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1. Duomenys apie paraišką

Rekomenduojame, projekto pavadinimą
pasirinkti trumpą ir aiškų (pvz.,
„Fundamentiniai ir taikomieji žmogaus
mezenchiminių kamieninių ląstelių sekretomo
tyrimai “).

2. Pareiškėjo duomenys

Nežymima
Kadangi pagal Aprašą
netinkami pareiškėjai.

Rekomenduojame paskirti pareiškėjo
darbuotoją, kuris galės atsakyti į LMT
pateiktus klausimus dėl paraiškos.

4. Projekto veiklos teritorija

Jei projekto įgyvendinimo metu
numatoma komandiruotė už Lietuvos
Respublikos ribų pažymimas
atitinkamas punktas.

5. Projekto aprašymas
5.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas

Projekto aprašymui galimas simbolių skaičius - 15 000
5.1.1. Nurodoma mokslinio tyrimo sritis ir kryptis (-ys) (Pastaba. Nurodoma tik viena mokslinio tyrimo sritis. Prie
pasirinktos srities nurodomos ne daugiau kaip dvi kryptys, skliausteliuose nurodant, kuri iš jų pagrindinė. Mokslo kryptys
nustatytos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-1457). Sritis ... Kryptis ...

5.1.2. Nurodomi mokslinio tyrimo projekto veiklas apibūdinantys reikšminiai žodžiai.
5.1.3. Aprašomas mokslinio tyrimo projekto poreikis. Projekto poreikis grindžiamas atsakant į klausimus: kodėl verta
investuoti ES struktūrinių fondų lėšas į šį projektą; kokias problemas, susijusias su mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijos
tobulinimu, siekiama spręsti. Šioje dalyje turi atsispindėti ES struktūrinių fondų finansavimo skatinamasis poveikis, t. y.
kokių rezultatų be ES struktūrinių fondų lėšų nebūtų galima pasiekti.
5.1.4. Aprašoma mokslinio tyrimo projekto idėja, jos naujumas nurodomi projekto tikslai ir uždaviniai, jų originalumas ir
aktualumas; apžvelgiama panašaus pobūdžio mokslinių tyrimų būklė Lietuvoje bei užsienyje; paaiškinama, kuo šiame
projekte numatyti darbai skiriasi nuo įvykdytų arba jau vykdomų, taip pat pažymima, ar šiame projekte numatyti
moksliniai tyrimai nedubliuoja anksčiau įvykdytų ar dabar vykdomų (įskaitant pateiktas paraiškas); nurodomas galimas
projekto indėlis į mokslo krypties raidą, kaip projektas prisidės prie svarbiausių aktualių mokslo uždavinių sprendimo bei
kokia numatoma planuojamo mokslinio tyrimo praktinė vertė.

5.Projekto aprašymas
5.1.5. Aprašomas mokslinio tyrimo projekto turinys ir etapinis darbo planas kiekvienais projekto įgyvendinimo metais;
nurodomi mokslinio tyrimo metodai, medžiagos, technologijos, turima tyrimui reikalinga įranga ir (ar) duomenų ištekliai.
Numatoma galima rizika – alternatyvūs projekto uždavinių sprendimo keliai – ir pateikiamas jos valdymo planas.
Pagrindžiama projekto mokslinio tyrimo grupės sudėtis: aprašomi kitų pagrindinių mokslinio tyrimo grupės narių
mokslinė kompetencija ir pajėgumai įgyvendinti mokslinio tyrimo projektą; detalizuojami planuojami darbai projekte
kiekvienam iš mokslinio tyrimo grupės narių.
5.1.6. Aprašomi mokslinio tyrimo vadovo moksliniai pasiekimai tarptautiniame kontekste, patirtis vykdyti ir vadovauti
moksliniams tyrimams, per pastaruosius penkerius metus įvykdyti ir vykdomi mokslinių tyrimų projektai, patirtis ugdant
tyrėjus ir jaunuosius mokslininkus, pajėgumas įgyvendinti teikiamą projektą.
5.1.7. Aprašomi planuojami mokslinio tyrimo projekto rezultatai ir nurodoma, kaip jie bus skelbiami; kokią dar mokslinę ir
(ar) kitą produkciją ketinama pateikti su tarpinėmis bei baigiamąją mokslinio tyrimo ataskaitomis. Taip pat nurodoma
planuojamų rezultatų nauda bei poveikis tolesnei mokslo plėtotei, jų panaudojimo galimybės.

5. Projekto aprašymas
5.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)
Trumpai ir glaustai aprašoma projekto esmė, t. y. projekto tikslas, kokios projekto veiklos bus
įgyvendinamos ir kokių rezultatų šiomis veiklomis siekiama.
Ši informacija skelbiama viešai ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt
5.3. Projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas.
•

Nurodoma projekto valdymo komanda (nereikia nurodyti konkrečių asmenų, tik pareigas projekte).

•

Nurodomos kiekvieno komandos nario funkcijos ir atsakomybės projekte.

•

Turi būti pagrįsti komandos narių turimi administravimo gebėjimai, reikalingi projektui įgyvendinti
(pvz. projektų finansų valdymo srityje, projektų valdymo srityje ir pan.).

•

Nurodomas ir pagrindžiamas avanso projektui įgyvendinti poreikis, jo dydis ir išmokėjimo
laikotarpis (pvz. Projekto įgyvendinimo metu siekiant išvengti apyvartinių lėšų trūkumo ir užtikrinti
efektyvų projekto finansinį srautų valdymą numatoma prašyti iki 30 proc. avanso. Avansas
prašomas dalimis, proporcingai einamųjų metų finansiniam srautui.).

5. Projekto aprašymas
5.4. Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas Rizikų detalizavimas pateikiamas Aprašo 4 priede.

5. Projekto aprašymas
5.4. Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas

Gali būti pasirenkama
daugiau nei viena rizika.

Detalizuojama, kokį neigiamą
poveikį ir pasekmes projekto
įgyvendinimui bei siekiamiems
rezultatams gali turėti minima rizika.

Nurodoma, kokių veiksmų bus
imtasi, kad pašalinti rizikos
detalizavime nurodytas galimas
grėsmes.

6. Projekto loginis pagrindimas
Projekto tikslas:
• turi būti glaustai suformuluojamas aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją t.y. ko siekiama
įgyvendinant projektą
• užtikrina problemos sprendimą
• projektas negali turėti daugiau kaip vieną tikslą
• turi atitikti Nr. 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės
kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tikslus ar prisidėti prie jų įgyvendinimo

Projekto uždavinys:
• turi prisidėti prie Apraše nurodytos remiamos veiklos įgyvendinimo
• turi atsakyti į klausimą „Ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas“

Rekomenduojame suformuluoti vieną uždavinį.

6. Projekto loginis pagrindimas
Projekto veiklos:
•

įgyvendina uždavinį

•

rekomenduojame planuoti stambias, ilgalaikes veiklas

Projekto fiziniai įgyvendinimo rodikliai:
•
•

t.y. kiekybiškai išmatuojamas įgyvendintos veiklos rezultatas
turi būti planuojami vadovaujantis, tačiau neapsiribojant, Pavyzdiniais mokslo ir sklaidos projektų
galimos
mokslinės
ir
(ar)
technologinės
produkcijos
sąrašais
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a24d980946211e69ad4c8713b612d0f

6. Projekto loginis pagrindimas

Visada rinktis tik „ 5. Projekto
vykdymas“ biudžeto išlaidų
kategoriją.

6. Projekto loginis pagrindimas
Į šią lentelę duomenys persikelia automatiškai iš ankstesnės lentelės .

7. Projekto biudžetas

Trumpas
pagrindimas: kiek
reikia projekto
vadovo ir tyrėjų darbo
laiko rodikliui
pasiekti, koks yra
kiekvieno jų
fiksuotasis įkainis ir
kokia bendra suma.

Antro lygio rodikliai
nėra nustatomi.

Atkreipti dėmesį į
veiklos trukmę ir
kiekvieno
darbuotojo
valandų skaičių.

Kiekvieno darbuotojo valandų skaičius rodikliui pasiekti neturi
viršyti bendro tos veiklos valandų skaičiaus.

Pažymėti, jei
veikla, kuria
pasiekiamas
rodiklis bus
vykdoma ne
programos
teritorijoje (kitoje
ES valstybėje ar už
ES ribų).

7. Projekto biudžetas (2)

40 proc. nuo 5 išlaidų
kategorijos

Trumpas skaičiavimo pagrindimas
Tuo atveju, jei planuojamos komandiruotės už Lietuvos ribų, trumpai nurodoma, kiek tokių
komandiruočių bus, į kokias valstybes, kokia jų trukmė, pvz., „Planuojamos dvi penkių dienų
komandiruotės į Suomiją ir trys dešimties dienų komandiruotės į Japoniją.“ („komandiruotė“ šiame
paaiškinime suprantama kaip vieno žmogaus komandiruotė).
Apvalinant sumas iki dviejų skaičių po kablelio paraiškoje ir mokėjimo prašymuose, neviršijama
nustatyta riba, pvz., jei paskaičiuota 452336,99999 Eur, tai suapvalinus įrašoma 452336,99 Eur.

8.Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas

Teikiamų pagal Aprašą projektų trukmė
turi būti ne trumpesnė kaip 42 mėnesiai ir
ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai nuo dotacijos
sutarties pasirašymo dienos.

Visada
žymima
„Ne“, nes
projekto
veiklos
negali būti
pradėtos iki
dotacijos
sutarties
įsigaliojimo.

10. Informacija apie projekto pajamas

Žymėti negalima

11. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai

13. Stebėsenos rodikliai
Privalomas

Skaičiuojamas sumuojant pagal projekto veiklas įgyvendintus MTEP
projektus (projektų skaičius).
Atsiskaitoma už rodiklį pateikus baigiamąją (galutinę) mokslinio tyrimo
ataskaitą, patvirtintą įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF Privalomas
veiklose, skirtose mokytis pagal
neformaliojo
švietimo
programas

Sumuojami tyrėjai, kurie įgyvendinant projekto veiklas dalyvavo ESF
veiklose vykdant MTEP projektus (asmenų skaičius).
Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose,
skaičiuojamas vieną kartą.
Atsiskaitoma pateikiant darbo sutartis (tarp tyrėjo ir projekto vykdytojo).

Į užsienį panaudojant ESF Pasirenkamas
investicijas tobulinti profesinių
žinių išvykę tyrėjai

Profesinių žinių tobulinimas užsienyje apima tyrėjų dalyvavimą
tarptautinėse konferencijose, tarptautiniuose seminaruose ar kituose
tarptautiniuose mokslo renginiuose (pavyzdžiui, informaciniai renginiai,
konsorciumų formavimo susitikimai ir pan.).
Skaičiuojamas sumuojant tyrėjus, kurie įgyvendinant projekto veiklas
tobulino profesines žinias užsienyje (asmenų skaičius).
Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose,
skaičiuojamas vieną kartą.
Atsiskaitoma pateikiant mokslinės išvykos ataskaita, patvirtinta įstaigos
vadovo ar jo įgalioto asmens.

Į mokslo ir studijų institucijas Pasirenkamas
panaudojant ESF investicijas
pritraukti tyrėjai iš užsienio

Skaičiuojamas sumuojant tyrėjus iš užsienio, kurie įgyvendinant projekto
veiklas atvyko į Lietuvą dirbti mokslo ir studijų institucijoje (tyrėjų
skaičius).
Tas pats asmuo, kelis kartus atvykęs į Lietuvą dirbti mokslo ir studijų
institucijoje, įgyvendinant tą patį projektą skaičiuojamas vieną kartą.
Atsiskaitoma pateikiant darbo sutartis su mokslo ir studijų institucija,
paslaugų ar autorinė sutartis (tyrėjui atvykus atlikti mokslinės veiklos, kai
darbo sutartis nesudaroma) (kopijos).

Įgyvendinti MTEP projektai

13. Stebėsenos rodikliai

Pateikiami siektinos reikšmės apskaičiavimo principai, kuriais
remiantis galima būtų įsitikinti, kad siektina reikšmė reali ir bus
pasiekta iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Būtina nurodyti
sąsajas su projekto loginiu pagrindimu (veiklomis, fiziniais rodikliais,
biudžetu, įkainiais) ar kita paraiškoje nurodyta informacija, kuri
patvirtintų siektinos reikšmės pagrįstumą įgyvendinant projektą.

Pagal Aprašą
netaikoma

14. Projekto atitiktis horizontaliesiems principams

Žymimas tik
14.1 punktas

Netaikoma

15. Informavimas apie projektą

Laukeliai neaktyvūs,
kadangi pagal Aprašą
šios informavimo
priemonės yra
netaikomos .

16.-17. Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga

Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti nuo
dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne
vėliau kaip per vieną mėnesį. Projekto veiklų
įgyvendinimo pradžia laikoma projekto mokslinio
tyrimo vadovo darbo projekte pradžia.

Nurodoma projekto veiklų įgyvendinimo
pabaiga, kuri turi sutapti su projekto
veiklos, kuri baigiama vykdyti vėliausiai,
pabaigos data.

20. Paraiškos priedų sąrašas
Norint pridėti naujų eilučių
reikia spausti + ir į naują eilutę
įrašyti pridedamą priedą.

Šie priedai neteikiami.
Teikiamų priedų sąrašas
nurodytas Aprašo 72 punkte.

Šie priedai neteikiami.
Teikiamų priedų sąrašas
nurodytas Aprašo 72 punkte

atsirastų nauja eilutė

Spausti norint
panaikinti eilutę.

21. Pareiškėjo deklaracija

Nepamiršti pasirašyti deklaracijos, jeigu Paraiška teikiama ne per DMS !

Siekiant įsitikinti, kad nepalikote
neužpildytų paraiškos laukų,
naudokite funkciją „Tikrinti“ .

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

