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Dalyvavimo sąlygos
Minimalios sąlygos :
Bendradarbiavimo projektuose - trys nepriklausomi juridiniai
asmenys iš trijų skirtingų ES ir asocijuotų šalių (išskyrus
koordinavimo ir palaikymo veiklas)
Europos mokslo tarybos, MVĮ instrumento, mobilumo ir mokymų,
koordinavimo ir palaikymo veiklose projektuose – vienas juridinis
asmuo
Trečiųjų šalių dalyviai gali būti finansuojami jei įrodomas jo esminis
įnašas į vykdomas veiklas, arba jei yra atitinkami tarpvalstybiniai
susitarimai
Papildomos sąlygos nurodomos konkrečioje darbo programoje

Finansuojamos veiklos
 Tyrimų ir inovacijų veiklos (RIA – research and inovation action)
finansuoja:

naujų mokslinių ir technologinių žinių kūrimą, naujų procesų, produktų ir sprendimų
įgyvendinamumo tyrimus;
fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, technologijų pradinių stadijų vystymą
integravimą ir testavimą;
su tyrimais susietas ribotas demonstracines ar pilotines veiklas, demonstruojančias
įgyvendinamumą.
 Inovacinės veiklos (IA - inovation action)
finansuoja:

pilotinius ir demonstracinius projektus, kurių rezultatas – bandymai realioje aplinkoje;
rinkos vystymo projektus – jau pademonstruotos inovacijos taikymas atitinkmai
masinei rinkai, patvirtinant jos technines ir ekonomines savybes sisteminiame
lygmenyje realiomis sąlygomis.
 Koordinavimo ir palaikymo veiklos (CSA – coordination and support action)
finansuoja:

šalutines tyrimams reikalingas veiklas – standartizavimą, viešinimą, komunikavimą,
koordinavimo veiklas, įsitinklinimą, politinius dialogus, studijas ir strategijų kūrimą.

Finansuojamos veiklos (2)
 ERA-NET – nacionalinių mokslinių tyrimų programų koordinavimas per bendrus kvietimus
 ikiprekybiniai viešieji pirkimai –kurių objektas yra mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos
dalijantis rizika ir nauda rinkos sąlygomis, kai naujovės kūrime mokslinių tyrimų ir plėtros etapas
atskirtas nuo galutinių produktų naudojimo komerciniais kiekiais
 inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai –kuriuose perkančiosios organizacijos veikia kaip
masiniu būdu į prekybą dar netiekiamų inovatyvių prekių ar paslaugų pirmieji klientai ir kurių
dalis gali būti tinkamumo testavimas
 skatinamieji prizai organizuojant konkursus Horizon 2020 programos rėmuose
 MVĮ instrumentas
 Spartus inovacijų diegimas
 pramonės įtraukimas į inovacijų kūrimą per verslo ir viešojo sektoriaus partnerystės programas
– PPP (Public Private Partnership)

 Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) finansavimas
 Marie Sklodowska-Curie veiklos – mokslininkų mobilumas ir mokslo karjeros populiarinimas

 Europos mokslo tarybos dotacija – fundamentinių tyrimų ir proveržio moksle finansavimas
 EURATOMas – branduolinių tyrimų programa

Finansavimo intensyvumas
Tyrimų ir inovacijų veiklos (RIA)
Koordinavimo ir palaikymo veiklos (CSA)

Inovacijų veiklos (IA)

100%
70%
(nepelno siekiantiems
subjektams – 100%)

Pridėtinės išlaidos – fiksuotas 25% finansavimas
Papildomos sąlygos ir finansavimo intensyvumo pakeitimai nurodomi darbo programoje

Tinkamos išlaidos projekte
 Moksliniai tyrimai ir technologinė veikla
 Demonstracinė veikla
 Administravimas
 Viešinimas ir rezultatų sklaida

 Trumpalaikis turtas
 Ilgalaikis turtas – tik amortizacija
 Kita (mokymai, komunikacija...)
 Subranga (pridėtinės išlaidos neskaičiuojamos)

Paraiškų vertinimo kriterijai
 Naujumas
 Laukiams rezultatų poveikis
(inovacijų veikloms turi svorio koeficietą 1,5)

 Įgyvendinimo kokybė
vertinimas 5 balų sistemoje su 0,5 balo žingsniu

Tinkami finansuoti projektai turi surinkti min. 10 balų ir neturėti
neigiamų kriterijų įvertinimų

Dotacijos sutartis
1 skyrius – Bendras
Sutarties dalykas
2 skyrius – Veikla
Veikla, trukmė ir biudžetas
3 skyrius – Dotacija
Suma, mokėjimai, tinkamos išlaidos
4 skyrius – Teisės ir pareigos
- Veiklos vykdymas: resursai, indėlis, subranga
- Administravimas: ataskaitos, mokėjimai, auditas
- Turima INT ir rezultatai: nuosavybės teisės, apsauga, prieinamumas, naudojimas,
viešinimas
- Kita: etika, konfidencialumas, lyčių lygybės klausimai

5 skyrius – Vaidmenų pasidalinimas
Vaidmenų pasidalinimas, vidiniai susitarimai
6 skyrius – Nutraukimas, pakeitimai, baudos ir t.t.
7 skyrius – Baigiamosios nuostatos
Įsigaliojimas, priedai, teisinis pagrindas

Sutarties bendri priedai
A. Šalių sąrašas ir jų finansavimo taisyklės
B. Standartiniai reikalavimai paraiškai

C. Standartiniai tinkamumo kriterijai
D. Projektų tipai ir jų finansavimo schemos
E. Specifiniai reikalavimai viešiesiems pirkimams finansuojamiems iš
H2020 biudžeto
F. Taisyklės konkursams skatinamiesiems prizams gauti
G. Technologijų paruošimo lygiai

H. Vertinimas
I. Biudžeto lankstumas
J. Klasifikuojama informacija

K. Finansinė parama trečiosioms šalims

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

