2 KONKURSAS. HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRIČIŲ JAUNŲJŲ
MOKSLININKŲ PROJEKTAI

Galimi pareiškėjai
Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija. Vykdančioji institucija turi būti
Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Paraiškų teikimo tvarka
Paraiška teikiama lietuvių ir anglų kalbomis, elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, iki
2017 m. vasario 13 d. 16 val.

Paraiškų rengimo nuostatos
I. Projekto terminai
1. Projekto trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 24 ir ne ilgesnė kaip 37 mėnesiai.
2. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2017 m. rugsėjo 1 d. ir ne vėliau kaip 2017 m. spalio 1 d.,
baigtis – ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 30 d.
3. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
II. Projekto lėšos
4. Projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 100 tūkst. eurų;
5. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
6. Taryba finansuoja projekto įgyvendinimo išlaidas, patirtas vykdančiosios institucijos ir projekto partnerių
iš Lietuvos.
III. Projekto partneriai
7. Projekto partneriu laikomas tik juridinis asmuo.
8. Teikiamoje paraiškoje gali būti numatyta, kad vykdančioji institucija projektą įgyvendins su projekto
partneriu (-iais) iš Lietuvos ir (ar) iš užsienio ar be partnerio (-ių).
IV. Projekto vadovas
9. Teikiamo projekto vadovas turi būti jaunasis mokslininkas (asmuo, mokslo laipsnį įgijęs ne daugiau kaip
prieš dešimt metų nuo kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos (į šį laikotarpį
neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui
sueis treji metai).
10. Teikiamo humanitarinių mokslų srities (paraiškoje nurodytos kaip pagrindinė projekto mokslo sritis)
projekto vadovas turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
10.1. nuo daktaro laipsnio įgijimo iki kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos yra
paskelbęs ne mažiau kaip penkis mokslo straipsnius periodiniuose ar tęstiniuose mokslo leidiniuose, iš jų ne
mažiau kaip du – tarptautiniuose Lietuvos ar užsienio mokslo leidiniuose;
10.2. nuo daktaro laipsnio įgijimo iki kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos yra
paskelbęs ne disertacijos pagrindu parengtą monografiją arba, jei monografija parengta su bendraautoriais,
jos dalį (ne mažesnę kaip 4 autoriniai lankai) ir ne mažiau kaip du mokslo straipsnius tarptautiniuose
Lietuvos ar užsienio mokslo leidiniuose.
11. Teikiamo socialinių mokslų srities (paraiškoje nurodytos kaip pagrindinė projekto mokslo sritis) projekto
vadovas turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
11.1. nuo daktaro laipsnio įgijimo iki kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos yra
paskelbęs ne mažiau kaip penkis mokslo straipsnius periodiniuose ar tęstiniuose mokslo leidiniuose, iš jų ne
mažiau kaip du – periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor)
Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science arba SCOPUS duomenų bazėse;
11.2. nuo daktaro laipsnio įgijimo iki kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos yra
paskelbęs ne disertacijos pagrindu parengtą monografiją arba, jei monografija parengta su bendraautoriais,
jos dalį (ne mažesnę kaip 4 autoriniai lankai) ir ne mažiau kaip du mokslo straipsnius periodiniuose mokslo
leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters)
Web of Science arba SCOPUS duomenų bazėse.
V. Projekto vykdytojai

12. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto
vykdytojas.
13. Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo
pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų
projektų pagrindinis vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima šias Tarybos remiamos veiklos kryptis:
13.1. Nacionalinės mokslo programos;
13.2. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektai;
13.3. Mokslininkų grupių projektai.
14. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo (įskaitant ir projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti
ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
15. Teikiamo projekto visi pagrindiniai vykdytojai, turintys mokslo laipsnį, turi būti jaunieji mokslininkai, t.
y. asmenys, mokslo laipsnį įgiję ne daugiau kaip prieš dešimt metų nuo kvietime nustatyto paraiškų
pateikimo termino paskutinės dienos (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos,
tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis treji metai).
VI. Papildomi dokumentai ir paraiškos priedai
16. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai (tik
lietuvių kalba) – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas.
17. Taip pat kartu su paraiška turi būti pateikti visi reikalaujami priedai (tik anglų kalba):
17.1. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo (įskaitant projekto vadovą) gyvenimo aprašymai;
17.2. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo (įskaitant projekto vadovą) 2007–2017 metų laikotarpio ne
daugiau kaip dešimties svarbiausių publikacijų sąrašai;
17.3. Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas
firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija,
sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas);
17.4. Atitiktį jaunajam mokslininkui keliamiems reikalavimams patvirtinantys dokumentai: projekto vadovo
ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų, turinčių mokslo laipsnį, daktaro diplomo kopijos; dokumentų,
įrodančių, kad asmuo buvo nėštumo ir gimdymo atostogose, tėvystės atostogose ar atostogose vaikui
prižiūrėti iki vaikui sueis treji metai, kopijos (taikoma, jei reikia pagrįsti atitiktį reikalavimui); taip pat
pridedami projekto vadovo atitiktį jaunųjų mokslininkų projekto vadovui keliamiems reikalavimams
patvirtinantys dokumentai: mokslinės produkcijos sąrašai su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į
Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science ar viešai prieinamą šaltinį arba, jei atitikties
reikalavimams nėra galimybės pagrįsti šiais Lietuvos mokslo tarybai prieinamais būdais, pateikiamos
atitinkamų dokumentų kopijos: publikacijų kopijos, monografijos antraštinių ir turinio puslapių kopijos, jei
monografija paskelbta su bendraautoriais, nurodoma monografijos bendraautoriaus dalis (puslapiais),
disertacijos antraštinio ir turinio puslapių kopijos ir pan.
VII. Paraiškų vertinimas
18. Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.
Siekiant nustatyti atitiktį jaunųjų mokslininkų projekto vadovui keliamiems reikalavimams, gali būti
pasitelkti ekspertai.
19. Įžanginis ekspertinis paraiškų vertinimas nebus atliekamas.
20. Išsamusis ekspertinis paraiškų vertinimas bus atliekamas vadovaujantis Tarybos 2011 m. rugsėjo 19 d.
nutarimu Nr. VII-79 patvirtintu Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.
21. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų
sričių projektų paraiškos bus vertinamos atskirai; atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, ekspertiniam
vertinimui bus sudaromos kelios paraiškų grupės kiekvienoje mokslo sričių grupėje.

Papildoma informacija
Kiti su konkursu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.
Kvietimo nuostatoms aptarti bus organizuojamas informacinis renginys. Tiksli renginio data bus paskelbta
vėliau.
Išsamesnę informaciją teikia Mokslo programų skyriaus vyriausiosios specialistės:
Inga Grigaliūnienė, tel. (8 5) 246 0894, e. p. inga.grigaliuniene@lmt.lt;

Raimonda Rainytė, tel. (8 5) 261 6130, e. p. raimonda.rainyte@lmt.lt;
Aušra Ašmontaitė, tel. (8 5) 246 0803, e. p. ausra.asmontaite@lmt.lt;
Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

