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Erasmus+ (II)
. 

Erasmus+ (I)
29 mln. eurų 2019 m.

Mokymosi visą 
gyvenimą 
programa

Socrates (II)

Leonardo da
Vinci

Socrates (I)

Leonardo da
Vinci

30 tūkst. eurų 

1998 m. 

2021-2027

2014-2020

2007-2013

2000-2006

1998-2000

Programos etapai Lietuvoje



Politinis kontekstas

• BREXIT
• D.Trumpo atėjimas į valdžią 

• Lenkijos ir Vengrijos radikalus konservatizmas

• Agresyvi kraštutinių dešiniųjų retorika 

Prancūzijoje, Vokietijoje

• Turkijos autoritarizmas

• Rusijos agresyvi politika 

• Pabėgėlių krizė (2015 m.)

• Teroristinių atakų banga

• „Baltoji knyga“ (2017-03-01) – kelių greičių Europa (5 greičių 

scenarijai)

• Tarpinis „Erasmus+“ programos vertinimas ir įvertinimas

• Klimato kaita



250,000 mobilumų

500 mln.
km.lėktuvu

1 šalis
Nuo 2014 iki dabar

15000 kelionių
aplink pasaulių

73000
futbolo 
aikščių

73000 ha miško

292.000 tonas CO2



Horizontalūs prioritetai

• Tvarumas ir įvairovė

(sustainability and diversity)

• Įtrauktis (inclusion)



Prioritetų įgyvendinimo priemonės

• CO2 emisijos mažinimas finansuojant „žalesnes“ keliavimo 

priemones (ilgalaikiams mobilumams)

• Dotacijų gavėjų „švietimas“ apie tvarias, gamtai draugiškas 

priemones įgyvendinant projektus (EK vadovas)

• Nacionalinių agentūrų veikla – gamtai draugiški sprendimai 

(elektroninės dokumentų valdymo sistemos, darbuotojų kelionių 

offseting‘as ir pan.) 

• EK ir nacionalinės įtraukiojo švietimo strategijos



Pagrindinės žinutės

• Orientuota į ES vertybes

• "Evoliucija, o ne revoliucija“

• Įtraukesnė ir prieinamesnė

• Žalesnė

• Tarptautiškesnė

• Sąveikaujanti su kitomis ES priemonėmis ir finansiniais 

mechanizmais

• Paprastesnė ir orientuotuota į kokybę, poveikį ir tvarumą



"Evoliucija, o ne revoliucija“

Profesinis mokymas

Aukštasis mokslas 

Jaunimas

Suaugusiųjų švietimas 

Sportas 

Bendrasis ugdymas

Viena integruota programa

(2021-2027)

1 veikla
Mobilumas

2 veikla
Bendradarbiavimo 

projektai

Administravimas

Naujovės:

1. Fizinis mobilumas, virtualus 
on-line komponentas 
(blended mišrus mobilumas)

2. Trumpalaikis mišrus 
mobilumas studentams ir 
dėstytojams

3. Mobilumas sporto
treneriams 

4. Akreditacija visam  
programos laikotarpiui MU, 
PM, SŠ (chartijos AM)

Naujovės:

1. “Šanso“ paraiška 
nepatyrusiems 

2. Bendradarbiavimo 
partnerystės

3. Europos universitetų 
iniciatyva (AM)

4. Paraiškos filosofija –
rezultatai, poveikis, tvarumas

5. Supaprastintas biudžetas 
paraiškoje (fiksuotos normos 
skirtingos apimties 
projektams)

6.Biudžeto paskirstymas tarp 
partnerių –“Equal work, equal
pay“

Naujovės:

1. Didesnis pasitikėjimas:
fokusas ne patikroms , o 
monitoringui 

2. Kokybė ir tvarumas

3.  Administravimo 
paprastinimas ir procesų 
elektronizavimas (Erasmus
Student Card iniciatyva)





ERASMUS+





Klausimai?


