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1. DVIŠALIO PRAKTINIO MOKYMOSI MOBILUMO APŽVALGA 
 
2014–2021 m. Europos ekonominės erdės (EEE) finansinius mechanizmus finansuoja Islandija, Lichtenšteinas 

ir Norvegija, siekdamos prisidėti prie lygesnės Europos – tiek socialiniu požiūriu, tiek ekonomiškai – ir 

stiprindamos dvišalius santykius tarp valstybių donorių (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos) ir paramą 

gaunančių valstybių Europoje.  

 
EEE finansinio mechanizmo finansuojamo Aktyvių piliečių fondo kontekste „sustiprintų dvišalių santykių“ 

apibrėžimas yra toks: stipresnis bendradarbiavimas ir geresnės abipusės žinios bei supratimas tarp 

valstybių donorių ir paramą gaunančių valstybių. Taip pat tikimasi, kad dvišalio bendradarbiavimo veikla 

teigiamai prisidės prie APF programos bendrųjų tikslų: sustiprintos pilietinės visuomenės ir aktyvaus 

pilietiškumo bei įgalintų pažeidžiamų grupių. 

 
Šiame kvietime pateikiami išsamūs reikalavimai Aktyvių piliečių fondo (APF) dvišalio bendradarbiavimo 

poveikio srities praktinio mokymosi mobilumo schemoms, kuriomis siekiama: 

• stiprinti ir aktyvinti bendradarbiavimą bei gerinti pilietinės visuomenės organizacijų iš šalių donorių 

ir paramos gavėjų tarpusavio supratimą ir žinias;  

• sukurti galimybes tobulinti turimus ir (ar) įgyti naujų organizacijos veiklos srities praktinių įgūdžių;  

• dalytis turima patirtimi su tos pačios srities specialistais;  

• taikyti naujus, pažangesnius, darbo organizavimo metodus, siekiant tobulinti praktinius mokymo, 

valdymo ar kitus reikalingus įgūdžius. 

 

Šalies donorės nevyriausybinės organizacijos dalyvavimas projekte yra būtina sąlyga, kad jis būtų laikomas 

dvišaliu praktiniu mokymosi mobilumu. 
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1.1. ATITIKTIS DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO POVEIKIO SRIČIAI, REZULTATAMS IR RODIKLIAMS 

Dvišalio bendradarbiavimo tikslas – kurti ir puoselėti kokybiškas ir abipusiai naudingas Lietuvos NVO ir šalių 

donorių subjektų partnerystes. Visos paraiškos turi būti orientuotos į APF programos dvišalio 

bendradarbiavimo poveikio sritį, atitikti vieną ar keletą poveikio srities veiklos rezultatų, o pasiekimai turi 

būti matuojami atitinkamais rodikliais. 

 

Toliau esančioje lentelėje pateikiami atitinkami Dvišalio bendradarbiavimo poveikio srities „Glaudesnis 

bendradarbiavimas tarp paramos gavėjų ir valstybių donorių subjektų, dalyvaujančių Programoje“ laukiami 

rezultatai ir rezultatų rodikliai: 

 

Poveikio sritis Rodiklis 

Glaudesnis programoje dalyvaujančių subjektų 

iš valstybių paramos gavėjų ir valstybių donorių 

bendradarbiavimas 

Pasitenkinimo partneryste lygis  

Bendradarbiaujančių organizacijų, taikančių dvišalės 

partnerystės pagrindu įgytas žinias, dalis  

Finansuotų dvišalių iniciatyvų dalyvių, nurodančių 

patobulintas žinias/ metodus/ požiūrius, dalis 

Veiklos rezultatai Rodiklis 

Remiamos paramos gavėjų ir valstybės donorų 

subjektų partnerystės  

Projektų, įgyvendinamų partnerystėje su šalių donorių 

partneriais, skaičius 

APF dvišalio fondo paremtas 

bendradarbiavimas su šalių donorių subjektais 

Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų, finansuojamų iš 

APF dvišalio fondo, skaičius  

Asmenų, dalyvaujančių dvišalėje veikloje, 

finansuojamoje iš APF dvišalio fondo, skaičius  

 

Šiam tikslui Aktyvių piliečių fondo operatorius (FO) Lietuvoje per Dvišalio bendradarbiavimo fondą numatė 

skirti 40 000 eurų praktinio mokymosi mobilumo projektams įgyvendinti.  

 

2. KVIETIMO TEIKTI DVIŠALIO PRAKTINIO MOKYMOSI MOBILUMO 

PARAIŠKAS SĄLYGOS 
 

Per praktinio mokymosi mobilumo projektus teikiama finansinė ir administracinė parama trumpalaikiam 

Lietuvos NVO darbuotojų ar savanorių praktiniam mokymuisi iš valstybėje Donorėje esančios NVO ir 

atvirkščiai. Praktinio mokymosi mobilumo metu jo dalyvis (-iai) stiprina tam tikras savo kompetencijas, 

reikalingas dirbant organizacijoje. Šie projektai taip pat apima mokymąsi ir dalijimąsi naujais metodais bei 

gerąja patirtimi. Naujos partnerystės ar bendri projektai galėtų būti dar vienas laukiamas šių projektų 

rezultatas. 

 

2.1. TINKAMOS DALYVAUJANČIOS ORGANIZACIJOS 

Tinkamos dalyvaujančios organizacijos, kurios gali gauti finansavimą praktinio mokymosi mobilumo 

projektams, yra NVO, kurios yra įsteigtos Lietuvoje, Norvegijoje, Islandijoje arba Lichtenšteine. Tiksliau, 

tinkama dalyvaujanti organizacija turi atitikti šiuos reikalavimus: 

• būti juridiniu asmeniu, kuris nesiekia pelno, yra grindžiamas savanoriškumo principu, nekomercinės 

paskirties, nepriklausomas nuo vietos, regionų ir centrinės valdžios, viešųjų subjektų, politinių partijų 

ir komercinių organizacijų; 

• iki paraiškos pateikimo būti įregistruota Juridinių asmenų registre kaip NVO (taikoma 

dalyvaujančioms organizacijoms iš Lietuvos); 
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• dalyvaujančios organizacijos dalininkai negali būti FO konsorciumo nariai; 

• organizacijos, kurios, įsiteisėjus teismo sprendimui dėl NVO programos 2009–2014 m. Lietuvoje, 

nesumokėjo mokėtinų sumų, negali būti laikomos tinkamomis.   

 

Visos dalyvaujančios organizacijos turi laikytis bendrų vertybių – pagarbos žmogaus orumui, laisvės, 

demokratijos, lygybės, įstatymo viršenybės ir pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių 

asmenų teises (dėl rasės ar etninės priklausomybės, lyties, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos ar 

tapatybės). Dalyvaujančios organizacijos tai patvirtins savo deklaracijose. FO turi teisę rekomenduoti atmesti 

praktinio mokymosi mobilumo paraišką, jei nustato, kad dalyvaujančios organizacijos nesilaiko pirmiau 

paminėtų principų. 

 

Galimos dalyvaujančios organizacijos atsakomybės: 

• siunčianti organizacija 

• priimanti organizacija 

Viena iš dalyvaujančių organizacijų prisiima pareiškėjo vaidmenį ir kreipiasi į Aktyvių piliečių fondą Lietuvoje 

abiejų organizacijų vardu.  

 

Siunčianti organizacija 

• Lietuvos NVO arba bet kurios valstybės donorės (Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino) NVO; 

• atrenka 1–3 dalyvius (darbuotoją (-us) ar savanorį (-ius)) praktiniam mokymosi mobilumui, kad jie 

galėtų mokytis ir kaupti patirtį iš NVO, įsikūrusios bet kurioje iš valstybių donorių arba Lietuvoje; 

• remia dalyvį (-ius) visais praktinio mokymosi mobilumo etapais; 

• kartu su priimančiąja organizacija ir dalyviu (-iais) planuoja praktinio mokymosi mobilumo programą. 

 
Priimanti organizacija 

• NVO iš bet kurios iš valstybių donorių (Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino) arba Lietuvos NVO; 

• bendradarbiaudama su siunčiančia organizacija ir dalyviu (-iais) rengia praktinio mokymosi mobilumo 

programą; 

• organizuoja praktinio mokymosi mobilumo veiklą, užtikrina saugią ir patogią darbo aplinką; 

• paskiria asmenį (mentorių), atsakingą už praktinio mokymosi mobilumo programos koordinavimą ir 

pagalbą dalyviui (-ams).   

 

Paraišką teikianti organizacija 

• teikia paraišką FO Lietuvoje dėl praktinio mokymosi mobilumo finansavimo; 

• koordinuoja praktinius susitarimus ir finansų paskirstymą tarp dalyvaujančių organizacijų; 

• abiejų dalyvaujančių organizacijų vardu pasirašo sutartį su FO; 

• abiejų dalyvaujančių organizacijų vardu pateikia ataskaitą FO.   

 

2.2. PARTNERIŲ PAIEŠKA VALSTYBĖSE DONORĖSE 

Aktyvių piliečių fondo operatorius Lietuvoje, Norvegijos Helsinkio komitetas ir Islandijos žmogaus teisių 

centras koordinuoja bendradarbiavimą tarp Lietuvos NVO ir subjektų iš šalių donorių. Norvegijos Helsinkio 

komitetas sukūrė partnerių duomenų bazę (https://ngonorway.org/partners/), kad būtų lengviau ieškoti 

potencialių partnerių. Islandijos žmogaus teisių centras potencialių partnerių paieškai taip pat 

sukūrė partnerių paieškos duomenų bazę (icelandic-ngo-database_2021.pdf (humanrights.is)). 

 

https://www.nhc.no/en/frontpage/
http://www.humanrights.is/en
http://www.humanrights.is/en
https://ngonorway.org/partners/
https://www.humanrights.is/static/files/Ymislegt/icelandic-ngo-database_2021.pdf
https://www.humanrights.is/static/files/Ymislegt/icelandic-ngo-database_2021.pdf
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2.3. TRUKMĖ IR VIETA 

Praktinis mokymosi mobilumas gali trukti nuo 5 iki 20 darbo dienų (visa veikla turėtų baigtis ne vėliau kaip 

2024 m. kovo 31 d.). Projektas (įskaitant pasirengimo praktiniam mokymosi mobilumu ir jo įvertinimo etapus) 

gali trukti nuo 1 iki 3 mėnesių. Numatyta veikla gali vykti Lietuvoje arba bet kurioje iš valstybių donorių.  

 

2.4. KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS FINANSINĖS SĄLYGOS 

Gali būti finansuojama iki 100 % tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Išlaidos, susijusios su praktinio 

mokymosi mobilumu, gali būti tinkamos finansuoti nuo įgyvendinimo sutarties sudarymo datos (dažniausiai 

tai data, kai sutartį pasirašo paskutinė šalis) arba vėlesnę Sutartyje nustatytą datą. Sutartyje nustatoma 

galutinė išlaidų tinkamumo data. Išlaidos, patirtos po šios datos, nėra tinkamos. Išlaidų eilutės įtraukimas į 

FO patvirtintą praktinio mokymosi mobilumo biudžetą negali būti laikomas automatine jo tinkamumo 

patvirtinimo sąlyga. 

 

Tinkamos išlaidos: 

• tinkamos finansuoti išlaidos yra faktiškai patirtos, atitinkančios šiuos kriterijus: 

1. Jos patirtos tarp pirmosios ir paskutinės praktinio mokymosi mobilumo projekto datos; 

2. Jos nurodytos ir patvirtintos detaliajame praktinio mokymosi mobilumo biudžete; 

3. Jos naudojamos tik siekiant praktinio mokymosi mobilumo tikslų. 

• išlaidos laikomos patirtomis, kai yra išrašyta sąskaita / sudaryta paslaugų sutartis, sąskaita / sutartis 

yra apmokėta bei prekės pristatytos ir paslaugos suteiktos arba darbai atlikti; 

• dokumentais nepatvirtintos išlaidos nėra tinkamos finansuoti; 

• išlaidos turi būti realios, pagrįstos taupiai ir racionaliai apskaičiuotu biudžetu. 

 

Toliau pateikiamos tinkamos finansuoti išlaidos: 

• tiesioginės priėmimo išlaidos, skiriamos priimančiajai organizacijai valstybėje donorėje. Į šias 

išlaidas galėtų būti įtrauktos išlaidos, susijusios su praktinio mokymosi mobilumo dalyvio (-ių) 

priėmimu, pvz., mentoriaus (-ių) atlyginimas, vertimas žodžiu, vartojimo prekės ir reikmenys ir kt. 

Šios išlaidos gali siekti iki 400 EUR vienai darbo dienai vienam dalyviui, jos apskaičiuojamos pagal 

darbo dienų, per kurias dalyvis (-iai) mokėsi priimančioje organizacijoje, skaičių; 

• tiesioginės priėmimo išlaidos, skiriamos priimančiajai organizacijai Lietuvoje. Į šias išlaidas galėtų 

būti įtrauktos išlaidos, susijusios su praktinio mokymosi mobilumo dalyvio(-ių) priėmimu, pavyzdžiui, 

mentoriaus (-ių) atlyginimas, vertimas žodžiu, vartojimo prekės ir reikmenys ir kt. Šios išlaidos gali 

siekti iki 200 EUR vienai darbo dienai vienam dalyviui, jos apskaičiuojamos pagal darbo dienų, per 

kurias dalyvis (-iai) mokėsi priimančioje organizacijoje, skaičių; 

• konkrečios dalyvio išlaidos (t. y. vietinėms ir tarptautinėms kelionėms, draudimui, dienpinigiams, 

apgyvendinimui). Išmokant dienpinigius, jokios kitos išlaidos, kurias jie dengia, negali būti 

finansuojamos; 

• jei dalyvis yra siunčiančiosios organizacijos darbuotojas, praktinio mokymosi mobilumo dienos 

kompensuojamos pagal darbuotojo sutartyje nurodytus įkainius (įskaitant kelionės dienas); 

• netiesioginės išlaidos gali sudaryti iki 10% viso biudžeto. 
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2.5. GRAFIKAS IR TERMINAI (ORIENTACINIAI): 

 

Kvietimo paskelbimas 2022 m. spalio 10 d.  

Konsultacijos potencialiems kandidatams 2022 m. spalis - lapkritis 

Pateikimo galutinė data: 2022 m. gruodžio 15 d. , 23:59 val. 

Lietuvos laiku 

Vertinimas 2023 m. gruodis – sausis  

Atrankos komiteto posėdis 2023 m. vasaris 

Informacija apie vertinimo rezultatus  2023 m. vasaris 

Paramos sutarties pasirašymas 2023 m. vasaris  

Projekto įgyvendinimas 2023 m. kovo 1 d. – 2024 m. kovo 31 d. 

 

3. PARAIŠKŲ TEIKIMAS, ATRANKA IR ATASKAITOS 
 

3.1. PARAIŠKŲ TEIKIMO PROCEDŪRA 

Praktinis mokymosi mobilumas – tai iš anksto suplanuotas mokymosi procesas, kurį reikia planuoti gerokai iš 

anksto, t.y. rengiant paraišką. Vis dėlto, įgyvendinimo metu mokymosi programa gali būti koreguojama 

bendru susitarimu, atsižvelgiant į iškilusius iššūkius, naujus mokymosi poreikius ar kitus aktualius klausimus. 

Praktinio mokymosi mobilumo paraiškos formoje turi būti: 

• praktinio mokymosi mobilumo tema ir tikslas; 

• praktinio mokymosi mobilumo vieta; 

• praktinio mokymosi mobilumo dalyvis (-iai) (vardas, pavardė, pareigos siunčiančioje organizacijoje); 

• praktinio mokymosi mobilumo trukmė (darbo dienomis); 

• darbo metodai ir preliminari dienos programa; 

• laukiami rezultatai (pvz., specialių profesinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas, naujų 

kompetencijų įgijimas, metodų ir gerosios patirties perdavimas, bendrų projektų kūrimas ir kt.). 

 

Paraiškos pateikimas: 

• paraiška turi būti užpildyta lietuvių arba anglų kalba; 

• prie paraiškos turi būti pridėtos dalyvaujančių organizacijų deklaracijos, 

priimančiosios/siunčiančiosios partnerės organizacijos pasirašytas laisvos formos patvirtinimas, 

aiškiai apibrėžiantis bendradarbiavimo tikslus, pasiskirstymą atsakomybėmis tarp dalyvaujančių 

organizacijų, partnerės organizacijos įsipareigojimus, preliminari darbo programa ir biudžetas; 

• tas pats pareiškėjas gali pateikti tik vieną (1) paraišką; 

• praktinio mokymosi mobilumo paraiškos pateikimo terminas – 2022 m. gruodžio 15 d. 23:59 val. 

Lietuvos laiku; 

• užpildyta ir pasirašyta paraiškos forma kartu su jos .doc/.docx formatu turi būti siunčiama el. pašto 

adresu projektai@apf.lt (šis el. pašto adresas skirtas išskirtinai paraiškoms teikti, todėl nebus 

tikrinamas iki paraiškų teikimo termino pabaigos);  

• visos reikalavimus atitinkančios dalyvaujančios organizacijos, kiekvienas praktinio mokymosi 

mobilumo ir praktinio mokymosi mobilumo iniciatyvos dalyvis (-iai) turi laikytis bendrų vertybių – 
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pagarbos žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus 

teisėms – principų, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Fondo operatorius turi teisę 

siūlyti atmesti praktinio mokymosi mobilumo paramos skyrimą, jei nustato, kad dalyvaujančios 

organizacijos, praktinio mokymosi mobilumo ar praktinio mokymosi mobilumo iniciatyvos dalyvis (-

iai) nesilaiko aukščiau nurodytų principų. 

 

3.2. PAGRINDINIAI ATRANKOS KRITERIJAI IR PARAIŠKOS TVIRTINIMAS 

1. Praktinio mokymosi mobilumo aktualumas, įgyvendinimas ir nauda dalyvaujančioms organizacijoms:  

• praktinio mokymosi mobilumo ir Aktyvių piliečių fondo tikslų suderinamumas; 

• planuojamų veiklų tinkamumas laukiamiems praktinio mokymosi mobilumo rezultatams pasiekti; 

• praktinio mokymosi mobilumo metu įgytų žinių, metodų ir požiūrių pritaikomumas tolesnei 

dalyvaujančios (-ių) organizacijos (-ių) veiklai.   
2. Ryšių tarp organizacijų, dalyvaujančių praktinio mokymosi mobilumo veikloje, stiprinimas. 
 

3.3. ATASKAITŲ TEIKIMAS IR MOKĖJIMAI 

Paraišką teikianti organizacija galutinę praktinio mokymosi mobilumo įgyvendinimo ataskaitą turi pateikti per 
trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo visų veiklų užbaigimo. Kartu su galutine ataskaita pateikiami šie 
dokumentai:  

• mokėjimų atsiskaitymą įrodančių sąskaitų faktūrų ir mokėjimo kvitų kopijos arba banko išrašai; 

• kelionės bilietų, įlaipinimo kortelių kopijos; 

• aktuali kiekvienos dienos praktinio mokymosi mobilumo programa. Iš pateiktos programos turi 

matytis priimančiosios organizacijos įsitraukimas, pagrindžiantis deklaruojamų išlaidų tinkamumą; 

• darbo laiko apskaitos žiniaraščius arba dokumentus iš darbo laiko apskaitos sistemos kartu su 

apmokėjimo įrodymu ir darbo sutarties su praktinio mokymosi mobilumo dalyviu (-iais) kopija (gali 

būti redaguota), jei dalyvis (-iai) yra siunčiančios organizacijos darbuotojas; 

• dalyvio (-ių) savanoriškos veiklos sutarties su siunčiančiąja organizacija, apimančios praktinio 

mokymosi mobilumo laikotarpį, kopija, jei dalyvis (-iai) yra savanoris; 

• darbo laiko apskaitos žiniaraščiai arba dokumentai iš darbo laiko apskaitos sistemos kartu su 

apmokėjimo įrodymu ir įrodymu, kad yra sudaryta darbo sutartis arba paslaugų sutartis pagal 

individualią veiklą (ar jos atitikmenys) su praktinio mokymosi mobilumo mentoriumi (-ais). 

 
FO peržiūri galutinę praktinio mokymosi mobilumo įgyvendinimo ataskaitą ir jos priedus. Esant neatitikimams 
su patvirtinta paraiška, pareiškėjui išsiunčiamas atitinkamas prašymas pateikti papildomą informaciją ir 
patikslinimus. Reikalingos informacijos ir dokumentų pateikimo terminas yra penkios (5) darbo dienos.   
 
Esant esminiams neatitikimams su pasirašyta praktinio mokymosi mobilumo sutartimi, FO turi teisę reikalauti 
iš dalies arba visiškai grąžinti paraišką pateikusiai organizacijai sumokėtas lėšas praktinio mokymosi 
mobilumui įgyvendinti. Kilus įtarimams dėl apgaulingo praktinio mokymosi mobilumo projekto įgyvendinimo 
ar tyčinio netinkamo finansinio valdymo, FO gali pateikti ieškinį teismui.   
 

3.4. PAREIŠKĖJŲ KONSULTAVIMAS 

Kilus klausimų dėl kvietimo, organizacijos gali kreiptis į Fondo operatorių adresu info@apf.lt  arba pasitikrinti 
D.U.K. skyrelyje adresu https://apf.lt);  

_____________________ 
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