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MOKSLININKŲ, TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ PLĖTRA IR BENDRADARBIAVIMO 
VYSTYMAS VYKDANT MOKSLINIŲ IDĖJŲ MAINUS, MOKSLINES 

IŠVYKAS IŠ LIETUVOS IR Į LIETUVĄ 



Finansuojama veikla 

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa 

9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 

Nr. 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės 
kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  

Finansuojama veikla „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo 
vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ 

Priemonės tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją 
vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės 
komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą. 

Veiklos tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir 
tarpsektorinį mobilumą.  



Priemonės administravimas 

Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 
ir Lietuvos mokslo taryba (įgyvendinančioji institucija) 

Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija 

Projektų atranka pagal Priemonės veiklą bus atliekama projektų konkurso vienu etapu 
būdu 



Pagrindiniai dokumentai 

Pagrindinis dokumentas rengiant paraiškas ir įgyvendinant projektus: 
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 
PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ 
POTENCIALO DIDINIMAS“ NR. 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, 
KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ 
MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 4 
(PFSA) 

http://www.lmt.lt/lt/pradzia.html 

http://www.esinvesticijos.lt/paskelbti_kvietimai 

Kvietimų skelbimas 

Kiti teisės aktai, nurodyti Apraše Nr. 4 
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Veiklos tipai 

Mokslinis vizitas - užsienio šalies mokslininko vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją 
atlikti su jo profesine ir (ar) moksline veikla susijusį darbą (veiklą): dalyvauti doktorantūros 
procese arba kelti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos tyrėjų kompetenciją 

Mokslinė išvyka - mokslininko ar doktoranto išvyka iš Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijos (savo studijų ar darbo vietos) atlikti su jo profesine ir (ar) moksline veikla ar 
su jo studijomis susijusį darbą (veiklą): dalyvauti mokslo renginyje arba mokslinėje 
stažuotėje užsienyje 



4 poveiklės (I) 

1. Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje, skirta 
skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas kviesti patyrusius mokslininkus iš užsienio 
mokslo ir studijų institucijų dalyvauti disertacijos gynimo procese, įtraukiant juos į 
gynimo tarybos sudėtį 
 

       Trukmė: iki 4 kalendorinių dienų 

2. Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti, skirta 
padėti pritraukti patyrusius aukšto lygio užsienio mokslininkus atvykti ir vykdyti mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose bei 
išvykusių patyrusių mokslininkų reintegracijai 
 
Trukmė: 5 – 30 kalendorinių dienų 



 4 poveiklės (II) 

3. Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje, skirta skatinti  Lietuvos patyrusius ir 
jaunuosius mokslininkus bei doktorantus dalyvauti mokslo renginiuose, kurių tematika 
susijusi su jų vykdoma mokslinės veiklos tematika (mokslo renginys suprantamas kaip 
užsienyje vykstanti tarptautinė mokslinė konferencija, mokslinis seminaras, mokykla ir pan., 
kur mokslininkas ar doktorantas vyksta pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus) 
 
Trukmė: iki 14 kalendorinių dienų 

4. Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje, skirta skatinti Lietuvos patyrusius ir 
jaunuosius mokslininkus bei doktorantus vykti į mokslines stažuotes užsienyje, susijusias su 
jų vykdomos mokslinės veiklos tematika (mokslinė stažuotė suprantama kaip mokslininko 
ar doktoranto mokslinė veikla (informacijos rinkimas, tyrimo dalies atlikimas, 
naudojimasis mokslinių tyrimų infrastruktūra bei resursais), susijusi su mokslinio tyrimo 
atlikimu užsienio mokslo ir studijų institucijoje, mokslo centre, laboratorijoje, įmonėje, 
įstaigoje, bibliotekoje, archyve, ekspedicijoje) 
 
Trukmė: 5 – 60 kalendorinių dienų 



Kvietimų grafikas. Biudžetas 

Kvietimai Planuojama paskelbti Finansuojamos 
laikotarpio veiklos 

Biudžetas, mln. Eur 

I 2017 rugsėjis 2017-10-01 
2018-12-31 

1,52 

II 2018 rugsėjis 2019-01-01 
2019-12-31 

1,18 

III 2019 rugsėjis 2020-01-01 
2020-12-31 

1,18 

3,88 



Reikalavimai pareiškėjams (I) 

           Tinkami pareiškėjai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Valstybiniai 
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AIKOS 
(www.aikos.smm.lt) 



Reikalavimai pareiškėjams (II) 

Patyręs mokslininkas suprantamas kaip mokslininkas, kuris yra įgijęs mokslo laipsnį ne 
mažiau kaip prieš 10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos (į šį 
laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos 
vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai) 

Jaunasis mokslininkas suprantamas kaip mokslininkas, kuris yra įgijęs mokslo laipsnį ne 
daugiau kaip prieš 10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos (į šį 
laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar 
atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai) 

Doktorantas suprantamas kaip studentas, studijuojantis aukštosios mokyklos 
doktorantūroje 

Ribojimai pažeidėjams: 
Paraiškos, kuriose nurodyto mokslininko atžvilgiu yra priimtas sprendimas dėl akademinės 
etikos pažeidimo, nesvarstomos 5 metus nuo Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir 
procedūrų kontrolieriaus sprendimo įsigaliojimo dienos. Paraiškos, kuriose nurodytas 
mokslininkas, anksčiau vadovavęs nutrauktam ar neįgyvendintam Tarybos finansuotam 
projektui, nurodomas kaip būsimas projekto dalyvis, nesvarstomos 3 metus nuo Tarybos 
sprendimo įsigaliojimo dienos 



Reikalavimai pareiškėjams (III) 

Tas pats projekto dalyvis vieno kvietimo metu gali būti nurodytas tik dvejose paraiškose: 
 
pagal 1 ir 2 poveikles (ne daugiau kaip vienoje paraiškoje pagal kiekvieną poveiklę) 
 
     arba 
 
pagal 3 ir 4 poveikles (ne daugiau kaip vienoje paraiškoje pagal kiekvieną poveiklę). 



Projektams taikomi reikalavimai (I) 

Projektai turi atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų – Atitiktis  Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2016 m.  kovo 17 d. įsakymu Nr. V- 20 patvirtintam <...> 
veiksmų planui 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 

Nr. Tikslai, uždaviniai, priemonės ir veiksmai (veiklos sritys) Galimi ES 
struktūrinių 
fondų lėšomis 
finansuojamų 
projektų 
vykdytojai 

2.1.3.2 
 
 
2.1.3.3 
 
 
2.1.3.6 
 
 

Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo 
vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos 
ir į Lietuvą 
Remti užsienio mokslininkų ir kitų tyrėjų pritraukimą darbui Lietuvos 
mokslo ir studijų institucijose įveiklinant mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą 
Remti užsienio mokslininkų ir kitų tyrėjų pritraukimą naujų 
perspektyvių mokslinių tyrimų tematikų vystymui 

Mokslo ir studijų 
institucijos 



Projektams taikomi reikalavimai (II) 

Projektu turi būti siekiama bent vieno iš šių privalomų Priemonės įgyvendinimo 
stebėsenos rodiklių: 

 Į mokslo ir studijų institucijas panaudojant ESF investicijas pritraukti tyrėjai iš 
užsienio. Minimali siektina reikšmė – 1 asmuo 

 Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai. 
Minimali siektina reikšmė – 1 asmuo 

 Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo 
programas. Minimali siektina reikšmė – 1 asmuo 

Tinkama projekto tikslinė grupė yra mokslininkai ir doktorantai, kurie pagal Projektų 
taisyklų 23 skirsnį taip pat yra laikomi projekto dalyviais. 



Projektams taikomi reikalavimai (III) 

Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, 
nurodytais Aprašo 3–6 prieduose (Naudos ir kokybės vertinimo anketos) 

Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai 

Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažesnė balų suma, 
negu nurodyta minimali arba projektas nesurenka nurodytos minimalios balų 
sumos pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų, paraiška atmetama. 

Poveiklė Maksimali galima balų suma Minimali privaloma surinkti 
balų suma 

Vizitas dalyvauti 
doktorantūros procese 

100 50 

Vizitas kelti Lietuvos MSI 
tyrėjų kompetenciją 

100 55 

Išvyka dalyvauti mokslo 
renginyje 

100 50 

Išvyka į mokslinę stažuotę 100 60 



Projektams taikomi reikalavimai (IV) 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra mokslinio vizito ar mokslinės išvykos pradžia.  
 
Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne ankščiau kaip po paraiškos registravimo 
įgyvendinančioje institucijoje dienos ir turi vykti nurodytu atitinkamo kvietimo 
finansuojamoms mokslinėms išvykoms ir moksliniams vizitams nustatytu laikotarpiu. 

Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei nurodyto 
atitinkamo kvietimo finansuojamoms mokslinėms išvykoms ir moksliniams vizitams 
nustatyto laikotarpio pabaigos. 

Projekto veiklos negali būti dvigubai finansuojamos iš kitų šaltinių. 



 

 

AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 


