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Šiaurės ministrų tarybos finansuojama programa, skirta Šiaurės ir Baltijos 

šalių bendradarbiavimui švietimo srityje

Dalyvaujančios šalys:

▪ Danija, Suomija, Islandija, Norvegija, Švedija

▪ Autonominės Šiaurės šalių sritys: Farerų salos (DK), Grenlandija (DK), 
Alandų salos (FI)

▪ Lietuva, Latvija, Estija (nuo 2008 m.)

▪ Projektai ir tinklai, Mobilumas

▪ Metinis biudžetas – apie 9,8 mln. eurų. 

▪ 2023–2027 m. – dabartinis programos etapas

APIE NORDPLUS



NORDPLUS VIZIJA



Šiaurės ministrų taryba, Vizija 2030. 

Vizijos tikslas, kad Šiaurės šalių regionas 2030 metais būtų tvariausias ir 

labiausiai integruotas regionas pasaulyje. Socialinis tvarumas yra 

strateginis vizijos prioritetas.

Akcentas 2023-2024 m.: Švietimo bendradarbiavimo stiprinimas siekiant 
socialiai tvarios ateities (“Enhancing Educational Cooperation for a Socially 
Sustainable Future”)

Atkreipiamas dėmesys, kad priimamos paraiškos ir kitomis aktualiomis 
temomis. 

Papildomi balai už temą nėra skiriami. Tačiau, jei paraiškos įvertinamos 
vienodu balu, prioritetas skiriamas tai temai, kuri atliepia programos 
prioritetus.

NORDPLUS PRIORITETAI IR 2023 - 2024 M. AKCENTAS



Tikslas - stiprinti aukštojo mokslo ir profesinio gyvenimo dalyvių 
bendradarbiavimą.
(“The goal is to enhance the collaboration between the actors within higher 
education and with working life.”)

Tikslinės grupės: 
▪ 1-os ir 2-os studijų pakopų studentai;
▪ Akademinis ir kitas personalas mokslo ir studijų institucijose (MSI);
▪ Kitos organizacijos dirbančios su MSI ar turinčios stiprių interesų, 

susijusių su MSI.

Bendradarbiavimo pagrindai:
▪ Tinklai,
▪ Projektinė partnerystė.

NORDPLUS HIGHER EDUCATION (HE) PAPROGRAMĖ



NORDPLUS HE VEIKLOS [1]

1. Mobilumas:

▪ studentų ilgalaikis studijų arba praktikos mobilumas (3–12 mėn.),

▪ studentų trumpalaikis studijų arba praktikos mobilumas (1–2 mėn.),

▪ studentų express mobilumas (5 d.d. – 1 mėn.),

▪ dėstymo mobilumas (nuo 8 val./1 d.).

Mobilume dalyvauja tik 1-os ir 2-os pakopų studentai. Doktorantai – tik 
kaip dėstytojai.



2. Projektai 

▪ Intensyvūs kursai,

▪ Jungtinės studijų programos: gali būti bet kuriame vystymo 
etape,

▪ Bendradarbiavimo (plėtros) projektai: nauja dėstymo 
metodika, nauji studijų moduliai, studijų kokybės užtikrinimas 
ir kt.

NORDPLUS HE VEIKLOS [2]



3. Tinklo susitikimai 

▪ Administraciniai susitikimai naujų tinklų įsisteigimui ir plėtrai,

▪ Naujas tinklas – pirmi treji metai,

▪ Įsisteigusiems tinklams – tik akademinio personalo 
bendradarbiavimui, pvz., mobilumo kokybės užtikrinimo 
klausimais.

Visos veiklos – vienoje paraiškoje!

NORDPLUS HE VEIKLOS [3]



FINANSAVIMAS [1]

Kai paraiška teikiama projektinėms veikloms ir/ar tinklo sutikimams, 
pareiškėjas turi pasinaudoti biudžeto modeliais, kurie pateikiami Espresso:

1) Intensyviems kursams,

2) Bendradarbiavimo (plėtros) projektams, Jungtinėms studijų programoms ir 
tinklo susitikimams.

Programa nefinansuoja: 

▪ Apklausų,

▪ Trečiosios studijų pakopos studentai dalyvauja tik kaip dėstytojai. Programa 
orientuota į studijas (ne mokslą).

Koordinuojanti institucija gali panaudoti iki 5 % administracinėms išlaidoms nuo
panaudotos dotacijos mobilumui (jei yra likutis, nes nėra išskiriama suma
administracinėms išlaidoms)



Netinkamos išlaidos:

▪ Pridėtinės išlaidos, t. y. bendrai nenurodytos išlaidos, tiesiogiai 
nesusijusios su NordPlus projekto veiklomis,

▪ Biuro įrangos įsigijimas (pvz. IT įranga) pirkimas,

▪ Išlaidos skirtos dalyviams iš ne Šiaurės ir ne Baltijos šalių, 

▪ Išlaidos veikloms, kurios vyksta už Šiaurės ir Baltijos šalių ribų.

Specialieji poreikiai

▪ Išlaidos padengiamos. Koordinatorius teikia paraišką tiesiogiai EDUFI 
(Suomija). 

FINANSAVIMAS [2]



PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR KITI ETAPAI

▪ Iki vasario 1 d. – paraiškų teikimas. 

▪ Paraiškų tinkamumas.

▪ Paraiškų turinio kokybė (min. 2 „Nordplus“ programos agentūrų ir 
išorinių ekspertų vertinimas). Vertinimo išvadų pateikimas.

▪ Gegužės mėn. „Nordplus“ programos komiteto sprendimas dėl 
paraiškų finansavimo.

▪ Birželio mėn. sutarčių pasirašymas (už paprogramę atsakinga 
„Nordplus“ programos agentūra).

▪ Finansavimas.

SVARBU. Sekite informaciją „Espresso“ sistemoje.



NORDPLUS HIGHER EDUCATION
PARAIŠKŲ TINKAMUMAS 

▪ Mažiausiai 3 institucijos iš 3 skirtingų Programos šalių

Mobilumui – 2 aukštosios mokyklos iš 2 šalių

▪ Espresso https://espresso.siu.no/espresso/

▪ Iki 2023-02-01 d. 23:59 val. Central European Time

▪ Letter of Intent – LOI 

https://espresso.siu.no/espresso/


PARTNERIŲ PAIEŠKA

▪ Užregistruokite savo organizaciją: Become a prtner in Nordplus

▪ Raskite partnerius: Nordplus partner search

▪ School Education Gateway

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

▪ Facebook grupės

▪ „Erasmus+“ sklaidos platforma

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

▪ „Erasmus+“ sklaidos platforma LT

https://erasmus-plius.lt/naujienos/

▪ Jūsų kontaktai, organizacijos tarptautiniai ryšiai, kontaktų mugės, 
interneto paieška ir kt. 

https://www.nordplusonline.org/how-to-apply/become-a-partner/
https://www.nordplusonline.org/projects/partner-search/#/
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://erasmus-plius.lt/naujienos/


PARAIŠKŲ KOKYBĖ [1]

▪ Projekto tikslas, rezultatas, poveikis, pridėtinė vertė

▪ Sąsaja su „Nordplus“ programos tikslais ir institucijų poreikiais

▪ Atliepia kiekvienos šalies nacionalinius švietimo reikalavimus

▪ Balansas dėl atsakomybių tarp partnerių projekte 

▪ Sklaida ir tęstinumas

▪ Glaudus projekto ryšys su ugdymo procesu (integracija)

▪ Aiškus ir konkretus aprašymas

▪ Adekvatus biudžetas



PARAIŠKŲ KOKYBĖ [2]



PATARIMAI

▪ Atsakymai į kiekvieną paraiškos klausimą,

▪ Konkretus aprašymas: pavyzdžiai, argumentai, įrodymai (nuorodos),

▪ Detalumas: kas Jums atrodo savaime suprantama, paraiškų 
vertintojams būtina paaiškinti,

▪ Paprasta kalba, net/ypač jeigu reikia aprašyti idėjos specifiką,

▪ Susipažinti su 2023 m. Programos vadovu: 

▪ Higher Education dalis (15-21 psl.),

▪ General information about applying (40-43 psl.) – Assessment of 
eligibility – Assessment criteria. 

https://www.nordplusonline.org/how-to-apply/guidelines/


NORDPLUS IR ERASMUS+ SINERGIJA 
ĮGYVENDINANT MOBILUMO VEIKLAS 

Ilgalaikis studentų mobilumas ir dėstymo mobilumas gali būti 
finansuojamas iš Erasmus+



„Nordplus“ ir „Erasmus+“ skirtumai

I. Geografinis

▪ Dalyvauja Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo organizacijos:

Lietuva, Latvija, Estija, Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija

Autonominės Šiaurės šalių sritys - Grenlandija, Farerų salos, Alandų 
salos 

II. Mobilumo projektai

▪ Parengiamieji vizitai

▪ Vienpusis/dvišalis/ trišalis mokytojų ir besimokančiųjų mobilumas

▪ Galimybė derinti su bendradarbiavimo projektais vienoje paraiškoje

III. Administravimas

▪ Nesudėtingas



„Nordplus“

▪ Lankstumas

▪ Aukštas paraiškų sėkmės rodiklis

▪ Nesudėtinga projekto administravimo sistema

▪ Paprastas ataskaitų teikimo procesas

▪ Greitas grįžtamasis ryšys

„Erasmus+“

▪ Daugiau galimybių/didesnis partnerių pasirinkimas

▪ Didesnis biudžetas

▪ Akreditacija



KONTAKTAI:

Konsultavimas dėl paraiškų pateikimo, projektų gerųjų patirčių sklaidos:

Nordplus Higher Education projektų koordinatorius Lietuvoje
Dovydas Buslavičius
Tel. +370 6 857 2356
El. paštas: dovydas.buslavicius@smpf.lt arba nordplus@smpf.lt

Konsultavimas dėl paraiškų vertinimo rezultatų, finansavimo, sutarčių, 
projektų įgyvendinimo, ataskaitų:
Paprogramės koordinatoriai Suomijoje nordplus@oph.fi

mailto:dovydas.buslavicius@smpf.lt
mailto:nordplus@smpf.lt
mailto:nordplus@oph.fi


Gerosios patirtys

„Nordplus“ programa veikia puikiai, ji nereikalauja 
biurokratinių procesų, todėl jos įgyvendinimas yra 
gana lengvas.

Lina Koseleva,
Vilniaus dailės akademijos Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja

Nordplus programos 2018–2022 m. etapo Lietuvoje apžvalga

http://www.nordplus.lt/images/Dokumentai/v09_nordplus_210x280mm.pdf

