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I Skyrius – Bendrosios nuostatos
2 punktas – pagrindiniai teisės aktai:
2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (PAFT)
-

pagrindiniai bendrieji reikalavimai visiems paraiškų vertinimo ir projektų
administravimo procesams

2.8. Pavyzdiniai mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės
produkcijos sąrašai
-

reikalavimai mokslinei (technologinei) produkcijai, taikomi mokslinio tyrimo
vadovo atitikčiai nustatyti bei numatant projektų fizinius veiklos įgyvendinimo
rodiklius (Aprašo 50 punktas)

12 punktas – kvietimų planas:
-

Numatyti 2 kvietimai; II kvietimas numatytas 2018 m. II ketv.

-

II kvietimo suma – 11,1 mln. Eur.

II skyrius – Reikalavimai pareiškėjams
13 punktas – galimi pareiškėjai:

Universitetai

Valstybiniai
mokslinių tyrimų
institutai, turintys
meno ar mokslo
doktorantūros
teisę
(įskaitant jungtinę
doktorantūrą)

Valstybiniai
mokslinių tyrimų
institutai kartu su
universitetais
dalyvaujantys
rengiant
mokslininkus

AIKOS
(www.aikos.smm.lt)
Dalyvavimas rengiant mokslininkus gali būti įrodomas šiais dokumentais:
-

Jei disertacijos vadovas dirba institute, bet disertacijai vadovauja dirbdamas universitete – turi
būti pateikiamos abi darbo sutartys

-

Jei disertacijos parengimui būtini moksliniai tyrimai atliekami institute ir tai nurodyta daktaro
disertacijos santraukoje – turi būti pateikiama daktaro disertacijos santraukos kopija

-

Turi būti pateiktas daktaro disertacijų, parengtų institute, sąrašas už paskutinius 5 metus

II skyrius – Reikalavimai pareiškėjams – reikalavimai MT vadovui
18 punktas - MT vadovai:

Jaunasis mokslininkas

Patyręs mokslininkas

Daktaro laipsnį įgijęs ne daugiau kaip
prieš 10 m. iki paskutinės paraiškų
teikimo termino dienos:
t. y. - daktaro laipsnis įgytas ne anksčiau
nei 2007-06-05
Į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo
ir gimdymo, tėvystės atostogos ir
atostogos vaikui prižiūrėti

Daktaro laipsnį įgijęs ne mažiau kaip prieš
10 metų iki paskutinės paraiškų teikimo
termino dienos:
t. y. – daktaro laipsnis įgytas ne vėliau nei
2007-06-04
Į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir
gimdymo, tėvystės atostogos ir atostogos
vaikui prižiūrėti

II skyrius – Reikalavimai pareiškėjams – reikalavimai MT vadovui
Reikalavimai MT vadovams paremti 2014 m. spalio 31 d. LMT pirmininko įsakymu „Dėl
pavyzdinių mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos
sąrašų patvirtinimo“
Aprašo sąvoka
Tarptautinis recenzuojamas periodinis ar tęstinis
mokslo leidinys

Įsakymo sąvoka
Lietuvos tarptautinis mokslo leidinys
Užsienio tarptautinis mokslo leidinys

Užsienio tarptautinis recenzuojamas periodinis ar Užsienio tarptautinis mokslo leidinys
tęstinis mokslo leidinys
Lietuvos tarptautinis recenzuojamas periodinis
leidinys

Lietuvos tarptautinis mokslo leidinys

Ne disertacijos pagrindu parengta monografija

Ne disertacijos pagrindu parengta monografija

Užsienio recenzuojamas periodinis ar tęstinis
mokslo leidinys

Užsienio tarptautinis mokslo leidinys

Užsienio periodinis mokslo leidinys (F, B, T, Ž
atveju), referuojamas Clarivate Analytics Web of
Science ir (arba) Scopus duomenų bazėse

II skyrius – Reikalavimai pareiškėjams
27 punktas – 20 procentų sutapties vertinimas:
-

Tikrinama, ar MT vadovo nurodytų mokslo straipsnių sutaptis su kitų MT vadovų
nurodytais mokslo straipsniais neviršija 20 procentų:
- I-ojo kvietimo metu tikrinama tik vieno kvietimo rėmuose
- II-ojo kvietimo metu tikrinama abiejų kvietimų rėmuose

- Sudėtinė projektų tinkamumo finansuoti vertinimo dalis:
- Atlikus sutapties vertinimą, MT vadovų nurodyti mokslo straipsnių sąrašai
paskelbiami www.lmt.lt
- Nustačius didesnį sutapties procentą:
- Pareiškėjų prašoma patikslinti sąrašą, išbraukiant sutampančius
straipsnius ir įrašant naujus, vadovaujantis www.lmt.lt paskelbtu sąrašu

II skyrius – Reikalavimai pareiškėjams
28 punktas – MT vadovas gali vadovauti tik vienam pagal Aprašą finansuojamam projektui
29 punktas – Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimai ir Lietuvos mokslo
tarybos sprendimas dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo:

-

Vertinama, ar nurodyto (-ų) MT vadovo ar MT grupės narių atžvilgiu nėra priimtas
sprendimas dėl akademinės etikos pažeidimo (paraiškos nesvarstomos 5 metus nuo
sprendimo įsigaliojimo dienos)

-

Vertinama, ar nurodyto (-ų) MT vadovo ar MT grupės narių atžvilgiu nėra priimtas LMT
sprendimas dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo (paraiškos nesvarstomos 3 metus
nuo sprendimo įsigaliojimo dienos)

III skyrius – Reikalavimai projektams
32 punktas – Specialusis atrankos kriterijus – Atitiktis Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V- 20 patvirtintam <...> veiksmų planui
Nr.

Tikslai,
uždaviniai,
priemonės ir
veiksmai
(veiklos
sritys)

Valstybės
biudžeto
lėšos

ES struktūrinių fondų
2014–2020 metų periodo
ir bendrojo finansavimo
lėšos
(preliminarios lėšos, tūkst.
Eur)

Galimi ES struktūrinių
fondų lėšomis
finansuojamų projektų
vykdytojai

2.1.4.1.

Remti aukšto
lygio MTEP
veiklų
vykdymą

0

39 388,33

Mokslo ir studijų institucijos

-

Projektai turi atitikti nurodytą veiksmą ir prie veiksmo nurodytą vykdytoją (pareiškėją)

III skyrius – Reikalavimai projektams
33 punktas – Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai (projektų naudos ir kokybės
vertinimo kriterijai):
- vertinama vadovaujantis paraiškos 5 dalyje (Projekto aprašymas) nurodyta informacija
- vertinimas atliekamas pagal Aprašo 3 priede (Projekto naudos ir kokybės vertinimo
lentelė) nurodytus vertinimo kriterijus:
Kriterijaus pavadinimas

Didžiausias galimas
balas

Minimalus privalomas
surinkti balų skaičius

Mokslinio tyrimo idėjos novatoriškumas ir
įgyvendinamumas

32

24

Projekto parengimo kokybė ir projekto įgyvendinamumas

28

14

Mokslinio tyrimo projekto vadovo mokslinė kompetencija

20

15

Planuojami mokslinio tyrimo projekto rezultatai, jų svarba
ir sklaida

20

15

- Jei projektai nesurenka minimalaus privalomo surinkti balų skaičiaus (68 balų), paraiška
atmetama
- Jei projektai nesurenka minimalaus privalomo surinkti balų skaičiaus pagal kiekvieną
kriterijų, paraiška atmetama

III skyrius – Reikalavimai projektams
35 punktas – Projektų trukmė: 42 mėn. – 48 mėn.
36 punktas – Projektai dėl objektyvių priežasčių gali būti pratęsiami ne ilgesniam nei 6
mėn. laikotarpiui bet ne ilgiau nei iki 2023 m. spalio 1 d.
37 punktas – Projekto veiklos turi būti pradėtos per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo
dienos. Projekto veiklų pradžia laikoma MT vadovo darbo projekte pradžia
38 punktas – Mokslinio tyrimo vadovo darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė nei
840 val. per metus
39 punktas – Projekto veiklų įgyvendinimo teritorija – Lietuvos Respublika. Veiklos gali
būti vykdomos kitose ES valstybėse, jei jų metu sukurti produktai, rezultatai ir nauda
atitenka Lietuvos Respublikai.
39 punktas – Projekto veiklos gali būti vykdomos ne ES valstybėse; I-ojo kvietimo projektų
tokių veiklų išlaidos negali viršyti 1,8 mln. Eur.:
-

taikoma visų I-ojo kvietimo projektų išlaidų, susijusių su veiklomis ne ES valstybėse,
sumai

III skyrius – Reikalavimai projektams
41 punktas – Stebėsenos rodikliai
-

2 privalomieji stebėsenos rodikliai:
- Įgyvendintas MTEP projektas – 1 projektas
- Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo
programas – tyrėjų, dirbančių projekte, skaičius
2 pasirenkamieji stebėsenos rodikliai:
- Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai –
skaičiuojamas komandiruotų asmenų skaičius
- Į mokslo ir studijų institucijas panaudojant ESF investicijas pritraukti tyrėjai iš
užsienio – skaičiuojami užsienio tyrėjai, dirbantys projekte

III skyrius – Reikalavimai projektams
44 punktas – Reikalavimas pateikti paraišką pagal tarptautinių programų ar kitų užsienio
institucijų kvietimus:
Paraišką gali teikti:
- MT vadovas
- Bet kuris MT grupės narys
Paraiška teikiama kartu su Lietuvos MSI:
- Nebūtinai ta institucija, kurioje vykdomas projektas pagal Aprašą
Paraiška turi būti pateikta kartu su galutiniu mokėjimo prašymu:
- Paraiška pagal tarptautinių programų ar kitų užsienio šalių kvietimus turi būti
pateikta projekto vykdymo metu iki projektų pagal Aprašą įgyvendinimo pabaigos

V skyrius – Paraiškų teikimas
70 punktas – Paraiškų pateikimas per LMT PAIS sistemą:
-

LMT PAIS sitemoje paraiškos teikiamos po to, kai jos pateikiamos LMT pagal
Aprašo 66-69 punktus:
- LMT atsiunčia pranešimą apie paraiškos registraciją ir suteiktą kodą
- LMT PAIS sistemoje užpildoma paraiškos „vizitinė kortelė“ anglų kalba
- LMT PAIS sistemoje užpildoma paraiškos 5 dalis (Projekto aprašymas) anglų
kalba
- LMT PAIS sistemoje įkeliami MT vadovo ir MT grupės narių gyvenimo
aprašymai bei mokslinės produkcijos sąrašai anglų kalba MS Office Word
formatu
- LMT PAIS sistemoje įkeliamas institucijos raštas
- Paraiška per LMT PAIS sistemą pateikiama LMT

V skyrius – Paraiškų vertinimas
76 – 92 punktai – Paraiškų vertinimo tvarka:
- Tinkamumo finansuoti (TF) vertinimas – iki 40 dienų
- Naudos ir kokybės (NK) vertinimas ir atranka – iki 50 dienų:
- Pasibaigus TF vertinimui, paraiškos suskirstomos į 4 dalis (Aprašo 78 punktas)
- 4 dalys suskirstomos į paraiškų grupes pagal:
- Mokslo kryptis
- Projektų tematikas
- Paraiškų skaičių grupėse
Paraiškų grupės paskelbiamos www.lmt.lt (Aprašo 79 punktas)
- Lėšos paskirstomos paraiškų grupėms, proporcingai pagal paraiškų grupėse esančių
projektų prašomas lėšas
- LMT Komitetai tvirtina paraiškų vertinimui skiriamus ekspertus
- Paraiškų vertinimą atliks tik užsienio ekspertai
- Ekspertų pavardės bus paskelbtos www.lmt.lt (nenurodant jų priskyrimo paraiškai)

V skyrius – Paraiškų vertinimas
- Vienai paraiškai įvertinti skiriami 3 ekspertai
- Vertinimo etapai:
- Individualus vertinimas
- Vertinimas ekspertų grupėse

- Atlikus NK vertinimą, sudaroma kiekvienos paraiškų grupės vertinimo ataskaita
- Jei paraiškos surinko vienodą balų skaičių, jos ataskaitoje išdėstomos prioritetine tvarka
pagal pirmojo kriterijaus įvertinimą
- Jei vienose paraiškų grupėse esančioms paraiškoms neužteko lėšų, o kitose paraiškų
grupėse liko nepaskirstytų lėšų:
- Pirmiausia finansuojami projektai, kuriems finansuoti pritrūko mažiausiai lėšų
(neatsižvelgiant į paraiškų grupę)
Svarbu: jaunųjų ir patyrusių mokslininkų paraiškos vertinamos atskirose paraiškų grupėse

Kiti klausimai
- Netaikomas LMT apribojimas vadovauti ne daugiau vienam projektui ir būti ne
daugiau kaip 3 projektų pagrindiniu vykdytoju
- Jaunojo mokslininko tyrimo grupėje gali dirbti patyrę mokslininkai (vice versa)
- MT vadovu gali būti užsienio pilietis

- Nėra apribojimų dėl nuotolinių darbo sutarčių sudarymo (taikoma MT vadovui ir
MT grupės nariams)
- Dėmesys dvigubo finansavimo principams
- Kiti klausimai (į kitus klausimus mielai atsakysime renginio metu)

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

