
KA2 projektų apžvalga 
Švietimo mainų paramos fondas | „Erasmus+” | 2018   

Įvadas 

Šioje apžvalgoje pateikiama programos „Erasmus+“ 2..pagrindinio veiksmo (toliau – KA2) 

projektų statistika. Išanalizuoti 137 projektai, 

administruojami Švietimo mainų paramos fondo ir 

įgyvendinami pagal 2014–2017 metų kvietimus.  

Apžvalga apima projektus, finansuotus pagal šias 

veiklas: bendrojo ugdymo strateginių partnerysčių 

(KA201), bendrojo ugdymo tarpmokyklinių 

strateginių partnerysčių (KA219), profesinio mokymo 

strateginių partnerysčių (KA202), aukštojo mokslo strateginių partnerysčių (KA203) ir 

suaugusiųjų švietimo strateginių partnerysčių (KA204) projektus. 

Dokumentas skirtas informuoti apie KA2 finansavimo struktūrą ir projektų požymius: projektų 

ir paraiškų skaičius (1..dalis), sėkmės koeficientus (2 dalis), dotacijas, (3 dalis), turinį ir temas (4 

dalis), pasiskirstymą pagal organizacijas (5 dalis) ir šalis (6 dalis). 

Duomenų šaltinis yra „EPlusLink“ duomenų bazė, duomenys gauti per „EACDashboard“ – 

Europos Komisijos informacinę sistemą. Paskutinė duomenų parsiuntimo data – 2018 m. vasario 

8 d. Duomenys apdoroti „IBM SPSS Statistics“, „Microsoft Excel“  ir „Microsoft Power BI“ 

programomis. 

 

 

 

  

137-ų 

 projektų „istorija“. 



1 

 

1. Projektų ir paraiškų skaičius  

Remiantis „EPlusLink“ duomenimis, iki 2018-02-08 buvo užbaigti 42 „Erasmus+“ KA2 projektai. 

Dar maždaug du trečdaliai projektų (69 proc.) – tęsiami. Kaip matyti 1 pav., strateginių 

partnerysčių projektų skaičius per ketverius metus išliko stabilus. Kasmet finansuojama po 

daugiau nei 30 KA2 projektų. 

 

1 pav. KA2 projektų pasiskirstymas pagal kvietimo teikti paraiškas metus ir užbaigtumą 

 

Bendras KA2 veiklų paraiškų skaičius taip pat išliko gana stabilus – žymiai neaugo ir nemažėjo 

(2 pav.). Daugiausiai kiekvienais metais gaunama tarpmokyklinių strateginių partnerysčių 

(KA219) paraiškų. Be to, jų skaičius labiausiai augo, lyginant su kitomis veiklomis. 

Tarpmokyklinių strateginių partnerysčių (KA219) veikla buvo itin patraukli mokykloms.   Lietuva 

pagal tarpmokyklinių partnerysčių projektų, finansuotų per ketverius metus, skaičių yra panaši 

į Norvegiją, Portugaliją, Belgiją.  

2 pav. KA2 paraiškų dinamika 2014–2017 m. 
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2. Sėkmės koeficientai 

Projektų vadinamasis sėkmės koeficientas rodo santykį tarp finansuotų ir gautų paraiškų, arba 

kitaip – santykį tarp projektų finansavimo pasiūlos ir paklausos. Didesnis už 0,5 koeficientas 

rodo, kad projektų paklausa buvo gerai patenkinta, arba finansuota dauguma paraiškų. 

Atitinkamai mažesnis – finansuota mažuma paraiškų. Kaip matyti 3 pav., „Erasmus+“ geriausiai 

patenkino bendrojo ugdymo strateginių partnerysčių (KA201) veiklos poreikį. Visų kitų KA2 

veiklų poreikis buvo daug didesnis, nei finansavimo galimybės.  

 

3 pav. KA2 projektų sėkmės koeficiento dinamika 2014–2017 m. 

 

 

Lietuvoje strateginių partnerysčių projektų poreikis yra atitinkantis vidurkį, lyginant su kitomis 

programą „Erasmus+“ įgyvendinančiomis šalimis. Lietuva užima 15 vietą iš 34, pagal KA2 

nefinansuotų paraiškų dalį (priešinga sėkmės koeficientui), kuri sudaro 75 proc. Panaši kaip 

Lietuvoje nefinansuotų strateginių partnerysčių dalis yra Ispanijoje ir Vengrijoje.  
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3. Dotacijos 

Kaip pavaizduota 4 pav., per ketverius metus didžiausia dotacijų suma paskirta profesinio 

mokymo strateginių partnerysčių projektams (KA202). Per analizuojamą laikotarpį dotacijų 

sumos visoms veikloms augo, išskyrus bendrojo ugdymo partnerysčių (KA201) veiklai. 

Pastarosios mažėjimas greičiausiai yra susijęs su skirtingu atrankos procesu ir struktūriniais 

programos pakeitimas, t. y. papildomos tarpmokyklinių strateginių partnerysčių (KA219) 

veiklos atsiradimu nuo 2015 m. 

4 pav. KA2 dotacijų sumos dinamika 2014–2017 m. 

 
Didžiausias yra aukštojo mokslo strateginių partnerysčių dotacijos vidurkis. Jis 2017 m. siekė 

apie 240 tūkst. Eur. Mažiausias yra tarpmokyklinių partnerysčių dotacijų vidurkis – 2017 m. 

buvo beveik 110 tūkst. Eur. Šie dotacijų skirtumai atsiranda dėl to, kad aukštojo mokslo 

sektoriuje dažniausiai finansuojamas inovacijų kūrimas, o bendrojo ugdymo sektoriuje –  

gerosios praktikos mainai. Per pastaruosius ketverius metus visų veiklų dotacijų vidurkiai augo, 

išskyrus suaugusiųjų švietimo (5 pav.). 

5 pav. KA2 dotacijų vidurkių dinamika 2014–2017 m. 
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4. Turinys ir temos 

KA2 veikla didžiausią poveikį daro  

Lietuvos profesinio mokymo ir 

aukštojo mokslo sektoriams. 

Bendrojo ugdymo sektoriui skirta 

beveik pusė strateginių partnerysčių 

investicijų (6 pav.), tačiau atsižvelgiant 

į mokyklų skaičių Lietuvoje, tai  

santykinai mažesnė suma, nei skirta 

profesinėms mokykloms ir 

universitetams. 

Pagrindinės KA2 projektų temos 

nurodytos lentelėje žemiau. Lyginant 

su kitų šalių KA2 temų statistika, 

matyti, kad Lietuvojedministruojamų 

projektų vykdytojai labiau 

susikoncentravę į „Inovatyvių mokymo programų ir metodų plėtrą“. Su šia tema susieta 58 

proc. Lietuvos projektų, o ES –  39 proc. Lietuvoje mažiau įgyvendinami projektai socialinės 

integracijos, entreprenerystės tema, taip pat santykinai mažiau su darbo rinkos klausimais ir 

užsienio kalbos mokymu susijusių projektų. Lietuvoje dažniau nei vidutiniškai ES projektai 

priskiriami tarptautinio bendradarbiavimo / tarptautinių santykių sričiai. Taip pat Lietuvoje 

daugiau dėmesio skiriama kūrybingumo ir kultūros, matematikos ir raštingumo temai.  

1 lent. Pagrindinės KA2 projektų temos  2014–2017 m.  

Vieta Tema Susijusių 

projektų dalis 

1.  Inovatyvių mokymo programų ir metodų plėtra 57.7 % 

2.  
Naujų informacinių technologijų ir skaitmeninių 

kompetencijų plėtra 
24.8 % 

3.  
Tarptautinis bendradarbiavimas, tarptautiniai santykiai  

Kūrybingumas ir kultūra 

14.6 % 

14.6 % 

 

Per ketverius KA2 įgyvendinimo metus sukurti 280 intelektiniai produktai, suorganizuotos 304 

tarptautinės mokymo(-si) veiklos ir įvyko 305 intelektinių produktų sklaidos renginiai. Pastarųjų 

skaičius visą laikotarpį nuosekliai augo, intelektinių produktų skaičius išliko stabilus, priešingai 

nei tarptautinių mokymo(-si) veiklų (7 pav.). 
 

6 pav. KA2 projektų finansinis pasiskirstymas pagal 

sektorius 2014–2017 m. 
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7 pav. KA2 projektų produktų rodiklių dinamika 2014–2017 m.  

 

6. Organizacijos 

KA2 projektuose sudalyvavo arba dalyvauja iš viso 791 Lietuvos ir užsienio organizacija. 

Daugiausia – tai bendrojo ugdymo mokyklos, profesinės mokyklos (8 pav.). Santykinai daug 

dalyvių iš nevyriausybinio sektoriaus. Lyginant organizacijų tipus su kitose šalyse įgyvendinamų 

KA2 projektų organizacijomis, galima teigti, kad Lietuvoje aktyviau dalyvauja bendrojo ugdymo 

ir profesinės mokyklos, aktyvesnės ir suaugusiųjų švietimo organizacijos. Lietuvoje KA2 

projektai labiau susikoncentravę į švietimo ir mokymo sistemos organizacijas, nei bendrai 

programos „Erasmus+“ šalyse.  

 

8 pav. 2014–2017 m. KA2 dalyvaujančių organizacijų tipai  
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7. Šalys 

Dauguma strateginių partnerysčių projektų vykdomi su partneriais iš Lietuvos. Lyginant su kitų 

šalių KA2 statistika, galima teigti, kad Lietuvoje dažniau įtraukiami vietiniai partneriai (LT – 

vienam projektui tenka apie 0,7 vietinio partnerio, o ES – 0,5). Užsienio partnerių vidurkis 

Lietuvoje ir kitur yra vienodas, t. y. 4 organizacijos vienam projektui. Užsienio partneriais 

dažniausiai pasirenkamos organizacijos iš Italijos, Ispanijos, Turkijos (9 pav. ir 2 lent.).   

 

9 pav. KA2 žemėlapis pagal partnerių skaičių 2014–2017 m. 

 
Pastaba: geltona rodo mažiausią faktišką skaičių, raudona – didžiausią. 

 

2 lent. Populiariausios 2014–2017 m. KA2 užsienio partnerių šalys 

Vieta Šalis Partneriai 

1.  Italija 64 

2.  
Ispanija 

Turkija 

43  

43 

3.  Graikija 34 
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Maždaug pusė (46 proc.) strateginių partnerysčių biudžeto buvo skirta Lietuvos 

organizacijoms. 10 pav. pavaizduota, kaip partnerių šalys pasiskirsto pagal joms tenkančią 

dotacijų sumą. Įgyvendinant KA2 projektus Lietuvoje, daugiausiai buvo investuojama į 

partnerystes su pietų Europos šalimis bei Turkija. Santykinai mažiau investuojama į partnerystes 

su šiaurės Europos šalimis. Greičiausiai dėl to, kad švietimo ir mokslo institucijų 

bendradarbiavimas šiose šalyse finansuojamas ir iš „Nordplus“ programos. 

10 pav. KA2 partnerių šalys pagal  paskirtas dotacijas 2014–2017 m. (įskaitant Lietuvos 

projektų vykdytojus ir partnerius) 
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