
EUROPOS KOMISIJOS LIETUVAI SKIRTAS 2020 M. BIUDŽETAS „ERASMUS+“ PROGRAMOS 
MOBILUMO PROJEKTAMS TARP PROGRAMOS ŠALIŲ IR ŠALIŲ PARTNERIŲ (KA107) (EK 

paskelbtas 2019-12-06) 

Instrumentas ir 
regionas 

Skiriamas 
finansavimas 

2020 m. € 
Apribojimai 

ENI – Pietų 
Viduržemio šalys 436.309,00 € Nėra 

ENI – Rytų 
partnerystės šalys 

310.406,00 € Nėra 

Papildomai skiriamas finansavimas Rytų partnerystės regiono šalims: 
Gruzija 100.000,00 € Nėra 
Moldova 75.000,00 € Nėra 
Ukraina 90.000,00 € Nėra 
ENI ir PI – Rusijos 
Federacija 166.197,00 € Nėra 

DCI – Lotynų 
Amerikos šalys 95.395,00 € 

1. Programos šalių MSI: 
   1.1. Gali priimti studentus ir dėstytojus be jokių apribojimų;  
   1.2. Negali siųsti pirmosios ir antrosios pakopos studentų 
studijoms ir praktikoms;  
   1.3. Gali siųsti tik trečiosios pakopos (doktorantūros) studentus, 
taip pat dėstytojus ir (ar) personalo darbuotojus. 
2. Finansavimas bus paskirstomas atitinkamai:  

 Ne mažiau kaip 25% – Bolivijai, Salvadorui, Gvatemalai, 
Hondūrui ir Nikaragvai;  

 Iki 35% – Brazilijai ir Meksikai; 
 Iki 40% – likusioms regiono šalims. 

DCI – Azijos šalys 299.734,00 € 

1. Programos šalių MSI: 
   1.1. Gali priimti studentus ir dėstytojus be jokių apribojimų;  
   1.2. Negali siųsti pirmosios ir antrosios pakopos studentų 
studijoms ir praktikoms;  
   1.3. Gali siųsti tik trečiosios pakopos (doktorantūros) studentus, 
taip pat dėstytojus ir (ar) personalo darbuotojus. 
2. Finansavimas bus paskirstomas atitinkamai:  

 Ne mažiau kaip 25% – žemesnio pragyvenimo lygio 
šalims: Afganistanui, Bangladešui, Butanui, Kambodžai, 
Laosui, Mianmarui, Nepalui; 

 Iki 30% – Indijai ir Kinijai; 
 Iki 45% – likusioms regiono šalims. 

DCI – Centrinė 
Azija 71.893,00 € 

1. Programos šalių MSI: 
   1.1. Gali priimti studentus ir dėstytojus be jokių apribojimų;  
   1.2. Negali siųsti pirmosios ir antrosios pakopos studentų 
studijoms ir praktikoms;  
   1.3. Gali siųsti tik trečiosios pakopos (doktorantūros) studentus, 
taip pat dėstytojus ir (ar) personalo darbuotojus. 

DCI – Pietų 
Afrikos Respublika 44.258,00 € 

1. Programos šalių MSI: 
   1.1. Gali priimti studentus ir dėstytojus be jokių apribojimų;  
   1.2. Negali siųsti pirmosios ir antrosios pakopos studentų 
studijoms ir praktikoms;  
   1.3. Gali siųsti tik trečiosios pakopos (doktorantūros) studentus, 
taip pat dėstytojus ir (ar) personalo darbuotojus. 

DCI  – Vidurinieji 
Rytai 0,00 € 

1. Programos šalių MSI: 
   1.1. Gali priimti studentus ir dėstytojus be jokių apribojimų;  
   1.2. Negali siųsti pirmosios ir antrosios pakopos studentų 
studijoms ir praktikoms;  
   1.3. Gali siųsti tik trečiosios pakopos (doktorantūros) studentus 
ir dėstytojus ir (ar) personalo darbuotojus. 

IPA – Vakarų 
Balkanų šalys 

368.416,00 € Nėra 

PI – Industrinė 
Amerika 90.503,00 € Nėra 



PI – Industrinė 
Azija 82.158,00 € Nėra 

EDF – Afrikos, 
Karibų ir Ramiojo 
vandenyno šalys 

89.383,00 € 

1. Programos šalių MSI: 
   1.1. Gali priimti studentus ir dėstytojus be jokių apribojimų;  
   1.2. Negali siųsti pirmosios ir antrosios pakopos studentų 
studijoms ir praktikoms;  
   1.3. Gali siųsti tik trečiosios pakopos (doktorantūros) studentus  
ir dėstytojus ir (ar) personalo darbuotojus. 

Papildomai skiriamas finansavimas EDF regiono šalims: 

EDF – Afrikos, 
Karibų ir Ramiojo 

vandenyno šalys 

296.573,00 € 
 

1. Programos šalių MSI: 
   1.1. Gali priimti studentus ir dėstytojus be jokių apribojimų;  
   1.2. Negali siųsti pirmosios ir antrosios pakopos studentų 
studijoms ir praktikoms;  
   1.3. Gali siųsti tik trečiosios pakopos (doktorantūros) studentus  
ir dėstytojus ir (ar) personalo darbuotojus. 

Iš viso  2.616.227,00 €  
2020 m. išvykstančiųjų pirmosios ir antrosios pakopos studentų mobilumai į EDF ir DCI 
regionų šalis gali būti finansuoti ESF lėšomis.  

 


