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DVIŠALIO PRAKTINIO MOKYMOSI MOBILUMO PROJEKTAI 

ATSAKYMAI Į PAREIŠKĖJŲ KLAUSIMUS 
 

 Kuo skiriasi nuolatinis dvišalių bendradarbiavimo iniciatyvų kvietimas ir kvietimas teikti paraiškas 
praktiniam mokymosi mobilumui? 

  
Dvišalį praktinį mokymosi mobilumą rekomenduojame rinktis, kai yra konkreti pelno nesiekianti 
organizacija, kurioje norite stažuotis, galite bei norite praktiškai mokytis toje organizacijoje bent 5 darbo 
dienas. Svarbiausia praktinio mokymosi mobilumo projekte – projekto dalyvių (praktinis) mokymasis jai/jam 
ir NVO naudingoje srityje. Tuo tarpu rinktis nuolatinį kvietimą dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvoms 
derėtų, jei norite megzti ir stiprinti partnerystes su įvairaus profilio organizacijomis (ne tik pelno 
nesiekiančiomis), norite daugiau jų aplankyti, keistis patirtimi. Šios iniciatyvos taip pat gali būti trumpesnės. 
 

 Ar darbuotojai būtinai turi būti tik iš tos pačios siunčiančios organizacijos? Kaip asociacija turime 
įsteigę teminius komitetus, kuriuose veikia žmonės, dirbantys kitose NVO.  

 
Praktinio mokymosi mobilumo dalyviais gali būti ne tik organizacijos darbuotojai, bet ir savanoriai. Teminio 
komiteto narius būtų galima tokiais laikyti. Tačiau, jei mobilumo dalyviai nebus siunčiančios organizacijos 
darbuotojai, jų atlyginimų iš projektui skirtos dotacijos kompensuoti nebus galima. 
 

 Ar paraiškoje galima nusimatyti tiek partnerio iš Lietuvos kelionę į šalį donorę, tiek partnerio iš 
šalies donorės kelionę į Lietuvą. Ar būtinai reikia rinktis iš šių dviejų galimybių? 

 
Paraiškoje galite nusimatyti tiek partnerio iš Lietuvos kelionę į šalį donorę, tiek partnerio iš šalies donorės 
kelionę į Lietuvą. Tačiau svarbu išlaikyti kvietime nurodytą 1-3 dalyvių skaičių ir paraiškoje pagrįsti, kodėl 
būtinos dvi tokios kelionės. 
 

 Ar projekte galima planuoti veiklas dviejose šalyse (pavyzdžiui, Norvegijoje ir Islandijoje) vienos 
kelionės metu? 

 
Jei tose mobilumo veiklose (stažuotėse) dalyvauja tie patys dalyviai ir visame projekte yra išlaikomas 
numatytas maksimalus mobilumo dalyvių skaičius (1-3 NVO darbuotojai/savanoriai), tokiu atveju, praktinį 
mokymosi mobilumą dviejose šalyse vieno projekto rėmuose organizuoti galima. Tačiau taip pat būtina 
atkreipti dėmesį, kad praktinis mokymosi mobilumas vienoje organizacijoje turėtų trukti ne trumpiau nei 5 
darbo dienas, o visame projekte numatytas dalyvio(-ių) mobilumas negali trukti ilgiau nei 20 darbo dienų. 
 

 Kaip skaičiuoti praktinio mokymosi mobilumo apgyvendinimo, kelionės, maitinimo kainas?  
 
Biudžetą reikėtų skaičiuoti realiomis kainomis, priklausomai nuo to, kaip planuojate keliauti ir kur planuojate 
apsistoti. Nusimačius dienpinigius, reikia vadovautis teisės aktuose nustatytomis maksimaliomis dienpinigių 
normomis. Apgyvendinimo (viešbučių) kainas reikėtų nurodyti realias, t.y. tokias, kokias rasite toje vietovėje, 
į kurią vyksite. Svarbu, kad ji neviršytų gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų maksimalių įverčių, nurodytų 
aukščiau minimame teisės akte. Kitoms dalyvio išlaidoms numatytų kainų normų nėra.  
  

https://apf.lt/kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-dvisalio-praktinio-mokymosi-mobilumo-projektams/
https://apf.lt/kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-dvisalio-praktinio-mokymosi-mobilumo-projektams/
https://apf.lt/dvisalis-bendradarbiavimas/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232345/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232345/asr
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 Kas yra "priimančiosios/siunčiančiosios partnerės organizacijos pasirašytas laisvos formos 
patvirtinimas"? Ar užtenka elektroninio laiško, o gal yra patvirtinta forma?  

 
Priimančiosios/siunčiančiosios partnerės organizacijos patvirtinimas yra laisvos formos ir jis privalo būti 
pasirašytas. Šis patvirtinimas turi aiškiai apibrėžti bendradarbiavimo tikslus, pasiskirstymą atsakomybėmis 
tarp dalyvaujančių organizacijų, partnerės organizacijos įsipareigojimus.   
 

 Ar yra angliška dalyvaujančios organizacijos deklaracijos forma? 
 
APF tinklapyje, angliškoje kvietimo versijoje rasite Participating organization‘s declaration, kurią ir turėtų 
pildyti partneris iš šalies donorės. 
 

 Kiek detali turi būti prie paraiškos pridedama preliminari darbo programa? Pavyzdžiui, 8.00 
pusryčiai, 9.00 seminaras...  12.00 pietūs ir t.t. , o gal užtenka parašyti kiekvienos dienos temas  ir 
metodus, kuriais bus dirbama?  

 
Pareiškėjai renkasi, kokio detalumo preliminarią darbo programą jie nori pateikti. Tačiau kuo detaliau bus 
aprašytos dienos temos, metodai, planuojamos išugdyti kompetencijos, tuo projektas bus aiškesnis paraišką 
vertinsiantiems ekspertams.  
 

 Dėl priimančios organizacijos mentorių skaičiaus. Jei iš mūsų centro važiuotų trys darbuotojai, kiek 
gali būti mentorių priimančioje organizacijoje? Ar tik vienas mentorius, ar jų gali būti ir daugiau? 

 

Mentorių galite nusimatyti tiek, kiek yra reikalinga pagal jūsų projekto pobūdį. Svarbiausia, kad 
neviršytumėte numatytos 400 EUR sumos vienai darbo dienai vienam dalyviui. Tiesioginės priėmimo išlaidos 
apskaičiuojamos pagal darbo dienų, per kurias dalyvis (-iai) mokėsi priimančioje organizacijoje, skaičių. 

 

https://apf.lt/en/kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-dvisalio-praktinio-mokymosi-mobilumo-projektams/

