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PATVIRTINTA

Vilniaus kolegijos direktoriaus

2022 m. liepos      d. įsakymu Nr. V-

VILNIAUS KOLEGIJOS PROGRAMOS „ERASMUS+

MAŽIAU GALIMYBIŲ TURINČIŲ STUDENTŲ MOBILUMO PROJEKTŲ

ADMINISTRAVIMO IR FINANSŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos Erasmus+ mažiau galimybių turinčių asmenų mobilumo projektų administravimo ir

finansų valdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Vilniaus kolegijos (toliau –

Kolegija) mažiau galimybių turinčių studentų dalyvavimo Erasmus+ programos mobilume

tvarką.

2. Erasmus + programos vadovo aktualioje versijoje, mažiau galimybių turintis dalyvis išskiriamas

kaip asmuo, kuris dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių, geografinių ar sveikatos priežasčių,

migrantų kilmės, arba dėl negalios ir mokymosi sunkumų ar kitų priežasčių, įskaitant Europos

Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje nurodytas priežastis, dėl kurių gali būti

diskriminuojama, negali veiksmingai naudotis Programos teikiamomis galimybėmis. 

II. MAŽIAU GALIMYBIŲ TURINČIŲ STUDENTŲ GRUPĖS

3. Vilniaus kolegijoje išskiriamos šios mažiau galimybių turinčių studentų grupės:

3.1.studentai, turintys negalią ar sveikatos problemų. Papildoma dotacija gali būti skiriama:

3.1.1. papildomoms išlaidoms priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo

negalios ar sveikatos problemų pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas

medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašoma

papildoma dotacija, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš

medicininių dokumentų. Paraiškoje turi būti nurodytos priemonių ir (arba)

paslaugų kainos mobilumo projekto vizito šalyje;

3.1.2. programos dalyvio lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms,

remiantis Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje1 pateikta

informacija;

3.2.studentai, kurie yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti

arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
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nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Studentas turi pateikti savivaldybės, kurioje yra

deklaruota jo gyvenamoji vieta, pažymą apie gaunamą socialinę pašalpą;

3.3.studentai, kurie yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta

tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Studentas, kuriam nustatyta globa (rūpyba) turi pateikti teismo sprendimą ar kitą dokumentą

patvirtinantį globos (rūpybos) nustatymą, našlaitis turi pateikti tėvų mirties liudijimus ir

savo gimimo liudijimą;

3.4.studentai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 80 procentų ar mažesnis

darbingumo lygis. Studentas turi pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą;

3.5.studentai, turintys mažametį(-čių) vaiką(-ų) iki 14 metų. Studentas turi pateikti vaiko(-ų)

gimimo liudijimą(-us);

3.6.studentai, turintys pabėgėlio statusą. Studentas turi pateikti Migracijos departamento prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimą dėl pabėgėlio statuso

suteikimo;

3.7.studentai, turintys leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje dėl humanitarinių priežasčių.

Studentas turi pateikti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos išduotą leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje dėl humanitarinių

priežasčių.

4. Studentas, teikdamas paraišką dalyvauti mobilume ir pageidaujantis gauti papildomą paramą,

paraiškoje nurodo priklausymą mažiau galimybių turinčių asmenų grupei ir pateikia atitinkamus

dokumentus.

III. PAPILDOMOS INDIVIDUALIOS DOTACIJOS, SKIRTOS MAŽIAU GALIMYBIŲ

TURINTIEMS STUDENTAMS, TIPAI IR DYDŽIAI

5. Mažiau galimybių turintys studentai remiami dviem būdais:

5.1. skiriant papildomą individualią dotaciją (pagal fiksuotą dydį):

5.1.1. ilgalaikio mobilumo atveju, kai studentų mobilumas studijų ar praktikos tikslais

tęsiasi nuo 2 mėnesių iki 12 mėnesių: 250,00 EUR per mėnesį;

5.1.2. trumpalaikio mobilumo atveju: 100,00 Eur (kai mobilumo trukmė 5-14 dienų),

150,00 EUR (kai mobilumo trukmė 15-30 dienų).

5.2. skiriant papildomą individualią dotaciją (pagal realiai patirtas išlaidas), kai Švietimo

mainų paramos fondui teikiama paraiška dėl papildomos dotacijos Programos dalyviams,
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1 Parama mažiau galimybių turintiems dalyviams - Erasmus plius (erasmus-plius.lt)

kuriems dėl negalios reikalinga papildoma parama dalyvauti mobilumo projektuose, remiantis

realiai patirtomis išlaidomis.

6. Studentams ir absolventams, kuriems skiriama 5.1 punkte nurodyta individuali papildoma

dotacija, gali būti skiriama ir 5.2. punkte nurodyta individuali papildoma dotacija, jeigu studentas

ar absolventas turi negalią, užtikrinant, kad prašymai skirti papildomą fiksuotą dotaciją ir

papildomą dotaciją, remiantis realiai patirtomis išlaidomis, būtų tinkamai pagrįsti ir dengtų

skirtingas tos pačios veiklos išlaidas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Mažiau galimybių turinčių asmenų mobilumo projektų administravimo ir finansų valdymo

tvarkos aprašo įgyvendinimą koordinuoja Kolegijos Tarptautinių ryšių ir projektų tarnyba, vykdo

direktoriaus įsakymu įgalioti Kolegijos darbuotojai.

___________________________
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