
Galutinė projekto ataskaita dalijama į finansinę ir turinio dalį. Kartu su ataskaita
nereikalaujama pateikti kvitų, bilietų ir įlaipinimo kortelių, tačiau šiuos dokumentus
koordinuojančioji institucija privalo surinkti iš visų partnerių ir saugoti ne trumpiau nei 5
metus nuo galutinės ataskaitos patvirtinimo dienos, jei prireiktų atlikti auditą. Mobilumo
dotacijoms taikomas vienkartinės sumos principas, todėl ataskaitoje reikalaujama nurodyti tik
tikslų įgyvendintų mobilumų skaičių. Jei gavote tik projekto ar tinklo dotaciją arba dotaciją,
papildančią mobilumo dotaciją, privalote išsamiau nurodyti projekto ar tinklo dalies išlaidas ir
įtraukti jas į galutinę ataskaitą.
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Visos nepanaudotos lėšos turi būti grąžinamos „Nordplus Junior“ programai . „Nordplus“
administratoriai atsiųs grąžintinos sumos sąskaitą.
„Nordplus“ veiklos sričių koordinatoriams žinotina, kad nacionaliniai „Nordplus“ biurai turi
teisę atlikti monitoringo vizitus, įskaitant finansinį auditą. Apie numatomus patikrinimus
pranešama iš anksto prieš protingą terminą.
Diplomai: pateikus galutinę ataskaitą, koordinuojančiajai institucijai elektroniniu būdu
išsiunčiamas diplomas, skirtas visiems „Nordplus Junior“ projekte dalyvaujantiems
asmenims. Koordinatorius įrašo projekto dalyvių vardus ir pavardes ir atspausdina
dokumentus. Koordinatorius privalo pasirūpinti, kad diplomai pasiektų įstaigas partneres.
Diplomai įteikiami už projektus, patvirtintus per 2016 metų ir vėlesnius paraiškų etapus.
Išsamesnės informacijos, kaip pildyti galutinę ataskaitą, ieškokite galutinės ataskaitos
vartotojo vadove interneto svetainėje adresu nordplusonline.org.
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3 „Nordplus Higher Education“
3.1 Programos tikslai
Be pagrindinių „Nordplus“ tikslų (žr. 1.1 skyrių), programai „Nordplus Higher Education“
keliami šie konkretūs tikslai:
 susieti dalyvaujančiosiose šalyse veikiančias aukštąsias mokyklas (ir privačiąsias, ir
valstybines), kuriose teikiamos pripažįstamos aukštojo mokslo kvalifikacijos ir kurios
sudaro patirties, gerosios praktikos ir pažangių rezultatų pasikeitimo ir sklaidos tinklus;
 prisidėti prie aukštųjų mokyklų ir kitų įstaigų ar organizacijų, dirbančių ar suinteresuotų
aukštuoju mokslu, bendradarbiavimo;
 prisidėti prie aukštųjų mokyklų ir darbo rinkos bendradarbiavimo;
 skatinti kokybiškus studentų ir dėstytojų akademinius ar darbo patirtimi grįstus
mainus „Nordplus“ šalyse.
Paraiškos priimamos iki 2017 metų kovo 1 dienos.
3.2 Tikslinės grupės
Paraiškas pagal programą gali teikti tiek aukštosios mokyklos, tiek kitos aukštojo mokslo srities
organizacijos. Bendradarbiauti galima dviem formomis:
 kaip tinklas. Labiausiai paplitęs bendradarbiavimo pagal programą organizavimo
būdas ‒ darbas tinkle. Tinklas paprastai išsiskiria konkrečia tema ar dalyku ir siekia
ilgalaikio bendradarbiavimo vykdant įvairią veiklą. Tinklai gali teikti paraiškas dėl
mobilumo, projektų ir tinklo veiklų;
 kaip projekto partnerystė. Tokia bendradarbiavimo forma yra ribota laiko ir daugiausia
dėmesio skiriama konkrečiai užduočiai (projektui) ir konkretiems rezultatams.
Mažiausias tinklui ir partnerystei keliamas reikalavimas ‒ kad dalyvautų ne mažiau kaip
trys institucijos iš trijų skirtingų šalių2.
Reikalaujama paskirti koordinuojančiąją instituciją, atsakingą už paraiškas, suteiktas lėšas per
visą projekto laikotarpį ir už galutinę viso tinklo ar projekto partnerystės ataskaitą.
Koordinatorius gali būti tik nacionalinių įstaigų pripažįstama aukštoji mokykla. Jei tinklo ar
projekto partnerystėje be aukštųjų mokyklų dalyvauja kitos organizacijos, partnerystėje turi
dalyvauti ne mažiau kaip dvi aukštosios mokyklos iš dviejų skirtingų šalių.

2

Grenlandija, Farerų salos ir Alandai pagal šią programą laikomi šalimis. Išimties tvarka, jei paraiška skirta tik
mobilumui, leidžiamas dvišalis bendradarbiavimas tarp siunčiančiosios ir priimančiosios institucijos.
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3.3 Programos veiksmai
Pagal „Nordplus Higher Education“ remiamos šios veiklos sritys:
 mobilumas;
- studentų mobilumas ;
- dėstytojų mobilumas;
- paspartintasis mobilumas (angl. Express mobility).
 Projekto veiklos sritys:
- intensyvūs kursai;
- jungtinės studijų programos;
- aukštojo mokslo plėtros projektai, įskaitant studijų programų rengimą3
 Tinklo veiklos siekiant kurti ir plėtoti tinklus.
Kam finansavimas neteikiamas?
Kadangi pagal programą remiamas bendradarbiavimas aukštojo mokslo srityje pirmojoje ir
antrojoje studijų pakopose, tai yra bakalauro ir magistro studijose, pagalba neteikiama trečiosios
studijų pakopos ir mokslinių tyrimų veiklai. Todėl „Nordplus“ parama neteikiama mokslininkams
ir doktorantūros studijų studentams, išskyrus atvejus, kai jie patys dalyvauja kaip dėstytojai,
pavyzdžiui, dėstydami intensyvų kursą.
Pagal programą parama neteikiama tolesniam ugdymui ar apklausoms.
Mobilumas
Mobilumas suprantamas kaip atskirų studentų ar dėstytojų mainai tarp tinkle dalyvaujančių
institucijų partnerių. Mobilumas taip pat vykdomas pagal projektus, pavyzdžiui, intensyviuose
kursuose, tačiau dėl tokios mobilumo formos reikėtų kreiptis pagal projekto veiklos rūšis ir
įtraukti mobilumą į bendrąsias atitinkamo projekto išlaidas.
Studentų mobilumas nuo 1 iki 12 mėnesių
Mobilumo dotacijos skiriamos dieninėms studijoms arba praktikai nuo 1 iki 12 mėnesių kitoje
„Nordplus“ šalyje. Dotacijos skiriamos bet kokios pilietybės studentams, besimokantiems bet
kurios dalyvaujančios šalies aukštojoje mokykloje pirmosios ar antrosios pakopos studijose.
„Nordplus“ dotacija neskiriama doktorantūros studijų studentams. Dotacija skiriama padengti
papildomas studijų užsienyje išlaidas.
Dotacijos praktikai skiriamos pagal tas pačias gaires, kriterijus ir taisykles, kaip ir įprastos
studentų mobilumo dotacijos.
Studentų mobilumo dotacijoms taikomos toliau nurodytos taisyklės.
 Studijos užsienyje pripažįstamos kaip laipsnį suteikiančių studijų siunčiančiojoje
aukštojoje mokykloje dalis.
 Naudojami ECTS kreditai.
 Studentas ne mažiau kaip vienerius metus mokėsi savo siunčiančiojoje aukštojoje
mokykloje (išskyrus studentus, studijuojančius pagal jungtinę magistrantūros
studijų programą).
3

Vykdant kelis sektorius jungiančius projektus tinklams rekomenduojama teikti paraiškas pagal programą
„Nordplus Horizontal“. Išsamesnės informacijos apie šią programą ieškokite 5 skyriuje.
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Paprastai studentas neprivalo padengti mokesčio už mokslą ar panašių mokesčių
užsienyje (išskyrus studentų sąjungos mokesčius, galimus paraiškos teikimo mokesčius,
mokesčius už mokslą, taikomus studentams iš trečiųjų šalių, ir galimus kurso
mokesčius).
Studentas privalo gyventi studijų vietoje; vykti iš studijų vietos į įprastą gyvenamąją
vietą ir atgal neleidžiama.
Dotacija išmokama tik pasirašius dotacijos suteikimo patvirtinimą (žr.
priede).
Mainai vykdomi tik pasirašius studijų ar praktikos sutartį (pavyzdys
pridedamas).
Mainams pasibaigus, studentas privalo pateikti galutinę ataskaitą (tai netaikoma
paspartintajam mobilumui).

Paspartintasis mobilumas iki 1 mėnesio
Studentai taip pat gali pretenduoti į dotacijas trumpesniems mainams, į dotacijas
vadinamajam paspartintajam mobilumui (angl. Express mobility). Mažiausia paspartintojo
mobilumo trukmė ‒ 1 savaitė (5 darbo dienos). Paspartintuoju mobilumu siekiama padidinti
studentų galimybes studijuoti užsienyje trumpiau, jei nėra galimybės studijuoti užsienyje
ilgiau. Šia mobilumo schema taip pat siekiama padėti aukštosioms mokykloms prisitraukti
studentus iš institucijų partnerių ir taip skatinti tarptautiškumą institucijos viduje.
Dotacijos paspartintajam mobilumui skiriamos pagal tas pačias gaires, kriterijus ir taisykles,
kaip ir įprastos studentų mobilumo dotacijos. Paspartintojo mobilumo dalyviai neprivalo teikti
galutinės ataskaitos. Tačiau mainų ir studijų užsienyje patvirtinimas yra privalomas.
Dėstytojų mobilumas
„Nordplus“ dotacija mainams su bet kuria kita Šiaurės ar Baltijos šalimi gali būti skirta bet
kokios pilietybės dėstytojams, dirbantiems dalyvaujančiųjų šalių aukštosiose mokyklose.
Mainai gali apimti dėstymą, kuravimą, mokomosios medžiagos rengimą ir pan. Šios dotacijos
taip pat gali būti panaudotos su studentų praktikų organizavimu ir bendradarbiavimu su darbo
rinka susijusiai veiklai.
Mažiausia mokytojų mainų trukmė ‒ 8 dėstymo ar darbo valandos.
„Nordplus“ dėstytojų mobilumo dotacijoms taikomos šios taisyklės:
 dotacija išmokama tik pasirašius dotacijos suteikimo patvirtinimą;
 mainams pasibaigus, dėstytojas privalo pateikti galutinę ataskaitą.
Projektai
Intensyvūs kursai
Pagal „Nordplus Higher Education“ skiriamos dotacijos intensyviems kursams, kurių trukmė ‒
nuo vienos savaitės (penkių darbo dienų) iki vieno mėnesio. Kursai gali būti rengiami semestro
metu arba vasarą kaip trumpi kursai, simpoziumas, magistro paskaitos arba praktiniai seminarai.
Intensyviuose kursuose privalo dalyvauti ne mažiau kaip trijų skirtingų šalių studentai ir
dėstytojai. Už kursus turi būti skiriami ECTS kreditai ir tokie kursai turi būti pripažinti studentų
laipsnį suteikiančių studijų dalimi. ECTS kreditų suma turi būti nurodyta paraiškoje.
Per intensyvius kursus dėstyti gali ir doktorantūros studijų studentai. Jei jie yra šio kurso
studentai, jie negali pretenduoti į dotaciją.
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„Nordplus“ finansavimas gali būti skiriamas tam pačiam intensyviam kursui trejus metus iš
eilės, tačiau paraišką teikti reikalaujama kasmet. Pavyzdžiui, rekomenduojama pakeisti
priimančiąją instituciją.
Jungtinės studijų programos
Pagal „Nordplus Higher Education“ skiriamos dotacijos jungtinėms studijų programoms rengti.
„Nordplus“ jungtinių studijų programos apibrėžiamos toliau.
 Šios studijų programos yra parengtos pagal nacionalinės teisės aktus.
 Baigus programą, suteikiamas nacionalinių institucijų pripažįstamas laipsnis.
 Pagal nacionalinės teisės aktus turėtų būti išduodami aukštojo mokslo
diplomai su diplomo priedėliu.
 Fizinis mobilumas yra neatsiejama programos dalis ir turėtų apimti ne mažiau
kaip vieną semestrą arba 30 ECTS kreditų, tačiau ne daugiau kaip pusę visos
studijų programos trukmės.
 Programos rengiamos kartu, o dalyvaujančiosios šalys turėtų patvirtinti
visus kursus ir studijų vienetus.
 Dalyvaujančiųjų šalių bendradarbiavimą apibrėžia pasirašyta sutartis, kurioje
nustatomi bendradarbiavimo tikslai ir šalių pareigos.
„Nordplus“ finansavimas gali būti skiriamas tai pačiai jungtinių studijų programai trejus
metus iš eilės, tačiau paraišką teikti reikalaujama kasmet.
Plėtros projektai
Pagal „Nordplus Higher Education“ skiriamos dotacijos pažangiems plėtros projektams
aukštojo mokslo srityje4. Be jungtinio studijų programos planavimo, projekte gali būti
aptariami tokie klausimai:
 bendradarbiavimas su darbo rinka;
 kokybės užtikrinimas;
 tinklų ir projektų rezultatų sklaida ir panaudojimas;
 bendradarbiavimo su kitomis viešojo ar privačiojo sektoriaus institucijomis ir
nevyriausybinėmis organizacijoms (NVO) aukštojo mokslo srityje plėtra;
 naujų mokymo metodų kūrimas.
„Nordplus“ finansavimas gali būti skiriamas tam pačiam projektui trejus metus iš eilės, tačiau
paraišką teikti reikalaujama kasmet.
Tinklai
Pagal „Nordplus Higher Education“ dotacijos pirmiausia skiriamos naujiems tinklams kurti ir
plėtoti. Tinklo dotacijos skiriamos, pavyzdžiui, šioms veiklos sritims:
 administravimo susitikimams formuojant ir plėtojant tinklus;
 trumpiems mobilumo planavimo, kursų ar naujų partnerių įtraukimo susitikimams;
 kalbos kursams.
4

Vykdant kelis sektorius jungiančius projektus tinklams rekomenduojama teikti paraiškas pagal programą
„Nordplus Horizontal“. Išsamesnės informacijos apie šią programą ieškokite 5 skyriuje.
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informavimo veiklai ir rezultatų sklaidai

Siekiant formuoti tinklą, galima kreiptis dėl tinklo administravimo paramos tris kartus, tačiau
paraišką privaloma teikti kasmet.
3.4 Finansavimas
Parama mobilumui skiriama pagal fiksuotas kelionių ir apgyvendinimo / maitinimo normas.
Atsižvelgiant į jas paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemoje „Espresso“ apskaičiuojama
dotacijos suma . Mobilumo dotacijos skiriasi nuo kitų su kelionėmis susijusių išlaidų, nes
paraiškos teikėjas neprivalo įtraukti nuosavo finansavimo dalies į mobilumo veiklos sąmatą,
todėl nereikalaujama dokumentų apie finansavimą savo lėšomis ar iš kito šaltinio.
Nurodytos normos yra maksimalios, todėl tinklas gali nuspręsti dėl stipendijos dydžio,
atsižvelgiant į bendrą turimą dotaciją. Pažymėtina, kad sutartis dėl mainų ir stipendijos turi
būti sudaryta iki faktinių mainų. Nustatant institucijoms partnerėms taikomus stipendijų
dydžius reikia vadovautis skaidrumo ir lygybės principais.
Kelionių įkainiai5
Į Grenlandiją ir iš Grenlandijos

1 300 eurų

Į Farerų salas ir į Islandiją ir iš Farerų salų ir Islandijos

660 eurų

Tarp Danijos, Estijos, Suomijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos,
Švedijos ir Alandų

330 eurų

Apgyvendinimo ar maitinimo įkainiai6
Dienai

Savaitei / 5 darbo
dienoms

Mėnesiui

Studentai

20 eurų

70 eurų

200 eurų

Mokytojai ir auklėtojai

70 eurų

355 eurai

1 065 eurai

Projekto ir tinklo veiklų sričių finansavimas
„Nordplus“ dotacijomis siekiama prisidėti prie faktinių veiklos dalyvaujančiose šalyse
išlaidų. Tai reiškia, kad nuosavas įnašas turėtų būti įtrauktas į faktines
5

Prireikus vykti vietiniu transportu, studentui ar dėstytojui gali būti skirta papildoma ne didesnė nei 150
eurų parama kelionėms.
6
Pavyzdžiui, esant 5 savaičių studento mobilumui, maksimalus įkainis yra 200 eurų + 70 eurų = 270
eurų + kelionės dotacija. Pavyzdžiui, esant 1 savaitės (5‒7 dienų) paspartintajam mobilumui,
maksimalus įkainis yra 70 eurų + kelionės dotacija. Pavyzdžiui, esant 8 dienų dėstymo mobilumui,
maksimalus įkainis yra 355 eurai + 70 eurų = 425 eurai + kelionės dotacija. Pavyzdžiui, esant 1 dienos
dėstymo mobilumui, 70 eurų + kelionės dotacija. Pavyzdžiui, esant 5 (darbo) dienų dėstymo
mobilumui, 355 eurai + kelionės dotacija.
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išlaidas (tai netaikoma intensyviems kursams, žr. toliau). Paraiškos tinklo ir projekto
finansavimui gali apimti lėšas kelionės, nakvynės ir maitinimo, administravimo ir kitoms
išlaidoms padengti.
Atlyginamos tinklo ir projekto veiklos išlaidos negali viršyti 50 proc. bendrųjų patvirtintų
išlaidų. Patvirtintos išlaidos apima ir nuosavą dalyvaujančiųjų įstaigų indėlį. Be finansavimo
pinigais, leidžiami ir įnašai natūra, pavyzdžiui, „Nordplus“ projektui skirtas darbo laikas.
Detalios sąmatos turi būti pridėtos prie internetu teikiamos paraiškos tinklo ir projekto
veiklai.
Naujas intensyvių kursų sąmatos modelis. Kai pareiškėjas teikia paraišką intensyviam
kursui, jis pirmiausia privalo užpildyti sąmatos šabloną sistemoje „Espresso“ arba atsisiųsti ją
iš „Nordplus“ interneto svetainės www.nordplusonline.org (Programos dokumentai). Šis
šablonas automatiškai apskaičiuoja paraiškoje nurodomas sumas, todėl pareiškėjui belieka jas
įkelti į sistemos „Espresso“ paraiškos formą. Paraiškoje nereikalaujama apskaičiuoti
institucijos padengiamos sąmatos dalies.
Parama administravimo išlaidoms padengti
Koordinatorius gali panaudoti iki 5 proc. visos panaudotos „Nordplus“ dotacijos
administravimo išlaidoms padengti. Panaudota suma nurodoma galutinėje ataskaitoje. Kitų
dokumentų pateikti nereikalaujama.
Specialiųjų poreikių turintys dalyviai
Dalyvių su specialiaisiais poreikiais išlaidos gali būti visiškai atlyginamos. Jei specialiųjų
poreikių turintiems dalyviams prireikia papildomos pagalbos ir paramos, koordinatorius gali
kreiptis dėl papildomų lėšų ir įprastam paraiškų teikimo terminui pasibaigus. Paraiška
teikiama CIMO tiesiogiai. Papildomų lėšų galima gauti ir lydinčiųjų asmenų, vertėjų ar
panašioms išlaidoms padengti. Kreipkitės į CIMO iš anksto.
Sutarties laikotarpis
Mobilumo , tinklo ir projekto veiklos rūšių dotacijos skiriamos fiksuotam sutarties laikotarpiui
nuo birželio 15 dienos iki kitų metų spalio 1 dienos. Galutinė ataskaita pateikiama per 30 dienų
nuo sutarties laikotarpio pabaigos.
Mokėjimai ir auditas
Dotacijos išmokamos koordinatoriui, o šis laikomas atsakingu už lėšas per visą sutarties
laikotarpį. Dotacijų apskaita tvarkoma laikantis nacionalinių ar vidaus reikalavimų ir taisyklių
kaip atskiras projektas įstaigos apskaitos sistemoje. Tinklo ar projekto partneriai sprendžia dėl
lėšų paskirstymo dalyvaujančiosioms institucijoms. Dotacijos išmokamos CIMO atsiuntus
pasirašytą sutarties kopiją.
Lėšų panaudojimas ne pagal paskirtį
Jei lėšos panaudojamos ne pagal sutartyje numatytą paskirtį ir (arba) nepateikiamos sutartyje
numatytos ataskaitos, CIMO susigrąžina suteiktą dotaciją.
Netinkamos išlaidos
 Papildomos išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su „Nordplus“ projektu;
 Biuro įranga (pavyzdžiui, IT įranga);
 Dalyvių ne iš Šiaurės ar ne iš Baltijos šalių institucijų išlaidos;
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 Veiklos už Šiaurės ar Baltijos šalių ribų išlaidos
„Nordplus“ dotacijos netaikomos darbo užmokesčio išlaidoms padengti, tačiau tinklai ar
projektai gali įtraukti darbo valandas į programos „Nordplus“ veiklą kaip nuosavą
finansavimo indėlį.
3.5 Paraiškų tinkamumas ir vertinimas
Bendrosios informacijos šiuo klausimu ieškokite 1.5‒1.7 skyriuose. Toliau taip pat aptariama
skundų pateikimo tvarka.
Paraiška laikoma tinkama vertinti pagal „Nordplus Higher Education“ tik tuomet, jei ji atitinka
toliau nurodytus kriterijus.
-

-

-

-

Paraiška turi būti pateikta elektroniniu būdu per paraiškų ir ataskaitų sistemą „Espresso“
iki nustatyto termino pabaigos.
Kartu su paraiška būtina pateikti reikalingus priedus.
Veikiantiems tinklams ar projektų partneriams: visi nauji paraiškoje dalyvaujantys
partneriai privalo kartu su paraiška pateikti ir tinkamai pasirašytą sutikimo dalyvauti
projekte raštą (angl. Letter of Intent). Jei sutikimo raštas pateikiamas nustatytam
terminui pasibaigus, į jį gali būti neatsižvelgta, o paraiška – atmesta.
Naujiems tinklams ar projektų partneriams: koordinatorius ir ne mažiau kaip 2 partneriai
(iš viso dalyvaujant trims skirtingoms šalims) privalo kartu su paraiška pateikti tinkamai
pasirašytą sutikimo raštą, nes, to nepadarius, paraiškos kokybės vertinimas nebus
atliekamas. Jei sutikimo raštas pateikiamas nustatytam terminui pasibaigus, į jį gali būti
neatsižvelgta, o paraiška – atmesta.
Koordinuojančioji institucija privalo būti įvykdžiusi savo galimus ankstesnius
įsipareigojimus pagal programą „Nordplus“, pavyzdžiui, įsipareigojimus pateikti
ataskaitas ir grąžinti nepanaudotas lėšas.
Paraiška parengta viena iš skandinavų kalbų (danų, norvegų ar švedų) arba anglų kalba.
Jei tinkle ar projekte dalyvauja viena iš Baltijos šalių, paraiška turi būti parengta anglų
kalba.
Teikiant paraiškas mobilumo veikloms jungtinėje veikloje privalo dalyvauti ne mažiau
kaip dvi institucijos iš dviejų skirtingų „Nordplus“ šalių.
Teikiant paraiškas projekto ar tinklo veikloms jungtinėje veikloje privalo dalyvauti ne
mažiau kaip trys institucijos iš trijų skirtingų „Nordplus“ šalių.

Vertinimo kriterijai
Visos „Nordplus“ paraiškos vertinamos pagal toliau pateiktus kriterijus.
Ryšys su „Nordplus“ tikslais
 Paraiška atitinka „Nordplus“ taisykles ir pagrindinius tikslus.
 Paraiškos veiklos sritys atitinka vieną ar daugiau programos „Nordplus Higher
Education“ tikslų.
Projekto tikslas ir turinys
 Projekto uždaviniai ir jiems įgyvendinti pasirinktas metodas yra aiškūs ir realūs.
 Planuojamos veiklos sritys yra susijusios su konkrečiu projektu.
 Sąmata yra tinkamai aprašyta ir reali.
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Organizavimo ir įgyvendinimo gebėjimai
 Nustatytas aiškus ir realus bendras projekto įgyvendinimo planas.
 Skirtingų dalyvių vaidmenys ir uždaviniai, susiję su jų dalyvavimu vykdomoje veikloje, yra
tinkamai suderinti.
 Yra suplanuotos priemonės veiksmingam dalyvaujančiųjų institucijų
bendravimui ir bendradarbiavimui užtikrinti.
 Numatomas projekto poveikis dalyvaujančiosioms institucijoms ir atskiriems
dalyviams bei teikiama nauda yra aiškūs ir tinkamai apibrėžti.
Rezultatų sklaida
 Apibūdinti numatomi rezultatai įvairiuose lygmenyse.
 Atsižvelgiant į veiklos sritį, planuojama išplatinti teigiamus bendradarbiavimo
rezultatus skirtingais kanalais ir skirtingoms tikslinėms grupėms.
 Įvardijamos ilgalaikių rezultatų idėjos ar planai.
Ankstesni veiklos rezultatai (angl. Past performance)
Egzistuojantiems tinklams ar partnerystėms: dėl naujos mobilumo dotacijos sumos
sprendžiama pagal tai, kaip panaudotos anksčiau suteiktos „Nordplus“ mobilumo dotacijos.
Projektų ir tinklo veiklų atveju į ankstesnius veiklos rezultatus atsižvelgiama vertinant naują
paraišką.
Jei tinklas nepanaudoja skirtų dotacijų dviem paeiliui einančiais sutarties laikotarpiais, nauja
paraiška atmetama, išskyrus atvejus, kai pateikiamos svarbios dotacijų nepanaudojimo
priežastys. Jei paraiška atmetama, tinklas gali pateikti naują paraišką vėlesniais paraiškų
etapais kaip naujas pareiškėjas.
Naujų tinklų mobilumo paraiškos vertinamos atsižvelgiant į tai, kaip tinklas aprašo savo
tikslus ir numatomus mobilumo programos rezultatus, kaip tinklas užtikrina praktinę
mobilumo organizavimo kokybę, ar sudaroma studijų arba praktikos sutartis, ar studijos arba
praktika užsienyje yra pripažįstamos studentų diplomų dalimi (naudojant ECTS kreditus),
kaip galutinė ataskaita išplatinama ir panaudojama atskirose įstaigose.
3.6 Projekto tolesnis vykdymas ir duomenų teikimas
Dotacijos gavėjas privalo pateikti CIMO galutinę ataskaitą. Ataskaitos teikiamos per sistemą
„Espresso“. Su paraiškų ir ataskaitų teikimo sistema, taip pat elektroninių ataskaitų teikimo
formomis ir gairėmis galite susipažinti „Nordplus“ interneto svetainėje adresu
www.nordplusonline.org..
Koordinatoriams žinotina, kad nacionalinės „Nordplus“ agentūros turi teisę organizuoti
monitoringo vizitus, įskaitant finansinį auditą. Apie numatomus vizitus pranešama iš anksto
prieš protingą terminą. Visi dokumentai saugotini ne trumpiau nei penkerius metus nuo
galutinės ataskaitos pateikimo dienos.
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4 „Nordplus Adult“
4.1 Programos tikslai
Programa „Nordplus Adult“ ‒ tai Šiaurės ministrų tarybos suaugusiųjų švietimo ir mokymosi
programa. Metinė programos dotacijų sąmata sudaro apie 1,1 mln. eurų. Programos tikslai:
 stiprinti suaugusiųjų bazinius gebėjimus7 ir pripažinti suaugusiųjų formaliojo,
neformaliojo ir savišvietos mokymosi svarbą;
 prisidėti prie suaugusiųjų švietimo ir mokymosi siekiant atsakyti į šiuolaikinio
pilietiškumo iššūkius8;
 stiprinti suaugusiųjų mokymosi ir profesinio gyvenimo tarpusavio ryšį9.
„Nordplus Adult“ programos tikslams įgyvendinti parama teikiama Šiaurės ir Baltijos šalių
įstaigų bendradarbiavimui ir mainams, pavyzdžiui, tarpusavio sąveikai, mokymuisi
tarpusavyje ir bendriems veiksmams tenkinant abipusius poreikius ir sprendžiant iššūkius.
Taip programoje skatinama kokybės ir inovacijų plėtra suaugusiųjų mokymosi ir švietimo
srityje.
„Nordplus Adult“ programos paraiškos teikimos iki 2017 metų kovo 1 dienos, tik
parengiamiesiems vizitams ‒iki 2017 metų spalio 1 dienos.
4.2 Tikslinės grupės
„Nordplus Adult“ yra skirta visai suaugusiųjų mokymosi ir švietimo sričiai. Tikslinė grupė
apima visas organizacijas ar įstaigas, dalyvaujančias ar teikiančias suaugusiųjų mokymosi
paslaugas: formaliojo, neformaliojo ar savišvietos10 būdu mokymosi, bendrojo ar profesinio
suaugusiųjų švietimo ir mokymo11 arba liberaliojo ugdymo srityse.
7

EBPO bazinių suaugusiųjų kognityvinių ir darbo įgūdžių apžvalgoje (PIAAC) apibrėžiami šie svarbiausi
elementai, laikomi baziniais gebėjimais. Jie reikalingi tam, kad asmenys galėtų dalyvauti visuomenės gyvenime, o
šalių ekonomika klestėtų: raštingumo ar skaitymo komponentai: įgūdžiai rasti, suprasti, įvertinti ir naudotis
rašytine informacija; mokėjimo skaičiuoti: įgūdžiai rasti, paaiškinti ir taikyti matematinę informaciją; ir uždavinių
sprendimo technologijų gausioje aplinkoje: įgūdžiai rasti ir įvertinti informaciją, bendrauti su kitais asmenimis ir
atlikti konkrečias užduotis. Išsamesnės informacijos ieškokite čia: http://www.oecd.org/site/piaac.
8
Programoje šie iššūkiai nedetalizuojami, nes pareiškėjams tenka užduotis nurodyti ir pagrįsti projekte
sprendžiamus iššūkius.
9
Tikslas ‒ užtikrinti švietimo ar mokymosi ir darbo rinkos sričių tarpusavio sąveiką, pavyzdžiui, verslo
orientavimą, skirtą mokyti ir švietimo sistemoms adaptuoti, siekiant patenkinti darbo rinkos poreikius ir
konkrečiau tobulinti mokinių įgūdžius, suteikti jiems naują kvalifikaciją ir švietimo srityje panaudoti įmones ir
stažuotes.
10
Savišvieta reiškia organizuotą mokymosi veiklą, kuria paprastai siekiama konkrečių tikslų, tačiau nesuteikiant
oficialaus pripažinimo arba oficialios kvalifikacijos tolesniam ugdymui formaliojo, nacionalinio švietimo
sistemoje (pavyzdžiui, bendruomeninės aukštosios mokyklos, vakarinės pamokos, verslo kursai ir pan.).
Savišvieta reiškia neplanuotą, neorganizuotą mokymąsi ne formaliojo ugdymo įstaigose, pavyzdžiui, mokymosi
veikla asociacijose, bibliotekose, muziejuose, įmonėse, gyvenamosiose vietovėse ir pan.
11
Profesinio mokymo įstaigos privalo aiškiai parodyti, kaip iniciatyvos susijusios su tiksliniu tęstiniu ir nepradiniu
profesiniu švietimu ir mokymu, išskyrus atvejus, kai šis mokymas konkrečiai skirtas suaugusiesiems
perkvalifikuoti.
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„Nordplus Adult“ gali dalyvauti tokios organizacijos:
 švietimo įstaigos, įskaitant dirbančias pagal suaugusiųjų mokymo ar ugdymo
programas įstaigas, dalyvaujančias specialiųjų poreikių turinčių suaugusiųjų švietime,
taip pat mokslinių tyrimų įstaigas, turinčias suaugusiųjų mokymosi žinių ir patirties;
 kitos suaugusiųjų mokymosi organizacijos, asociacijos, įmonės ir NVO, dalyvaujančios
suaugusiųjų mokymesi.
Todėl „Nordplus Adult“ tikslinė grupė neapsiriboja vien švietimo įstaigomis, tačiau teikiant
iniciatyvas, būtina aiškiai pagrįsti, kaip jos prisideda prie švietimo ar mokymosi ir yra naudingos
suaugusiems besimokantiesiems. Išsamesnės informacijos apie tikslines grupes ir konkrečius
reikalavimus ieškokite toliau pateikiamuose atskirų programos sričių aprašymuose.
4.3 Programos veiklos sritys
„Nordplus Adult“ skiriamos dotacijos toliau nurodytoms veiklos sritims.
Mobilumo projektams:
 Parengiamiesiems vizitams;
 Mokytojų ir kitų mokymo darbuotojų mainams;
 Suaugusių besimokančiųjų mainams.
Bendradarbiavimo projektams
 Teminiams tinklams;
 Plėtros projektams;
 Tyrimų projektams.
Mobilumo projektams skirtomis dotacijomis prisidedama prie kelionės ir pragyvenimo
(apgyvendinimo ir maitinimo) išlaidų. Bendradarbiavimo projektams teikiamos dotacijos
padengia kelionės ir apgyvendinimo išlaidas, susijusias su, pavyzdžiui, projekto susitikimais ir
kitomis projekto veiklos sričių išlaidomis.
Mobilumo projektai
Mobilumo projektuose privalo bendradarbiauti ne mažiau kaip dvi organizacijos iš ne mažiau
kaip dviejų šalių ne ilgiau nei vienus metus. Paraiškas galima teikti dėl toliau nurodytų
mobilumo projektų.
Parengiamieji vizitai
Kelionių ir pragyvenimo dotacijos skiriamos dalyvaujant bendruosiuose susitikimuose su
kitomis organizacijomis siekiant parengti ir suplanuoti bendrą projektą iki artėjančio
„Nordplus Adult“ programos termino pabaigos.
Dotacijos skiriamos vienam parengiamajam ir ne ilgesniam nei penkių dienų (su kelionės
laiku) susitikimui, kuriame dalyvauja ne daugiau kaip po du atstovus iš kiekvienos
organizacijos. Kadangi susitikimus rengia viena iš dalyvaujančiųjų organizacijų, dotacijos
priimančiosios organizacijos dalyviams neteikiamos.
Be formaliųjų reikalavimų, visos paraiškos privalo atitikti šiuos kriterijus:
 kartu su paraiška turi būti pateiktas išsamus planuojamo vizito planas;
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būtina konkrečiai aptarti konkrečius tikslus ir numatomus būsimo projekto ar paraiškos
rezultatus. Prireikus paramos pasikeitimams patirtimi tarp organizacijų, pavyzdžiui,
prireikus surengti studijų vizitą, reikėtų kreiptis, žiūrėti tolesnę dalį dėl mokytojų ir kitų
mokymo darbuotojų mainų.

Mokytojų ir kitų mokymo darbuotojų mainai
Kelionių ir pragyvenimo dotacijos skiriamos suagusiųjų mokytojams ir kitiems mokymo
darbuotojams dalyvauti mokymo kursuose ir savarankiškai organizuotuose studijų ar mokymo
vizituose atitinkamoje įstaigoje ar organizacijoje kitoje Šiaurės ar Baltijos šalyje.
Tikslas ‒ suteikti dalyviams naujų profesinių įgūdžių, patirties iš kitų kultūrų ir mokymosi
tradicijų ir taip pagerinti suaugusiųjų švietimo kokybę, stiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių
suaugusiųjų mokymosi ir švietimo organizacijų ir įstaigų bendradarbiavimą ir dalijimąsi
patirtimi.
Atkreipiame dėmesį, kad pagal šią programą paraiškas gali teikti tik suagusiųjų mokytojai ir
kiti tiesiogiai su suaugusiųjų mokymusi ir švietimu susiję darbuotojai, nes vizitais siekiama
tobulinti kiekvienos organizacijos suaugusiems besimokantiesiems siūlomą švietimo kokybę.
Atkreipiame dėmesį ir į tai, kad pagal „Nordplus Adult“ nepriimamos paraiškos dėl mokytojų
ir kitų aukštojo mokslo ar pradinio arba pagrindinio mokymo darbuotojų mainų; tokios
paraiškos teikiamos atitinkamai pagal programą „Nordplus Higher Education“ ir programą
„Nordplus Junior“.
Svarbu laikytis šių formaliųjų kriterijų:
 atskiras vizitas negali būti trumpesnis nei viena savaitė, tai yra visos penkios darbo
dienos, atmetus kelionės laiką;
 mobilumo dalyvių neturėtų būti daugiau kaip po du atstovus iš kiekvienos
organizacijos, išskyrus atvejus, kai yra svarbių priežasčių;
 visoje paraiškoje gali būti aptariami kelių asmenų iš kelių dalyvaujančių organizacijų
mainai. Vis dėlto kiekvienas vizitas turi būti organizuojamas individualiai ir vykdomas
tik vienoje įstaigoje. Pagal programą dotacijos neskiriamos studijų kelionėms, kai su
trumpais vizitais aplankomos kelios įstaigos ir organizacijos;
 turint pagrįstus motyvus, paraiškas leidžiama teikti ir dėl pakartotinių vizitų;
 kartu su paraiška būtina pateikti išsamią vizito programą išdėstant aiškius tikslus ir
numatomus rezultatus;
 maksimalus mobilumo projektų laikotarpis yra vieneri metai.
Suaugusių besimokančiųjų mainai
Kelionės ir pragyvenimo dotacijos skiriamos suaugusių besimakončiųjų12 mainams tarp
Šiaurės ar Baltijos šalių įstaigų ir organizacijų.
Tikslas ‒ suteikti dalyviams naujų gebėjimų ir (arba) profesinių įgūdžių, kitų kultūrų ir
mokymosi aplinkos pažinimą, taip pat stiprinti bendradarbiavimą
12

Paraiškos pradinio profesinio švietimo ir mokymo studentų mainams aptariamos programoje „Nordplus
Junior“.
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ir Šiaurės ar Baltijos šalių suaugusiųjų mokymosi ir švietimo organizacijų bei įstaigų keitimąsi
patirtimi.
Be to, svarbu laikytis šių formaliųjų kriterijų:
 atskiras vizitas turi būti vienos savaitės trukmės, tai yra visos penkios darbo dienos,
atmetus kelionės laiką;
 visoje paraiškoje gali būti aptariami kelių mokinių iš kelių dalyvaujančių organizacijų
mainai. Vis dėlto kiekvienas vizitas turi būti organizuojamas individualiai ir vykdomas tik
vienoje įstaigoje ar įmonėje. Pagal programą dotacijos neskiriamos studijų kelionėms, kai
su trumpais vizitais aplankomos kelios įstaigos ar įmonės;
 turint pagrįstus motyvus, paraiškas leidžiama teikti ir dėl pakartotinių vizitų;
 vizitas turi būti kitoje Šiaurės ar Baltijos šalių švietimo įstaigoje arba įmonėje, jei
atliekama stažuotė. Jei rengiamas švietimo vizitas, dalyviai privalo dalyvauti
mokymosi veikloje kartu su priimančiosios organizacijos besimokančiais suaugusiais;
 kartu su paraiška būtina pateikti išsamų planuojamo vizito planą išdėstant aiškius tikslus
ir numatomus rezultatus;
 visi paraiškoje planuojami vizitai turi būti įvykdyti per vienus metus, nes toks yra
maksimalus mobilumo projektų laikotarpis.
Pažymėtina, kad leidžiama teikti paraiškas dėl lydinčių mokytojų ar atskiros paramos, jei yra
išskirtinių tai pagrindžiančių aplinkybių ar poreikių. Šias aplinkybes ar poreikius būtina
konkrečiai paaiškinti paraiškoje. Išsamesnės informacijos ieškokite dalyje 4.4.4 Specialiųjų
poreikių turintys dalyviai.
Bendradarbiavimo projektai
Vykdant bendradarbiavimo projektus, turi dalyvauti ne mažiau kaip trys organizacijos iš ne
mažiau kaip trijų skirtingų Šiaurės ar Baltijos šalių ne ilgesniu kaip trejų metų laikotarpiu.
Paraiškas galima teikti toliau nurodytiems bendradarbiavimo projektams.
Teminiai tinklai
Pagrindinis teminių tinklų tikslas ‒ suteikti galimybę suaugusiųjų mokymesi ir švietime
dalyvaujančioms organizacijoms, įstaigoms, asociacijoms ir kitiems dalyviams kurti tinklus,
tai yra megzti naujus nuolatinius santykius ir partnerystę, taip pat esant galimybei su kitų
sektorių dalyviais suaugusiųjų mokymosi ar švietimo srityje.
Teminiuose tinkluose organizacijos aptaria bendrą temą, pavyzdžiui, susijusią su problema,
tema ar iššūkiu, dalinantis žiniomis ir patirtimi.
Norint dalyvauti teminiame tinkle, svarbu atitikti šiuos kriterijus:
 tinkle turi būti aptariama bendra, konkreti visoms dalyvaujančioms šalims aktuali tema;
 kartu su paraiška būtina pateikti išsamų darbų planą išdėstant aiškius tikslus ir
numatomus rezultatus;
 tinklo veikla turi lemti naujas žinias ir idėjas.
Tinklo veikla gali suformuluoti naujus konkrečius pasiūlymus kitoms programos „Nordplus
Adult“ dalimis.
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Plėtros projektai
Plėtros projektų tikslas ‒ suteikti Šiaurės ir Baltijos šalių organizacijoms galimybę kartu atlikti
suaugusiųjų mokymosi plėtros darbus. Plėtros projektuose turi būti parengti nauji kursai, moduliai,
formatai, metodai, medžiagos ir kt. siekiant suteikti suaugusiesiems geresnę mokymosi prieigą,
pagerinti suaugusiųjų mokymosi kokybę arba patenkinti naujus ar besikeičiančius poreikius. Pagal
programą taip pat remiama suaugusiųjų mokymo srityje dirbančių mokytojų, švietėjų ir kitų
mokymo darbuotojų mokymosi galimybių plėtra.
Norint dalyvauti plėtros projekte, svarbu atitikti šiuos kriterijus:
 plėtros projektas turi būti pagrįstas turimomis atitinkamos srities žiniomis ir
patirtimi, tačiau ankstesni projektai negali kartotis;
 kartu su paraiška būtina pateikti išsamų darbų planą išdėstant aiškius tikslus ir
numatomus projekto rezultatus;
 plėtros projektas skirtas produktams, tai yra projekto laikotarpiui pasibaigus turi būti
sukurtas visiškai parengtas ir prieinamas produktas. Turi būti suteikta galimybė
pasinaudoti produktu visuomenei, pavyzdžiui, turi būti surengti kursai, aprašytas
turinys, mokymo medžiaga, suaugusiųjų mokytojams skirtos rekomendacijos ir pan.
Mokslinių tyrimų įstaigos, turinčios suaugusiųjų mokymosi žinių ir patirties, gali prisidėti prie
projekto rezultatų tobulinimo.
Tyrimų („mapping“) projektai
Vykdant tyrimų projektus, remiamas naujų suaugusiųjų mokymosi žinių kūrimas ir turimų
šios srities žinių rinkimas, atskleidimas ir analizė. Tyrimų projektas galėtų, pavyzdžiui, apimti
konkrečių suaugusiųjų mokymosi tradicijų ar sektorių apibūdinimą, statistikos duomenis, taip
pat galima palyginti konkrečias šalis ar suaugusiųjų mokymosi sritis arba sektorius.
Tyrimų projektų tikslas ‒ apžvelgti, apibrėžti plėtros poreikius ir pateikti rekomendacijas
būsimoms iniciatyvoms, taip sukuriant pagrindą naujiems projektams.
Norint dalyvauti, svarbu atitikti šiuos kriterijus:
 tyrimų projektas turėtų būti pagrįstas turimomis žiniomis ir moksliniais tyrimais, kad
nesikartotų su ankstesniais moksliniais tyrimais ir planavimo projektais;
 tyrimo projektas turi būti
reikšmingas, o rezultatai
naudingi ne tik
dalyvaujančioms organizacijoms ir ne tik konkretaus projekto kontekste;
 kartu su paraiška būtina pateikti išsamų darbų planą išdėstant aiškius tikslus ir
numatomus rezultatus;
 įgyvendinant tyrimo projektą, paprastai dalyvauja kelios praktinės organizacijos ir
mokslinių tyrimų įstaigos, turinčios žinių ir patirties suaugusiųjų mokymosi srityje;
pirmenybė dažniausiai teikiama projektams, kuriuose dalyvauja skirtingos
organizacijos;
 visuomenė turėtų būti supažindinta su tyrimo projekto rezultatais, todėl itin svarbu, kad
paraiškoje būtų išsamiai aptartas numatomas projekto vertinimas, taip pat rezultatų ir
gautų žinių tvarkymas ir leidimas.
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4.4 Finansavimas
„Nordplus Adult“ dotacijos skiriamos atsižvelgiant į skirtingų kategorijų išlaidų vieneto kainą
ir projekto rūšį. „Nordplus“ dotacijomis siekiama prisidėti prie projekto išlaidų, tačiau jos
visiškai nepadengia visų faktinių su projektu susijusių išlaidų. Todėl visos dalyvaujančios
organizacijos turi nepamiršti ir tam tikro bendrojo finansavimo, taigi rekomenduojama
įvertinti konkrečiam projektui įgyvendinti reikalingą bendrąjį finansavimą prieš pateikiant
paraišką. Bendrojo finansavimo nereikalaujama nurodyti ar pagrįsti dokumentais nei
paraiškoje, nei galutinėje ataskaitoje, nes jis iš anksto įtraukiamas į vieneto įkainio sistemą.
Mobilumo projektai ir bendradarbiavimo projektai vykdomi pagal dvi skirtingas toliau
apibūdintas įkainių sistemas. Išsamesnės informacijos apie konkrečią finansinę sistemą
ieškokite toliau pateiktuose atskirų programos veiklos sričių aprašymuose. Išsamesnės
informacijos taip pat galite rasti papildomame dokumente „Nordplus Adult“ sąmatų
sudarymo gairės ir reikalavimai, jis pateikiamas interneto svetainėje adresu
nordplusonline.org.
Mobilumo projektai
Mobilumo projektams dotacijos paskirstomos pagal fiksuotuosius kelionės ir pragyvenimo
įkainius ir apskaičiuojama automatiškai elektroninėje paraiškos formoje, įvedus reikalingus
duomenis apie dalyvių skaičių, jų kilmę, priimančiąją šalį (šalis) ir vizito trukmę.
Fiksuotiejimobilumo projektų įkainiai13
Fiksuotieji mobilumo projektų įkainiai yra:
Kelionės įkainiai (vienam dalyviui)
Į Grenlandiją ir iš Grenlandijos

1 300 eurų

Į Farerų salas ir į Islandiją ir iš Farerų salų ir iš Islandijos

660 eurų

Tarp Danijos, Estijos, Suomijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Švedijos ir Alandų

330 eurų

*Šalies viduje, daugiau nei 500 km (pirmyn ir atgal)

150 eurų

*Kelionės šalies viduje įkainis papildomai pridedamas prie tarptautinių kelionių. Dėl kelionių
šalies viduje dotacijų galima kreiptis tuomet, jei atstumas nuo dalyvio gyvenamojo miesto iki
artimiausio tarptautinio oro uosto, geležinkelių ar autobusų stoties kilmės šalyje yra didesnis
nei 250 km.
Pragyvenimo įkainiai (vienam dalyviui)

Liaudies aukštųjų mokyklų besimokantieji

13

Dienai

Savaitei

Mėnesiui

20 eurų

70 eurų

200 eurų

Nustatyti įkainiai yra maksimalūs ir skaičiuojami pagal vienkartinės sumos principą.
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Suaugę besimokantieji

40 eurų

160 eurų

480 eurų

Suaugusiųjų mokytojai ir kiti mokymo darbuotojai

70 eurų

355 eurai

1 065 eurai

Bendradarbiavimo projektai
Dotacijos bendradarbiavimo projektams skirstomos atsižvelgiant į fiksuotąsias kelionės vieneto
kainas, darbo laiką ir kitas projekto išlaidas. Pagal vieneto kainą paprastai apskaičiuojama
skiriama dotacija, tai yra išlieka tam tikras lankstumas sprendžiant dėl sąmatoje įtvirtintų
vieneto kainų. Išsamesnės informacijos apie tai rasite „Nordplus Adult“ sąmatos sudarymo
gairėse ir reikalavimuose.
Pagal programą dotacijos skiriamos trims skirtingoms vieneto kainoms:
 projekto valdymo, įgyvendinimo ir rezultatų sklaidos;
 tarptautinių susitikimų;
 plėtros darbų.
Paraiškos dėl plėtros darbų vieneto kainos priimamos tik atliekant plėtros ir tyrimų projektus.
Kalbant apie teminius tinklus, kuriais nesiekiama plėtoti produktų, dotacija ribojama projekto
valdymo, įgyvendinimo ir rezultatų sklaidos ir tarptautinių susitikimų vieneto kaina.
Pagal „Nordplus Adult“ didžiausia dotacijos suma nenustatoma. Vadinasi, pareiškėjai gali
apibrėžti reikalingą pagalbą pagal savo konkretų projektą. Vis dėlto pažymėtina, kad visai
programai yra skirta ribota 1,2 mln. eurų metinė sąmata.
Pagal kiekvieną projektą atliekamas išsamus paraiškoje nurodytas sąmatos vertinimas.
Konkrečiai vertinant, sprendžiamas projekto - apibūdinamų rezultatų ir prašomos pagalbos
atitikimo. Jei projekto apibūdinime nepagrindžiama sąmata, skirta dotacija gali būti
mažinama.
Vidutinė „Nordplus Adult“ bendradarbiavimo projektui skiriama dotacija ‒ 45 000 eurų.
Projekto valdymo, įgyvendinimo ir rezultatų sklaida
„Nordplus Adult“ programos dotacija siekiama padengti projekto administravimo ir projekto
rezultatų sklaidos išlaidas.
Administravimo išlaidoms priskiriamos projekto koordinavimo ir dalyvavimo jame išlaidos,
pavyzdžiui, apskaitos, ataskaitų teikimo, logistikos tvarkymo ir kitos išlaidos.
Sklaidos išlaidoms priskiriamos ataskaitų ir lankstinukų leidimo, vertimo, interneto svetainių
kūrimo ir šalies ar tarptautinių konferencijų, seminarų ir susitikimo rengimo išlaidos. Čia taip
pat priskiriamos ir išorinės paslaugos, pavyzdžiui, ekspertams mokamas atlyginimas.
Dotacija skiriama vienkartine suma, todėl ji nepriklauso nuo projekto trukmės, rūšies ir turinio.
Koordinuojančiajai institucijai skiriamas didesnis įkainis, nes projektą koordinuojant numatomos
didesnės administravimo išlaidos.
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Projekto valdymo, įgyvendinimo ir rezultatų sklaidos vieneto kaina
(kiekvienai dalyvaujančiajai organizacijai)
Koordinatoriui: 3 000 eurų
Partneriui:

1 000 eurų

Tarptautiniai susitikimai
Dotacijos skiriamos dalyvaujančiųjų įstaigų darbuotojų kelionei ir pragyvenimui vykstant į
susitikimus tarp projekto partnerių, norint planuoti, koordinuoti ir toliau vykdyti projektą. Ši
vieneto kaina taip pat gali būti taikoma kitoms susitikimo formoms, pavyzdžiui, tinklo
susitikimams, mažesniems seminarams ar kursams, dalyvaujant partnerių darbuotojams ar
suaugusiems mokiniams ir pan. Didesnių išorinių renginių, kuriuose dalyvauja partneriams
nepriklausantys asmenys, išlaidos atlyginamos pagal projekto valdymo, įgyvendinimo ir
rezultatų sklaidos vieneto kainą.
Vieneto kaina turi padengti kelionės ir pragyvenimo išlaidas, todėl ji grindžiama kelionės
mobilumo įkainiais (žr. 4.1.1. dalį) papildomą dotaciją skiriant pragyvenimui.
Tarptautinių susitikimų vieneto kaina (vienam susitikimo dalyviui)
Į Grenlandiją ir iš Grenlandijos

1 600 eurų

Į Farerų salas ir į Islandiją ir iš Farerų salų ir iš Islandijos

960 eurų

Tarp Danijos, Estijos, Suomijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Švedijos ir Alandų

630 eurų

Plėtros veiklos
Dotacija skirta darbo laikui rengiant reikšmingus švietimo produktus, svarbius partnerystei
nepriklausantiems dalyviams. Tai gali būti mokymo programos, jų priemonės, analizės,
tyrimai, atviri švietimo ištekliai, metodai ir pan.
Pažymėtina, kad ši kaina paprastai netaikoma dalyvauti projekte skirtam laikui, tačiau jam
galima taikyti projekto valdymo, įgyvendinimo ir rezultatų sklaidos vieneto kainą.
Pareiškėjas turi pateikti preliminarų produktui ar produktams parengti reikalingų darbo dienų
skaičiaus apskaičiavimą. Šis apskaičiavimas grindžiamas vienodais įkainiais asmeniui per
vieną darbo dieną trijose šalių grupėse, nepriklausomai nuo to, koks faktinis darbo mokestis.
Plėtros darbų vieneto kaina (vienam dalyviui per vieną darbo dieną)
Danija, Grenlandija, Farerų salos, Švedija ir Norvegija

250 Eurų

Suomija, Alandai ir Islandija

225 eurai

Lietuva, Latvija ir Estija

125 eurai
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Nors plėtros veikloms nenustatyta dotacijos apribojimų, numatoma išsamiai įvertinti visas
sąmatas, atsižvelgiant į faktinių plėtros darbų apibūdinimą ir paraiškoje nurodytų darbo dienų
skaičių. Taip pat numatoma atsižvelgti, ar projektas ir jo sritis apskritai atitinka programos
„Nordplus Adult“ sąmatų sistemą.
Vidutiniškai „Nordplus Adult“ vienai įstaigai skiria 25 darbo dienas per metus. Tik išimtiniais
atvejais bendras įstaigai suteiktų darbo dienų skaičius per visą projekto laikotarpį yra didesnis
nei 40 dienų. Jei paraiškoje nurodomas darbo dienų skaičius yra gerokai didesnis, tai būtina
aiškiai pagrįsti.
4.5 Paraiškų teikimas
„Nordplus Adult“ programai paraiškas leidžiama teikti tik elektroniniu būdu per paraiškų ir
ataskaitų sistemą („Espresso“). Išsamios informacijos ieškokite interneto svetainėje adresu
www.nordplusonline.org..
Paraiškos priimamos danų, norvegų, švedų ar anglų kalbomis. Vieno ar daugiau Baltijos šalių
dalyvių paraiškos pateikiamos tik anglų kalba.
Paraiškas privalo pateikti projektą koordinuojanti įstaiga ar organizacija. Visos organizacijos
partnerės ir koordinuojančioji institucija privalo pasirašyti sutikimo dalyvauti projekte raštą ir taip
patvirtinti savo dalyvavimą projekte. Sutikimo raštą turi pasirašyti atitinkama įstaiga, juridinis
asmuo, tai yra aukščiausia organizacijos ar įstaigos vadovybė ir kontaktinis asmuo. Sutikimo rašte
išdėstoma dalyvaujančiųjų įstaigų tarpusavio sutartis dėl pateiktos paraiškos, todėl, nepateikus
sutikimo rašto, paraiška gali būti atmesta.
Šablono ieškokite šio vadovo prieduose ir sistemoje „Espresso“ pateikiamoje paraiškos
formoje.
Pažymėtina, kad paraiškos vertinamos tik tuomet, jei jos atitinka šiuos kriterijus:
 paraiškoje pateikiamas visų dalyvaujančių organizacijų pasirašytas sutikimo dalyvauti
projekte raštas;
 paraiška pateikiama sistema „Espresso“ iki paraiškoms pateikti nustatyto termino
pabaigos;
 paraiškose aptariama ateities veikla, o ne jau įgyvendinta veikla.
Terminai
Pagal programą „Nordplus Adult“ nustatomi du metiniai paraiškų teikimo terminai: bendrasis
terminas kovo mėnesį taikomas bet kokiai veiklos sričiai bet kurioje programos dalyje,
papildomas terminas spalio 1 dieną taikomas paraiškoms dėl parengiamųjų vizitų.
Terminai skelbiami kvietime teikti pasiūlymus adresu nordplusonline.org ir kiekvieno
„Nordplus“ biuro interneto svetainėje. Nacionalinių programų biurų sąrašas pateikiamas šio
vadovo 4‒5 psl.
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4.6 Kokia paraiška laikoma tinkama?
Tinkamoje „Nordplus Adult“ paraiškoje turėtų būti:
 apibūdinamos projekto aplinkybės ir platesnis švietimo kontekstas,
dalyvaujančiosios šalys, jų žinios, patirtis ir numatomo įtraukimo į projektą
pagrindimas;
 apibūdinami tikslai ir numatomi rezultatai;
 apibūdinamos veiklos sritys ir aptariamas jų įgyvendinimas;
 apibūdinamas dalyvaujančiųjų šalių tarpusavio pasiskirstymas pareigomis ir
užduotimis;
 aptariami programos sistemos ir tikslų motyvai;
 atskleidžiama projekto pridėtinė vertė aptariant konkrečią projekto įgyvendinimo
Šiaurės ar Baltijos šalyse naudą, palyginti su projekto įgyvendinimu tik atskiroje
šalyje;
 parodoma, kad projekto veiklos sritys ir tikslai yra įgyvendinami, atsižvelgiant į
sąmatą;
 pateikiama reali sąmata, atsižvelgiant į bendrąją programos turimą dotacijos sąmatą;
 pateikiamas planas su aiškiais projektų rezultatų sklaidos tikslais;
 pateikiamas tinkamas projekto vertinimo planas siekiant įvertinti pasiektus
rezultatus, palyginti su planuojamais tikslais (pavyzdžiui, savarankiškas
vertinimas);
 aptariama veiklos rūšių ir jų rezultatų integracija atitinkamoje įstaigoje ar
organizacijoje.
„Nordplus Adult“ programai yra svarbi tinkama rezultatų sklaida. Sutarties laikotarpiu
visiems bendradarbiavimo projektams būtina sukurti projektui skirtą interneto svetainę, nes
tai laikoma sklaidos veiklos dalimi. Visų įgyvendintų projektų galutiniai rezultatai bus
patalpinti leidinyje.
Pareiškėjai ar partneriai turėtų pateikti informaciją apie anksčiau patvirtintų
„Nordplus“ projektų:
 rezultatus;
 dotacijos valdymą;
 galimas ankstesnių projektų ar veiklos sričių persidengimą ar pasikartojimą.
Atrankos kriterijai
Paraiškos vertinamos pagal toliau pateiktus pagrindinius kriterijus.
Svarba
 Ar paraiška atitinka programos „Nordplus Adult“ tikslus?
 Ar planuojamos veiklos sritys yra susijusios su projektu ir apima visą projekto
laikotarpį?
 Ar paraiška atitinka programos „Nordplus Adult“ sistemą, pavyzdžiui, tikslinę grupę,
veiklos rūšį ir paraiškoje nurodytą dotaciją?
Tikslai ir turinys
 Ar projekto uždaviniai ir jiems įgyvendinti pasirinktas metodas yra aiškūs ir realūs?
 Ar projekte apibrėžtas uždavinių ir planuojamų rezultatų įgyvendinimo vertinimo
metodas?
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Organizavimas ir įgyvendinimas
 Ar dalyvaujančiosios organizacijos yra reikšmingos projektui ir ar sugebės
įgyvendinti planuojamas veiklos sritis, įgyvendinti ir naudotis numatomais
rezultatais?
 Ar skirtingų dalyvaujančių organizacijų vaidmenys ir uždaviniai, susiję su jų
dalyvavimu vykdomoje veikloje, yra tinkamai suderinti?
 Ar yra suplanuotos priemonės veiksmingam dalyvaujančiųjų organizacijų
bendravimui ir bendradarbiavimui užtikrinti?
 Ar numatomi rezultatai yra aiškūs ir tinkamai apibrėžti?
Projekto rezultatų sklaida
 Ar yra sudarytas tinkamas projekto rezultatų ir patirties sklaidos planas?
 Ar yra apibrėžtos sklaidai svarbios tikslinės grupės?
 Ar yra pasirinkti reikšmingi sklaidos tikslinėms grupėms metodai ar
priemonės?
Pažymėtina, kad programoje itin daug dėmesio skiriama iniciatyvoms, susijusioms su
pažeidžiamais suaugusiaisiais, naujiems pareiškėjams ir partnerystei, naujiems metodams ir
požiūriui, kelių skirtingų sektorių iniciatyvoms suaugusiųjų mokymosi ir švietimo sektoriuje
dalyvaujant kelių rūšių organizacijoms.
4.7 Vertinimas ir sprendimas
Visos programos tikslus ir sistemą atitinkančios paraiškos pateikiamos ne mažiau kaip dviem
nepriklausomiems vertinimams, kuriuos atlieka „Nordplus“ administracija. Remiantis
konsoliduotąja „Nordplus“ administracijos rekomendacija, programos „Nordplus“ komitetas
priima galutinį spendimą dėl dotacijos skyrimo.
Pareiškėjai, pateikę paraiškas iki bendrojo termino kovo mėnesį pabaigos, informuojami per
maždaug tris mėnesius nuo šio termino pabaigos, o pareiškėjams, paraiškas dėl parengiamųjų
vizitų pateikusiems spalio mėnesį, pranešama maždaug per pusantro mėnesio nuo šio termino
pabaigos.
Projektą patvirtinus koordinuojančiajai institucijai, pateikiama sutartis. Dotacijos sumos dalis
arba visa dotacija išmokama pasirašius sutartį ir ją pateikus „Nordplus“ administracijai.
Informacijos apie „Nordplus“ taikomą vertinimo procedūrą taip pat ieškokite 1.5 skyriuje.
4.8 Ataskaitų teikimas
Visos pagal programą „Nordplus Adult“ finansinę paramą gavusios organizacijos privalo pateikti
projekto ataskaitą per 30 dienų nuo sutarties laikotarpio pabaigos. Ataskaitą taip pat būtina
pateikti elektroniniu būdu „Nordplus“ paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemoje „Espresso“; ji
pateikiama adresu www.nordplusonline.org.
Vykdant projektus, kurių trukmė yra ne trumpesnė nei 18 mėnesių, taip pat būtina pateikti
tarpinę ataskaitą.
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Galutinė projekto ataskaita dalijama į finansinę ir aprašomąją dalis. Finansinę ataskaitą turi
patvirtinti įstaigos ar organizacijos finansų skyrius. Kartu su ataskaita nereikalaujama pateikti
įgyvendintų veiklos sričių dokumentų, tačiau šiuos dokumentus koordinuojančioji institucija
privalo surinkti iš visų partnerių ir saugoti ne trumpiau nei penkerius metus nuo galutinės
ataskaitos patvirtinimo.
Visos nepanaudotos lėšos grąžinamos programai, o „Nordplus“ administracija išsiunčia
grąžintinos sumos sąskaitą.
Pasirašius sutartį, patvirtintų projektų koordinatoriams pateikiamas finansų vadovas,
„Nordplus Adult“ 2017 m. projektų finansų vadovas, kuriame pateikiama išsamesnė
informacija apie veiklai taikomus ataskaitų teikimo reikalavimus ir dokumentus. Šį vadovą
taip pat galima atsisiųsti iš interneto svetainės nordplusonline.org.
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5 „Nordplus Horizontal“
5.1 Programos tikslai
Pagal „Nordplus Horizontal“ parama teikiama projekto veiklai, susijusiai su
bendradarbiavimu tarp tradicinių švietimo sektorių. Programa yra atvira visiems dalyviams,
dalyvaujantiems švietimo sektoriuje : valstybinėms ar privačiosioms organizacijoms,
profesinio mokymo organizacijoms ar įstaigoms, politinėms ar administravimo institucijoms.
Pagal programą parama taip pat teikiama pažangiosioms kalbų mokymosi programoms
įgyvendinti ir konferencijoms organizuoti (tačiau visais atvejais pagrindiniu kriterijumi išlieka
kelis sektorius apimanti dimensija).
Be pagrindinių „Nordplus“ tinklų, programai „Nordplus Horizontal“ keliami šie konkretūs
tikslai:
 remti kelis sektorius apimančią tinklo ir projektų veiklą švietimo srityje;
 remti pažangiuosius projektus, apimančius tradicines sektorius, suteikiančius galimybę
spręsti naujus, kitokius, platesnius ar sudėtingesnius klausimus ar iššūkius;
 teikti paramą projektų ir tinklų veiklos sritims, kuriomis siekiama prisidėti prie visą
gyvenimą trunkančio mokymosi švietimo sistemų dalyvaujančiosiose šalyse kokybės ir
inovacijų plėtros.
Paraiškos priimamos iki 2017 metų kovo 1 dienos.
5.2 Tikslinės grupės
„Nordplus Horizontal“ skirta aštuonių dalyvaujančiųjų šalių ir trijų autonominių regionų
įstaigoms ir organizacijoms, -veikiančioms švietimo ir mokymosi visą gyvenimą sektoriuose.
Paraišką pagal „Nordplus Horizontal“ projekto ir tinklo veiklos rūšims privalo pateikti
partneriai bent iš dviejų sektorių. Tai gali būti švietimo sistemos sektoriai, pavyzdžiui,
partnerystė tarp aukštojo mokslo įstaigų ir mokyklų (taip pat ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir
vaikų darželių) arba tarp organizacijų, įstaigų ir įmonių viešajame, privačiajame ir (arba)
savanoriškajame sektoriuose, jei paraiškoje nurodytas projektas susijęs su partneryste
švietimo srityje.
Šiose veiklos srityse taip pat turėtų dalyvauti ne mažiau kaip trys partneriai iš trijų skirtingų
dalyvaujančiųjų šalių ar autonominių regionų. Paraiškas taip pat gali teikti pareiškėjai ir ne iš
Šiaurės ar Baltijos šalių, jei jie yra svarbūs, atsižvelgiant į tinklą arba projekto partnerių nuomonę.
Vis dėlto finansinė parama neskiriama partneriams, įsteigtiems už „Nordplus“ šalių ribų.
Pagal programą parama neteikiama atskirų asmenų mobilumui (moksleivių, studentų,
mokytojų ar darbuotojų), išskyrus atvejus, kai mobilumas yra susijęs su projektu ir tinklo
veikla.
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5.3 Programos veiklos sritys
Pagal „Nordplus Horizontal“ remiamos šios veiklos sritys:
 praktiniai seminarai;
 pasidalijimo patirtimi seminarai;
 konferencijos;
 tyrimai ir analizė;
 statistikos duomenų kaupimo projektai;
 projektai, skirti panaudoti mokslinių tyrimų švietimo srityje rezultatams;
 pažangiojo kalbų mokymo, dėstymo ir vertimo medžiagos ar panašios medžiagos kitose
srityse rengimas;
 naujų kurso modulių sudarymas pagal naujas mokymosi ir mokymo platformas;
 švietimo srities rezultatų ir patirties leidimas, platinimas ir pasikeitimas.
Kiti kelis sektorius jungiančių tinklų ir projekto veiklos sričių pavyzdžiai: veikla, grindžiama ir
plėtojanti ankstesnius „Nordplus“ remiamus tinklus ir projektus, tai yra veikla, daugiausia skirta
analizei, pasikeitimui patirtimi, palyginimui ir rezultatų sklaidai.
Didžiausia projekto pagal „Nordplus Horizontal“ trukmė ‒ 3 metai.
5.4 Finansavimas
„Nordplus“ dotacijomis siekiama prisidėti prie faktinių veiklos sričių išlaidų, todėl pagal
„Nordplus Horizontal“ galima atlyginti ne daugiau kaip 50 proc. bendrųjų projekto išlaidų.
Vadinasi, nuosavo įnašo dydis turėtų būti įtrauktas į faktines išlaidas. Kartu su paraiška
„Nordplus Horizontal“ būtina pateikti sąmatą, kurioje apžvelgiamos bendrosios preliminariai
nustatytos veiklos rūšių išlaidos ir numatomi finansavimo šaltiniai. Rekomenduojamo
sąmatos modelio ar šablono ieškokite adresu www.nordplusonline.org..
Patvirtintos išlaidos apima ir vidaus dalyvaujančiųjų įstaigų finansavimą. Be finansavimo
pinigais, leidžiami ir įnašai natūra, pavyzdžiui, „Nordplus“ projektui skirtas darbo laikas gali
būti įskaičiuotas į vidaus finansavimą. Suteikiama galimybė pasinaudoti visa parama,
pavyzdžiui, kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms padengti, jei nuosavas įstaigos indėlis
padengia ne mažiau kaip 50 proc. bendrųjų projekto išlaidų.
Paraiškos finansavimas gali apimti pagalbą kelionės, apgyvendinimo ar maitinimo,
administravimo, rengimo ir kitoms išlaidoms padengti.
Parama kelionių išlaidoms padengti
Pagal „Nordplus Horizontal“ parama neteikiama atskirų asmenų mobilumui, todėl mobilumo
veiklos rūšims nustatyti dydžiai šioje paprogramėje netaikomi. Tačiau kitų paprogramių
„Nordplus“ kelionių įkainiais galite pasinaudoti kaip sąmatos sudarymo gairėmis. Kelionės ir
apgyvendinimo išlaidos dengiamos tik tuomet, jei šios išlaidos yra susijusios su projekto ar
tinklų veikla.
Parama administravimo išlaidoms padengti
Koordinuojančioji institucija gali panaudoti ne daugiau kaip 5 proc. skirtos „Nordplus“
dotacijos administravimo išlaidoms padengti, prireikus atlyginti papildomas „Nordplus“
veiklos sričių koordinavimo išlaidas. Koordinatoriai neprivalo pateikti administravimo
išlaidas patvirtinančių dokumentų.
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Mokėjimai ir auditas
Lėšos išmokamos tinklo ar projekto koordinatoriui, o šis laikomas atsakingu už lėšas per visą
sutarties laikotarpį. Tinklas ar projektas sprendžia, kaip paskirstyti lėšas dalyvaujančiosioms
įstaigoms. Lėšos išmokamos dviem atskiromis dalimis: 80 proc. išmokama pasirašius sutartį ir
ne daugiau kaip 20 proc. išmokama patvirtinus galutinę ataskaitą.
Lėšų apskaita tvarkoma laikantis nacionalinių ar vidaus reikalavimų kaip atskiras projektas
įstaigos ar organizacijos apskaitos sistemoje, kad atliekant auditą būtų galima patikrinti visus
atliktus mokėjimus.
Lėšų panaudojimas ne pagal paskirtį
Jei lėšos panaudojamos ne pagal sutartyje numatytą paskirtį ir (arba) tarpinė ir galutinė
ataskaitos nepateikiamos sutartyje nustatyta tvarka, pagrindinis administratorius gali nuspręsti
sulaikyti arba atsiimti suteiktas lėšas.
Specialiųjų poreikių turintys dalyviai
Išlaidoms, susijusioms su dalyviais, turinčiais specialiųjų poreikių, padengti gali būti skirta
dotacija iki 100 proc. Jei neįgaliems dalyviams prireikia papildomos pagalbos ir paramos,
pagal tinklo ar projekto sritis galima kreiptis dėl papildomų lėšų ir įprastam paraiškų teikimo
terminui pasibaigus. Paraiškos teikiamos tiesiogiai atitinkamos paprogramės pagrindiniam
administratoriui. Paprastai reikia pateikti gydytojo pažymą. Papildomų lėšų galima gauti ir
lydinčiųjų asmenų, vertėjų ar panašioms išlaidoms padengti.
Ši taisyklė taikoma tik tiems dalyviams, kurie dalyvauja veiklos srityse, kurioms jau skirta
dotacija.
Neatlyginamos išlaidos
 Papildomos išlaidos, t. y. bendrojo pobūdžio nenurodytos išlaidos, kurios tiesiogiai
nesusijusios su „Nordplus“ projektu;
 Biuro įranga (pavyzdžiui, IT įranga);
 Dalyvių ne iš Šiaurės ar ne iš Baltijos šalių išlaidos;
 Veiklos už Šiaurės ar Baltijos šalių ribų išlaidos.
„Nordplus“ dotacijos paprastai netaikomos darbo užmokesčio išlaidoms padengti, tačiau
tinklai ar projektai gali įtraukti darbo laiką į „Nordplus“ programos veiklą, jeigu jie tai
savarankiškai finansuoja.
5.5 Paraiškų tinkamumas ir vertinimas
Bendrosios informacijos šiuo klausimu ieškokite 1.5 skyriuje. Nurodytame skyriuje taip pat
aptariama skundų pateikimo tvarka.
Pažymėtina, kad visi paraiškoje dalyvaujantys partneriai, įskaitant koordinuojančiąją
instituciją, privalo kartu su paraiška pateikti ir tinkamai pasirašytą sutikimo dalyvauti projekte
raštą. Sutikimo rašte išdėstoma dalyvaujančiųjų įstaigų tarpusavio sutartis dėl pateiktos
paraiškos, todėl, nepateikus sutikimo rašto, paraiška gali būti atmesta.
Be bendrųjų kriterijų, paraiškos pagal „Nordplus Horizontal“ privalo atitikti ir šiuos
reikalavimus:
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projektas turi būti horizontalus ir susijęs su keliais skirtingais sektoriais; tai taikoma tiek
projekto turiniui, tiek dalyvaujančiosioms institucijoms;
daugiausia dėmesio skirtina rezultatų, kurie gali prisidėti prie švietimo plėtros Šiaurės ir
Baltijos šalyse, sklaidai.

5.6 Projekto ataskaitos ir patikra
Visos „Nordplus“ finansine parama besinaudojančios įstaigos ar organizacijos privalo pateikti
ataskaitas per 30 dienų nuo sutartinio laikotarpio pabaigos. Ataskaitas pagal visus projektus
būtina pateikti paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemoje „Espresso“.
Ataskaitoje turi būti pateikti atsakymai į šiuos klausimus:
 kokia apimtimi projektas įvykdė jam keliamus svarbiausius tikslus?
 kokia apimtimi projekte pavyko parengti planuojamus produktus (pavyzdžiui, ataskaitas,
leidinius, mokymo medžiagą ar kursus)?
 kokia apimtimi projektas atitinka planuojamą grafiką?
 kokia apimtimi projektas atitinka planuojamą sąmatą?
 kokia apimtimi projekto partnerių tarpusavio bendradarbiavimas atitinka planuojamus
tikslus?
 kokia apimtimi projektas teigiamai prisidėjo prie dalyvaujančiųjų įstaigų ar organizacijų
partnerių?
 kokia apimtimi projekto rezultatai buvo naudingi tikslinėms grupėms už įstaigų ribų?
Finansinę ataskaitos dalį turi patvirtinti įstaigos ar organizacijos finansų skyrius. Prie
ataskaitos nereikalaujama pateikti projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų. Nepanaudotos
lėšos turi būti grąžintos programai sutarties laikotarpiui pasibaigus. SIU pateikia sąskaitą
faktūrą grąžintinai sumai.
„Nordplus“ veiklos sričių koordinatoriams žinotina, kad nacionaliniai „Nordplus“ biurai turi
teisę atlikti monitoringo vizitus, įskaitant finansinį auditą. Apie numatomus patikrinimus
pranešama iš anksto prieš protingą terminą. Galimam auditui atlikti visi kvitai ir projektą
pagrindžiantys dokumentai turėtų būti saugomi ne trumpiau nei penkerius metus nuo projekto
įvykdymo dienos. Monitoringo vizitai taip pat gali būti rengiami norint įvertinti projekto
rezultatus ir jų sklaidą.
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6 „Nordplus Nordic Language“
6.1 Programos tikslai
Pagal „Nordplus Nordic Language“ keliami du pagrindiniai tikslai:
 remti veiklos sritis, gerinančias Šiaurės šalių kalbų, pirmiausia danų, norvegų ir
švedų14, žinias tarp vaikų ir jaunimo;
 rengti medžiagą, metodus ir strategijas Šiaurės šalių kalbų supratimui visais
švietimo sistemų lygmenimis didinti.
Pagal „Nordplus Nordic Language“ parama teikiama veiklos sritims, kuriomis siekiama
pagerinti kitų Šiaurės kalbų, išskyrus tikslinės grupės gimtąją Šiaurės šalių kalbą, supratimą.
Vadinasi, projektai, kuriais siekiama pagerinti atskiros tikslinės grupės gimtosios Šiaurės šalių
kalbos žinias, nelaikomi tinkamais.
Vis dėlto pagal „Nordplus Nordic Language“ parama taip pat teikiama projektams, kuriais
siekiama mokyti Šiaurės šalių kalbų naujus Šiaurės šalių gyventojus, pavyzdžiui, imigrantus ir
pabėgėlius, suteikiant galimybę skirtingų šalių mokymosi paslaugų teikėjams suformuoti
tinklą, keistis žiniomis ir patirtimi bei vykdyti bendrą šios srities plėtrą.
Pirmenybė teikiama kokybiškoms programoje numatytos veiklos sritims, kuriomis remiami ir
skatinami pagrindiniai paprogramės tikslai. Paraiškos teikiamos iki 2017 metų kovo 1
dienos.
Paraiškos turi būti pateiktos danų, norvegų ar švedų kalbomis.
6.2 Tikslinės grupės
„Nordplus Nordic Language“ dalyvauja Danija, Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija,
Estija, Latvija, Lietuva ir autonominiai Farerų salų, Grenlandijos ir Alandų regionai (taip pat
samių kalbos paplitimo teritorijos).
Paprastai paramos pagalšią paprogarmę gali tikėtis tik dalyviai iš pirmiau nurodytų šalių ar
teritorijų. Kita vertus, šios paprogarmės veiklos srityse gali dalyvauti dalyviai iš kitų šalių ar
teritorijų, jei tai reikalinga ar naudinga projektui vykdyti. Paprastai paramos pagal programą gali
tikėtis tik veikla, vykdoma pirmiau nurodytose šalyse ar teritorijose.
Programoje „Nordplus Nordic Language“ gali dalyvauti visi Šiaurės šalių kalbų paplitimo
teritorijoje veikiantys subjektai; įskaitant:
 ikimokyklinio ugdymo įstaigas, mokyklas, universitetus ir mokslinių tyrimų įstaigas;
 organizacijas ir asociacijas;
 NVO ir kitas neformaliojo mokymo sritis;
14

Tai neužkerta kelio su kitomis Šiaurės šalių kalbomis susijusioms paraiškoms, tačiau pirmenybė
teikiama paraiškoms, kurios skirtos danų, norvegų ar švedų kalboms.
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tinklus;
privačiąsias bendroves.

6.3 Programos veiklos sritys
Parama skiriama tinklams, jungiantiems kalbinės teritorijos šalis, formuoti arba įvairioms
kalbos paplitimo teritorijoje vykdomos veiklos sritims remti. Paraiškoje būtina nurodyti ne
mažiau kaip tris skirtingas dalyvaujančiąsias šalis ar autonomines teritorijas, pavyzdžiui,
vieną koordinuojančiąją įstaigą ar organizaciją ir ne mažiau kaip du partnerius.
Remiamos veiklos sričių pavyzdžiai:
 kaimyninių šalių kalbų mokymosi mokyklose metodų rengimas;
 bendradarbiavimas sudarant mokyklos programą, įvertinant Šiaurės šalių kalbų padėtį
mokyklų sistemoje;
 projektai, didinantys Šiaurės šalių kalbų žinomumą;
 konferencijo;
 seminarai;
 leidiniai;
 kalbos technikos projektai;
 pagalbinių ugdymo priemonių ir mokymo medžiagos rengimas ir leidimas;
 plėtros projektai ir kitos veiklos sritys, kuriais siekiama kurti ir tobulinti pedagoginius ir
didaktinius metodus.
Parama neteikiama jau vykdomoms ar baigtoms veiklos sritims. Parama skiriama tik ateityje
numatytai veiklai. Pareiškėjai gali kreiptis dėl paramos projektams ar tinklams, jei šie apima
laikotarpį iki trejų metų, tai yra iki maksimalios paramos atskiram projektui trukmės.
6.4 Finansavimas
„Nordplus“ dotacijomis siekiama prisidėti prie faktinių veiklos sričių išlaidų, todėl pagal
„Nordplus Nordic Language“ galima atlyginti ne daugiau kaip 50 proc. bendrųjų projekto
išlaidų. Vadinasi, nuosavo įnašo dydis turėtų būti įtrauktas į faktines išlaidas. Kartu su
paraiška „Nordplus Nordic Language“ būtina pateikti sąmatą, kurioje apžvelgiamos
bendrosios preliminariai nustatytos veiklos rūšių išlaidos ir numatomi finansavimo šaltiniai.
Rekomenduojamo sąmatos modelio ar šablono ieškokite adresu www.nordplusonline.org..
Patvirtintos išlaidos apima ir kitų dalyvaujančiųjų įstaigų finansavimą. Be finansavimo
pinigais, leidžiami ir įnašai natūra, pavyzdžiui, „Nordplus“ projektui skirtas darbo laikas gali
būti įskaičiuotas į vidaus finansavimą. Suteikiama galimybė pasinaudoti visa parama,
pavyzdžiui, kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms padengti, jei nuosavas įstaigos finansavimas
padengia ne mažiau kaip 50 proc. bendrųjų projekto išlaidų.
Paraiškos finansavimas gali apimti pagalbą kelionės, apgyvendinimo ar maitinimo,
administravimo, rengimo ir kitoms išlaidoms padengti.
6.4.1 Parama kelionių išlaidoms padengti
Pagal „Nordplus Nordic Language“ parama neteikiama atskirų asmenų mobilumui, todėl
mobilumo veiklos rūšims nustatyti dydžiai šioje paprogramėje netaikomi. Tačiau kiti
„Nordplus“
paprogramių
kelionės
įkainiais
galite
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pasinaudoti sudarant planuojamo projekto sąmatą. Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos
dengiamos tik tuomet, jei šios išlaidos yra susijusios su projekto ar tinklų veikla.
6.4.2 Parama administravimo išlaidoms padengti
Koordinuojančioji institucija gali panaudoti ne daugiau kaip 5 proc. skirtos „Nordplus“
dotacijos administravimo išlaidoms padengti, prireikus atlyginti papildomas „Nordplus“
veiklos sričių koordinavimo išlaidas. Koordinatoriai neprivalo pateikti administravimo
išlaidas patvirtinančių dokumentų.
6.4.3 Mokėjimai ir auditas
Lėšos išmokamos tinklo ar projekto koordinatoriui, o šis laikomas atsakingu už lėšas per visą
sutarties laikotarpį. Tinklas ar projektas sprendžia, kaip paskirstyti lėšas dalyvaujančiosioms
įstaigoms. Lėšos išmokamos dviem atskiromis dalimis: 80 proc. išmokama pasirašius sutartį
ir ne daugiau kaip 20 proc. išmokama patvirtinus galutinę ataskaitą.
Lėšų apskaita tvarkoma laikantis nacionalinių ar vidaus reikalavimų kaip atskiram projektui
įstaigos ar organizacijos apskaitos sistemoje, kad atliekant auditą būtų galima patikrinti visus
atliktus mokėjimus.
6.4.4 Lėšų panaudojimas ne pagal paskirtį
Jei lėšos panaudojamos ne pagal sutartyje numatytą paskirtį ir (arba) pažangos ir galutinė
ataskaitos nepateikiamos sutartyje nustatyta tvarka, pagrindinis administratorius gali nuspręsti
sulaikyti arba atsiimti suteiktas lėšas.
6.4.5 Specialiųjų poreikių turintys dalyviai
Išlaidoms, susijusioms su dalyviais, turinčiais specialiųjų poreikių, padengti gali būti skirta
dotacija iki 100 proc. Jei neįgaliems dalyviams prireikia papildomos pagalbos ir paramos,
pagal tinklo ar projekto sritis galima kreiptis dėl papildomų lėšų ir įprastam paraiškų teikimo
terminui pasibaigus. Paraiškos teikiamos tiesiogiai atitinkamos paprogramės pagrindiniam
administratoriui. Paprastai reikia pateikti gydytojo pažymą. Papildomų lėšų galima gauti ir
lydinčiųjų asmenų, vertėjų ar panašioms išlaidoms padengti.
Ši taisyklė taikoma tik tiems dalyviams, kurie dalyvauja veiklos srityse, kurioms jau skirta
dotacija.
6.4.6 Neatlyginamos išlaidos
 Papildomos išlaidos, t. y. bendrojo pobūdžio nenurodytos išlaidos, kurios tiesiogiai
nesusijusios su „Nordplus“ projektu;
 Biuro įranga (pavyzdžiui, IT įranga);
 Dalyvių ne iš Šiaurės ar ne iš Baltijos šalių išlaidos;
 Veiklos už Šiaurės ar Baltijos šalių ribų išlaidos.
„Nordplus“ dotacijos paprastai netaikomos darbo užmokesčio išlaidoms padengti, tačiau
tinklai ar projektai gali įtraukti darbo laiką į „Nordplus“ programos veiklą, jeigu jie tai
savarankiškai finansuoja.
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6.5
Paraiškų tinkamumas ir vertinimas
Bendrosios informacijos šiuo klausimu ieškokite 1.5 skyriuje. Tame pačiame skyriuje taip pat
aptariama skundų pateikimo tvarka.
Pažymėtina, kad visi paraiškoje dalyvaujantys partneriai, įskaitant koordinuojančiąją
instituciją, privalo kartu su paraiška pateikti ir tinkamai pasirašytą ketinimų protokolą.
Ketinimų protokole išdėstoma dalyvaujančiųjų įstaigų tarpusavio sutartis dėl pateiktos
paraiškos, todėl, nepateikus sutikimo dalyvauti projekte raštų, paraiška gali būti atmesta.

6.6
Projekto ataskaitos ir patikra
Visos „Nordplus“ finansine parama besinaudojančios įstaigos ar organizacijos privalo pateikti
„Nordplus“ ataskaitas per 30 dienų nuo sutartinio laikotarpio pabaigos.
Ataskaitos teikiamos internetu „Nordplus“ paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemoje „Espresso“
adresu www.nordplusonline.org..
Ataskaitoje turi būti pateikti atsakymai į šiuos klausimus:
 kokia apimtimi projektas įvykdė jam keliamus svarbiausius tikslus?
 kokia apimtimi projekte pavyko parengti planuojamus produktus (pavyzdžiui, ataskaitas,
leidinius, mokymo medžiagą ar kursus)?
 kokia apimtimi projektas atitinka planuojamą grafiką?
 kokia apimtimi projektas atitinka planuojamą sąmatą?
 kokia apimtimi projekto partnerių tarpusavio bendradarbiavimas atitinka planuojamus
tikslus?
 kokia apimtimi projektas teigiamai prisidėjo prie dalyvaujančiųjų įstaigų ar organizacijų
partnerių?
 kokia apimtimi projekto rezultatai buvo naudingi tikslinėms grupėms už įstaigų ribų?
Finansinę ataskaitą turi patvirtinti įstaigos ar organizacijos finansų skyrius. Prie ataskaitos
nereikalaujama pateikti projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų. Nepanaudotos lėšos turi
būti grąžintos programai sutarties laikotarpiui pasibaigus. „Rannis“ pateikia sąskaitą faktūrą
grąžintinai sumai.
„Nordplus“ veiklos sričių koordinatoriams žinotina, kad nacionaliniai „Nordplus“ biurai turi
teisę atlikti monitoringo vizitus, įskaitant finansinį auditą. Apie numatomus vizitus pranešama
iš anksto prieš protingą terminą. Galimam auditui atlikti visi kvitai ir projektą pagrindžiantys
dokumentai turėtų būti saugomi ne trumpiau nei penkerius metus nuo projekto įvykdymo
dienos. Monitoringo vizitai taip pat gali būti organizuojami norint įvertinti projekto rezultatus
ir jų sklaidą.
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7

Priedai
Programa „Nordplus“:
Sutikimo raštas ar pavyzdinė sutartis
„Nordplus Higher Education“:
Dotacija studentams
Dotacija dėstytojams

SĄMATOS ŠABLONAS (paraiškoms dėl projekto ar tinklo paramos visose programose)
pateikiamas adresu www.nordplusonline.org.
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7.1 „Nordplus“ priedai. Sutikimo raštas
Sutikimo raštas automatiškai parengiamas sistemoje „Espresso“ – tai tik pavyzdys.
1. SUTIKIMO RAŠTAS
Sutikimo raštas– programos „Nordplus“ / projekto kodas
Aš (mes) patvirtinu (patvirtiname), kad dalyvauju (dalyvaujame): <programos pavadinimas>
Projektas: <projekto pavadinimas>
Koordinuojančioji įstaiga ar organizacija: < įstaigos pavadinimas>
Padalinys: <padalinio pavadinimas>
Pareiškėjo (koordinatoriaus) vardas, pavardė: <pareiškėjo vardas pavardė>
Aš (mes) susipažinau (susipažinome) su paraiška ir programos „Nordplus“ taisyklėmis ir sutinku
(sutinkame) dalyvauti projekte ir būti aktyvus (aktyvūs) jo partneris (partneriai).
Partnerio įstaigos (organizacijos) pavadinimas: <bendro pareiškėjo įstaigos pavadinimas>
Padalinys: <bendro pareiškėjo padalinio pavadinimas>
Kontaktinis asmuo iš įstaigos ar organizacijos partnerės: <bendro pareiškėjo vardas, pavardė>
Parašai

Vieta ir data / Sted og dato

Įstaigos partnerės kontaktinio asmens
parašas

Įstaigos juridinio asmens pavadinimas
didžiosiomis raidėmis

Juridinio asmens atstovo parašas

Vieta ir data / Sted og dato
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7.2 „Nordplus Higher Education“ priedai
STUDENTUI SKIRTOS „NORDPLUS HIGHER EDUCATION“ DOTACIJOS
GAVIMO PATVIRTINIMAS
Mokslo metai:
Šią formą saugo aukštoji mokykla. Dotacija išmokama tik formą užpildžius ir pasirašius.
Pagrindinės dotacijos skyrimo sąlygos:






studentas savo šalies institucijoje mokėsi ne trumpiau nei vienus metus
dotacijos finansuojami mainai vykstant į užsienį turėtų būti ne trumpesni nei vienos
savaitės (paspartintojo mobilumo atveju) ir ne ilgesni nei 12 mėnesių trukmės
studentas, siunčiančioji ir priimančioji institucijos sudaro ir pasirašo studijų ar
praktikos sutartį
studijos užsienyje pripažįstamos kaip laipsnį suteikiančių studento studijų jo šalies
institucijoje dalis
studentas, būdamas užsienyje, neturi mokėti mokesčio už mokslą ar panašių

mokesčių. Jei šios sąlygos neįvykdomos, dotacija gali būti visiškai arba iš dalies atšaukta.














Studento vardas, pavardė:
Amžius:
Lytis:
Pilietybė:
Adresas:
Banko sąskaita (IBAN):
Dalykas ir laipsnis:
Baigtų studijų kursų skaičius:
Šalies įstaiga:
Valstybė:
Priimančioji įstaiga ar stažuotę pasiūlęs darbdavys: __
Mainų trukmė (savaitėmis ar mėnesiais):
Mainų pradžios mėnuo (sausis = 01, vasaris = 02 ir t. t.):
Kartu su studijomis numatyta praktika (savaitėmis / mėnesiais):

Valstybė: ______

Man buvo skirta ___________ „Nordplus“ dotacija ir sutinku laikytis toliau nurodytų
sąlygų.
1. Dotaciją panaudosiu tik kelionės, maitinimo ir apgyvendinimo bei kalbos
mokymosi išlaidoms studijuojant užsienyje padengti.
2. Laikysiuosi su priimančiąja įstaiga sudarytos mokymosi sutarties.
3. Jei nutrauksiu ar sustabdysiu studijas ar stažuotę užsienyje, grąžinsiu visą
dotaciją ar jos dalį.
4. Aš privalau pasirūpinti tinkamu draudimu.
5. Grįžęs į savo šalies instituciją pateiksiu studijų užsienyje ataskaitą (tai
netaikoma paspartintajam mobilumui).
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Pareiškiu, kad mano paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

Vieta ir data:

Parašas:
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DĖSTYTOJUI SKIRTOS „NORDPLUS HIGHER EDUCATION“ DOTACIJOS
GAVIMO PATVIRTINIMAS
Mokslo metai:
Šią formą saugo aukštoji mokykla. Paprastai dotacija išmokama tik formą užpildžius ir
pasirašius. Pagrindinė dotacijos skyrimo sąlyga:


dotacijos skiriamos tik remiamoms veiklos sritims užsienyje, ne trumpesnėms nei
aštuonios dėstymo ar darbo valandos.

Jei ši sąlyga neįvykdoma, dotacija gali būti visiškai arba iš dalies atšaukta.
Dėstytojo vardas, pavardė:
Amžius:
Lytis:
Tautybė:
Adresas:
Banko sąskaita (IBAN):
Dalykas (dalykas / kalba):
Kita veikla:
Priimančiosios šalis įstaiga: Valstybė:
Šalies įstaiga: Valstybė:
Mainų trukmė:
Kada prasideda
mainai? (sausis = 01, vasaris = 02 ir t. t.):

Man buvo skirta „Nordplus“ dotacija

ir sutinku laikytis toliau nurodytų sąlygų.

1. Dotaciją panaudosiu tik daliai kelionės, maitinimo ir apgyvendinimo bei
išlaidų dėl veiklos sričių užsienyje padengti.
2. Jei nutrauksiu ar sustabdysiu veiklą užsienyje, grąžinsiu visą dotaciją arba jos
dalį.
3. Aš privalau pasirūpinti tinkamu draudimu.
4. Atsiskaitysiu už savo veiklos sritis užsienyje.

Pareiškiu, kad mano paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.
Vieta ir data:

Parašas:
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