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PAPILDOMOS PARAMOS STUDENTAMS, DALYVAUJANTIEMS STUDIJŲ IR
PRAKTIKOS MOBILUME PAGAL „ERASMUS+“ MAINŲ PROGRAMĄ PROGRAMOS
ŠALYSE, SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Papildomos paramos studentams, dalyvaujantiems studijų ir praktikos mobilume pagal
„Erasmus+“ programą Programos šalyse, skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka)
reglamentuoja papildomos paramos skyrimą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (toliau
– Kolegija) studentams išvykstantiems studijų ar praktikos mobilumui.
2 Apraše naudojamos sąvokos:
2.1 Asmuo, turintis specialiųjų poreikių – vadovaujantis Programos vadovu, asmuo,
turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus Programos dalyvis, kurio
fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo
dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.
2.2 Socialiai remtinoms grupėms priklausantys asmenys – iš nepasiturinčių šeimų ar
vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymą; turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo
lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; 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. (https://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklossritys/socialines-stipendijos-3)
II. SKYRIUS
PAPILDOMOS PARAMOS STUDENTAMS SKYRIMAS
3 Socialiai remtinoms grupėms priklausantiems studentams (Lietuvos piliečiams),
vykstantiems į „Erasmus+“ studijas ar praktiką gali būti skiriama papildoma suma
pragyvenimo išlaidoms:
3.1 vykstantiems studijoms – papildoma 200,00 Eur/mėn. dydžio suma;
3.2 vykstantiems studentų ar absolventų praktikai – papildoma 20,00 Eur/mėn. dydžio
suma.
4 Papildoma suma pragyvenimo išlaidoms studijų mobilumo metu skiriama studentui pristačius
pažymą, patvirtinančią jo priklausymą socialiai remtinai grupei. Pažyma turi būti pristatyta
prieš pasirašant dotacijos sutartį ir išduota ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki jos pateikimo
Kolegijai.
5 Pilnų studijų studentas iš užsienio, dalyvaujantis studijų mobilumo veikloje gali gauti
papildomą paramą, jei atitinka šiuos reikalavimus:
5.1 yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo
nustatyta globa (rūpyba);
5.2 studento tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;

5.3 studentas turi nustatytą 45 procentų arba mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar
vidutinį neįgalumo lygį;
6 Papildoma suma pragyvenimo išlaidoms studijų mobilumo metu skiriama užsienio studentui
pateikus 5.1–5.3 punktuose išdėstytus reikalavimus pagrindžiančius dokumentus.
7 Specialiųjų poreikių turintiems studentams gali būti skiriamas papildomas finansavimas
kompensuoti papildomoms išlaidoms (priemonėms ar paslaugoms, priklausomai nuo
specialiųjų poreikių/negalios/ligos pobūdžio); tokių išlaidų poreikis turi būti patvirtintas
gydytojo išduotu dokumentu, kuriame būtų aiškiai nurodyta kokių priemonių ar paslaugų
mobilumo dalyviui reikėtų mobilumo metu. Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau nei likus
mėnesiui iki Erasmus+ studijų laikotarpio pradžios.
8 Dėl papildomos paramos mobilumui atrinktas specialiųjų poreikių turintis studentas kreipiasi
į Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrių. „Erasmus+“ institucinis koordinatorius, gavęs
pagrindžiančius dokumentus, teikia prašymą Švietimo mainų paramos fondui skirti dotaciją
dėl specialiųjų poreikių.
III. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9 Ši tvarka keičiama arba papildoma Kolegijos direktoriaus įsakymu.
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