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NORDPLUS paprogramės 

• Nordplus Junior
• Nordplus Adult
• Nordplus Higher Education
• Nordplus Horizontal
• Nordplus Nordic Languages

Programos biudžetas apie 9,8 mln. Eur.

Nordplus Adult 1.2 mln. per metus



„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 ir Pietų Šlėzvigas

II. Mobilumo projektai
• Parengiamieji vizitai
• Vienpusis/dvišalis/ trišalis mokytojų ir besimokančiųjų mobilumas
• Galimybė derinti su bendradarbiavimo projektais vienoje paraiškoje

III. Nordplus Adult partnerystės projektuose yra tyrimų 
galimybė (mapping projects)

IV. Administravimas
• Nesudėtingas



Bendra informacija

• Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas naujuoju 2023-2027 m. 
programos „Nordplus“ laikotarpiu | NordPlus

• Paraiška teikiama iki 2023 m. vasario 1 d.
• „Nordplus“ programos vadovas
https://www.nordplusonline.org/how-to-apply/handbook/

• Espresso paraiškų teikimas: sistema
‒ https://espresso.diku.no/espresso/login?1 (login required)



Bendra informacija

Partnerių paieška:

Nuorodos į partnerių paieškos sistemą:
https://ec.europa.eu/epale/lt/partner-search

//www.nordplusonline.org/how-to-apply/become-a-partner/



Bendra informacija

 Skaitykite Nordplus Handbook 2023, anglų ir 
skandinavų kalbomis rasite čia:
https://www.nordplusonline.org/how-to-
apply/handbook/

 Sekite mus socialiniuose tinkluose:

www.facebook.com/wearenordplus

Instagramoje: wearenordplus



NORDPLUS akcentas 2023 ir 2024 m.

Enhancing Educational Cooperation for a Socially Sustainable Future
(Švietimo bendradarbiavimo skatinimas vardan socialiai tvarios ateities)

• Įtrauktis, lygybė, nediskriminavimas, galimybių suteikimas visiems 
nepaisant lyties, etninės priklausomybės, seksualinės orientacijos, religijos, 
negalios, amžiaus ir kt.

• Socialinė sanglauda, stipri pilietinė visuomenė aktyviai dalyvaujanti 
demokratiniuose procesuose, žodžio laisvė, vaikų ir jaunimo balsas

Nordplus temos projektams



I. Pagrindiniai „Nordplus“ 
2023–2027 m. tikslai

-stiprinti ir plėtoti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą 
švietimo srityje, įskaitant ankstyvą vaikystę ir priežiūrą, ir 
padėti sukurti Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo erdvę

-remti, gauti naudos ir skatinti naujoviškus švietimo produktus 
ir procesus, sistemingai keičiantis patirtimi ir gerąja praktika.



II. Pagrindiniai „Nordplus“ 
2023–2027 m. tikslai

-prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemų 
kokybės ir inovacijų kūrimo dalyvaujančiose Nordplus šalyse 

bendradarbiaujant švietimo ir mokymo srityse,  
bendradarbiaujant su darbo rinka plėtros projektų, mainų 
programų ir tinklų kūrimo srityse.



III. Pagrindiniai „Nordplus“ 
2023–2027 m. tikslai

- padidinti mobilumą švietimo tikslais ir išplėsti skaitmeninį 
bendradarbiavimą,
- skatinti Šiaurės šalių kalbas ir kultūrą bei abipusį Šiaurės ir 

Baltijos šalių kalbinį ir kultūrinį supratimą,

 -skatinti domėtis visuomenei svarbiomis Šiaurės šalių kalbomis 
(danų, suomių, Farerų ir Grenlandijos salų gyventojų, islandų, 
norvegų, samių ir švedų) ir Šiaurės šalių gestų kalbomis bei jų 
žinias ir supratimą.



I. Apie ką turėtų būti 
projektai?

Visos temos laukiamos – tema turi būti aktuali partnerystei
 Nordplus akcentas 2023–2024 m.:

 „Bendradarbiavimo švietimo srityje stiprinimas siekiant 
socialiai tvaresnio Šiaurės ir Baltijos šalių regiono“
• Akcentas yra susijęs su Šiaurės ministrų tarybos vizija 2030 –

daugiau skaitykite čia:
https://www.norden.org/en/information/action-plan-vision-
2030
Paraiškos, susijusios su Nordplus akcentas 2023–2024 m., bus 
vertinamos lygiai kaip ir visos kitos paraiškos.



Kur semiatės įkvėpimo projektams?

 - Skaitykite įkvepiančių projektų istorijas šiuo adresu:
https://www.nordplusonline.org/projects/project-stories/



Kur semiatės įkvėpimo projektams?

 Peržiūrėkite anksčiau įgyvendintus projektus projektų 
duomenų bazėje adresu 
https://espresso.diku.no/projects/nordplus?0&lang=en



Informacija Nordplus

 Skaitykite Nordplus Handbook 2023, anglų ir 
skandinavų kalbomis rasite čia:
https://www.nordplusonline.org/how-to-
apply/handbook/

 Sekite mus socialiniuose tinkluose:

www.facebook.com/wearenordplus

Instagramoje: wearenordplus



„Nordplus“ suaugusiųjų 
švietėjams:

„Nordplus Adult“ – paprogramė suaugusiųjų švietimui.
• Skirta:
Suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančioms institucijoms
• Išskirtinumas:
Individualus suaugusiųjų besimokančiųjų ir suaugusiųjų švietėjų 

(andragogų) mobilumas.



„Nordplus“ suaugusiųjų 
švietėjams:

„Nordplus Adult“ – paprogramė suaugusiųjų švietimui.
I Galimybės
• Mobilumo projektai:

Parengiamieji vizitai
Suaugusiųjų mokytojų ir kitų mokymo darbuotojų mainai
Suaugusių besimokančiųjų mainai

Pagrindiniai dalyvavimo reikalavimai:
mažiausiai 2 partneriai iš 2 skirtingų šalių



Mobilumo projektuose dalyvauja –
min. 2 partneriai iš 2 šalių

 Suaugusių besimokančiųjų mainai:
• dalyvauti gali visi suaugusieji (ne tik besimokantys, turintys mažiau 

galimybių);
• tai mainai švietimo įstaigoje ir (arba) darbo praktika įmonėje, kur 

suaugusieji kartu su besimokančiaisiais iš priimančiosios šalies; 
dalyvauja mokymosi veikloje su priimančia organizacija;

• trukmė: nuo 1 savaitės - 1 metų;
• dotacija skiriama kelionėms, pragyvenimui ir projektų valdymui.



Mobilumo projektų biudžetas

Ar mobilumo projekte galimos projekto valdymo išlaidos?

TAIP, jeigu:
- Paraiškoje kelionėms ir pragyvenimui turi būti prašome 

bent 10.000 EUR arba dalyvių/mobilumų skaičius turi 
būti ne mažesnis kaip 15. 



„Nordplus“ suaugusiųjų 
švietėjams:

„Nordplus Adult“ – paprogramė suaugusiųjų švietimui.
II Galimybės
• Bendradarbiavimo projektai:

Teminiai tinklai
Plėtros projektai
Tyrimų projektai

Pagrindiniai dalyvavimo reikalavimai:
mažiausiai 3 partneriai iš 3 skirtingų šalių.



Bendradarbiavimo projektai – min. 3 
partneriai iš 3 šalių

 Teminiai tinklai
• Bendradarbiavimas suaugusiųjų švietimo ir mokymosi 

bendrai dominančiai temai, pvz. motyvacija, nubyrėjimas, 
suaugusių besimokančiųjų imigrantų integracija, žiniasklaidos 
priemonių naudojimo raštingumas. 

• Dotacijos projekto susitikimams (kelionėms/pragyvenimui) ir 
projektų valdymui.



Paraiškų kokybė: 

- Projekto rezultatas ir poveikis 
- Balansas dėl atsakomybių tarp partnerių projekte (indėlis)
- Komunikacija tarp projekto partnerių
- Sklaida ir tęstinumas



Paraiškų kokybė ir sėkmės faktoriai

• Projekto tikslas, rezultatas, poveikis, pridėtinė vertė
• Sąsaja su „Nordplus“ programos tikslais ir organizacijų poreikiais
• Atliepia kiekvienos šalies nacionalinius švietimo reikalavimus
• Balansas dėl atsakomybių tarp partnerių projekte
• Partnerių bendravimas ir bendradarbiavimas 
• Sklaida ir tęstinumas

Paraiškų rengimo patarimai



KONTAKTAI:

„Nordplus Adult“, „Nordplus Nordic Languages“ ir „Nordplus 
Horizontal“ 
projektų koordinatorė Lietuvoje
Edita Trečiokienė
Tel. 8-6-5857-669
El. paštas Nordplus@smpf.lt arba edita.treciokiene@smpf.lt


