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MSCA veiklos ES programoje 
„Horizontas 2020“ 

 
 

• H2020 prioriteto „Pažangus 
mokslas“ dalis 
 

• Biudžetas - 6,2 mlrd. eurų 
 

• Finansuojami visų sričių 
moksliniai tyrimai ir 
inovacijos 
 

• MSCA programa 
įgyvendinama skelbiant 
kasmetinius kvietimus 
teikti paraiškas 

 
 
 

Karjera 

Marie 

Skłodowska-

Curie veiklos 

Lavinimas 

Mobilumas 



2018-2019 m. MSCA kvietimai teikti 
paraiškas 

 
 
 
 

Kvietimas 
 
Nuo 2018-04-12 
Iki 2018-09-12 
Biudžetas: 
273.00 mln. 
 
Nuo 2019-04-11 
Iki 2019-09-11 
Biudžetas: 
295.62 mln. 
 
 

 
 
 
 
 

Kvietimas 
 

Nuo 2018-04-12 
Iki 2018-09-27 
Biudžetas: 
80.00 mln. 
 
Nuo 2019-04-04 
Iki 2019-09-26 
Biudžetas: 
90.00 mln. 
 

Kvietimai 
 
Nuo 2017-10-12 
Iki 2018-01-17 
Biudžetas: 
442.00 mln. 
 
Nuo 2018-09-13 
Iki 2019-01-15 
Biudžetas: 
470.00 mln. 
 
 

Kvietimas 
 
Nuo 2017-11-22 
Iki 2018-03-21 
Biudžetas: 
80.00 mln. 
 
Nuo 2018-12-04 
Iki 2019-04-02 
Biudžetas: 
80.00 mln. 
 
 

Kvietimas 
 
Nuo 2017-11-07 
Iki 2018-02-14 
 
Biudžetas: 
12.00 mln. 
 



2014-2017 m. ITN kvietimų teikti 
paraiškas rezultatai 

Dalyvių 
skaičius 

Finansuoti 
dalyviai 

Bendras 
sėkmės 
rodiklis 

LT 
dalyviai 

Finansuota LT 
dalyvių 

Lt sėkmės 
rodiklis 

2014 m. kvietimas 

9218 992 10,8% 16 3 18,8 proc. 

2015 m. kvietimas 

13134 913 7,0% 24 1 4,2 proc. 

2016 m. kvietimas 
 

13194 923 7,0% 
31 2 6,5 

proc 

2017 m. kvietimas 
 

14369 1089 7,6% 33 1 3,0 proc. 



Universitetai TEIO Pramonė 

Neakademinis 
sektorius 

Muziejai, 
ligoninės, 
labdaros 

organizacijos 

MVĮ 

Platus apibrėžimas:  

juridiniai asmenys, kurie 
neatitinka akademinio 
sektoriaus apibrėžimo, tačiau 
tenkina H2020 Dalyvavimo 
taisyklėse nustatytus 
reikalavimus (pvz., įmonės, ne 
pelno ir labdaros organizacijos, 
muziejai, ligoninės, tarptautinės 
organizacijos (pvz., UN, WHO) 

Valstybinės arba privačios 
aukštosios mokyklos, teikiančios 

akademinius laipsnius 

Valstybinės arba privačios, 
nesiekiančios pelno mokslinių 

tyrimų institucijos, kurių 
pagrindinė misija – vykdyti 

mokslinius tyrimus 

 Tarptautinės Europos interesų 
organizacijos (pvz., CERN, 

EMBL) 

 
Mokslinių 

tyrimų 
institucijos 

Akademinis 
sektorius 

MSCA sektoriai 

! 



Tikslas 

•lavinti naują kūrybingų, verslių ir inovatyvių pradedančiųjų tyrėjų kartą, 
gebančią reaguoti į iššūkius, o žinias ir idėjas paversti produktais ir 
paslaugomis 

•siekti aukštos kokybės ir struktūrizuoti mokslinių tyrimų bei doktorantūros 
studijų programas, įtraukiant atvirojo mokslo elementą bei suteikiant 
tyrėjams reikiamų mokslinių tyrimų ir bendrųjų įgūdžių 

•užtikrinti didesnes karjeros galimybes tyrėjams akademiniame ir 
neakadaminiame sektoriuose, skatinant tarptautinį, tarpdisciplininį ir 
tarpsektorinį mobilumą 

 

 

Inovatyvūs lavinimo tinklai (ITN) 



ITN tipai 

• Europos lavinimo tinklai (ETN) 

• Europos pramonės doktorantūra (EID) 

• Europos jungtinė doktorantūra (EJD) 

 



ITN projektų dalyvių tipai 

• Paramos gavėjai (PG) – pasirašo dotacijos sutartį, įdarbina ir 
lavina tyrėjus.  

• Partneriai (P) – nepasirašo dotacijos sutarties. Partneriai 
dalyvauja tyrėjų lavinime, bet jų neįdarbina (galimos tik 
stažuotės). Teikiant paraišką, būtina pridėti partnerių 
įsipareigojimo dalyvauti projekte raštus 

 



ITN konsorciumas 

• Institucijos iš Valstybių narių (VN) arba Asocijuotų šalių (AŠ) gali 
dalyvauti paramos gavėjų ir partnerių teisėmis 

• ITN projektuose (išskyrus EID su dviem dalyviais) vienos valstybės 
organizacijoms gali būti skiriama ne daugiau nei 40 proc. visos ES 
paramos 

• Konsorciumo sutartis privaloma 

• Institucijos iš Trečiųjų šalių (TŠ)  gali dalyvauti paramos gavėjų 
arba partnerių teisėmis. Institucijoms, negaunančioms ES 
finansavimo, rekomenduojama dalyvauti partnerio statusu 

 



•Pradedantieji tyrėjai (ESR) - turintys mažiau nei 4 metus mokslinio 
darbo patirties ir magistro ar kt. laipsnį leidžiantį pradėti 
doktorantūros studijas 

•ITN gali dalyvauti bet kokios tautybės pradedantieji tyrėjai, bet 
taikoma mobilumo taisyklė – tyrėjas turi būti negyvenęs ir nevykdęs 
aktyvios veiklos (studijos, darbas) priimančios institucijos šalyje 
daugiau nei 12 mėn. per pastaruosius 3 m. iki darbo projekte 
pradžios. Mobilumo taisyklė taikoma tyrėjui pirmą kartą įsidarbinant 
atitinkamame ITN projekte 

•Tyrėjo statusas (turintis šeimą ar ne) projekto metu nekeičiamas 

 

 

 

ITN pradedantieji tyrėjai 



Būtinosios dalyvavimo ITN sąlygos - 
konsorciumas 

Europos 
lavinimo  

Tinklai (ETN) 

Europos 
jungtinė 

doktorantūra (EJD) 

Academia 
Non-academia 
 

Academia 
Non-academia 
 

1 VN/AŠ šalis 

2 VN/AŠ šalis 3 VN/AŠ šalis 

Akademinis, 
(teikiantis PhD) 

1 VN/AŠ šalis 

2 VN/AŠ šalis 3 VN/AŠ šalis 

Akademinis/ 
neakademini
s 

Akademinis/ 
neakademinis 

Akademinis/ 
neakademinis 

Akademinis/ 
neakademinis 
 

Akademinis 
(teikiantis PhD) 
 

Akademinis, 
(teikiantis PhD) 
 

Akademinis/ 
neakademinis 
 

Europos 
pramonės 

doktorantūra (EID) 

Non-academia 

Academia 

2 VN/AŠ šalis 1 VN/AŠ šalis 

≥ 50% 

 Neakademinis Akademinis 

Akademinis/ 
neakademinis 



Tipinis ITN projektas 

• Konsorciumas sudarytas iš įvairių šalių organizacijų 

• Projekto dalyviai įgyvendina bendrą mokslinę programą 

• Konsorciumo dalyviai įdarbina pradedančiuosius tyrėjus 
Kiekvienas pradedantysis tyrėjas įgyvendina savo individualų 
projektą 

• Tyrėjų lavinimas, siekiant suteikti naujų įgūdžių: mokslinių 
tyrimų srityje ir bendrųjų 

• Bendradarbiavimo tinklo renginiai ir veiklos 

• Kiekvieno tyrėjo stažuotės į kito sektoriaus institucijas (iš 
akademinio į neakademinį ir atvirkščiai) 

 

 



ITN projektų veiklos 

Paramos gavėjai užtikrina, visi ESR būtų įdarbinti. Su kiekvienu 
ESR, dirbančiu ITN projekte ilgiau nei 6 mėnesius, sudaromas 
Asmens karjeros vystymo planas. 

•Mokslinių tyrimų ir lavinimo veiklos 
• Lavinimasis, vykdant mokslinius tyrimus individualiuose, personalizuotuose 

projektuose 

• Projekto/tinklo lavinimo veiklos, pvz., seminarai, vasaros mokyklos 

• Struktūrizuoti mokymų kursai, pvz., paskaitos, seminarai 

• Apsikeitimas žiniomis tarp projekto dalyvių 

• Vizituojančių tyrėjų įtraukimas 

•Stažuotės 

•Bendradarbiavimo tinkle veiklos ir kitos lavinimo veiklos 

•Komunikacija ir sklaida. Atviroji prieiga prie publikacijų ir 
duomenų 

•Visuomenės įtraukimas/informavimas 



ESR įdarbinimas ir stažuotės ITN 

Skiriama finansinė parama tik pradedančiųjų tyrėjų įdarbinimui: 

• ETN – visi paramos gavėjai privalo įdarbinti bent po vieną ESR. Paprastai tyrėjai 
įtraukiami į doktorantūros programas 

• EID – abu paramos gavėjai turi įdarbinti visus tyrėjus arba vienas paramos gavėjas 
įdarbina tyrėją, o kitas (taikoma ir partneriams) – priima stažuotis. Abiem atvejais 
įdarbinti tyrėjai turi praleisti bent 50% darbo laiko neakademinio sektoriaus 
institucijoje. Tyrėjų tarpsektorinis mobilumas tarp paramos gavėjų institucijų taip pat 
turi būti tarptautinis. Visi tyrėjai turi studijuoti pagal akademinio sektoriaus institucijos 
doktorantūros programą ir turėti bent du darbo vadovus (iš akademinio ir 
neakademinio sektoriaus) 

• EJD – paramos gavėjai turi įdarbinti visus tyrėjus arba vienas paramos gavėjas 
įdarbina tyrėją, o kiti (taikoma ir partneriams) – priima stažuotis. 2/3 tyrėjų turi 
studijuoti pagal jungtinę doktorantūros programą, numatančią jungtinę doktorantų 
atrankos, priežiūros ir vertinimo sistemą bei daktaro laipsnio suteikimą bent dvejose 
Europos šalyse. Likę tyrėjai turi studijuoti pagal doktorantūros programą, numatančią 
daktaro laipsnio suteikimą bent vienoje Europos šalyje 

• ESR darbo trukmė – nuo 3 iki 36 mėn. 

 



Tarpsektorinis mobilumas 

Stažuotės 

•ESR darbo ITN projekte metu, galimos stažuotės į kitas projekto 
dalyvių (PG ir P) institucijas 

•ETN stažuotės bei EID stažuotės į partnerių institucijas turi 
sudaryti ne daugiau nei 30 % viso darbo projekte trukmės 

•Jei paramos gavėjas/pagrindinis ESR vadovas yra iš akademinio 
sektoriaus, tai stažuotės metu vykstama į neakademinį sektorių. 
Arba atvirkščiai 

Trumpi vizitai 

•Trumpalaikės išvykos į kitas institucijas, pavyzdžiui, duomenų 
rinkimas, dalyvavimas seminare kitame sektoriuje ir pan. 

Papildomas ESR vadovas (Co-supervisor) 

•Papildomas ESR mokslinis vadovas, turintis kitų kompetencijų 
nei pagrindinis vadovas ir dirbantis kitame sektoriuje 

 

 



Reikalavimai ETN, EID ir EJD 

ETN EID (2 PG) EID (≥3 PG) EJD 

Trukmė 48 mėnesiai 

Konsorciumas (min 
PG skaičius) 

3 PG ir 3 VN, AŠ 2 PG iš 2 VN, AŠ 3 PG ir 3 VN , AŠ 3 PG ir 3 VN, AŠ 

Akademinis Neribojama Min 1 3, teikiantys PhD 

Neakademinis Neribojama Min 1 neribojama 

Partneriai Iš bet kokios šalies ir sektoriaus, nenustatyta min ir max 

Rekom. PG skaičius 6-10 2 2-3 4-8 

ESR įdarbinimas Nuo 3 iki 36 mėn. 

Max ESR skaičius 15 5 15 15 

ESR dalyvavimas 
PhD programoje 

Neprivalomas Privaloma (50 % neakademiniame 
sektoriuje) 

Privalomas 

PG ar P, teikiantis 
PhD laipsnį 

Neprivalomas Privalomas (1 PG ar P) Privaloma min 3 
PG 

Jungtinis PhD 
laipsnis 

Neprivalomas 
 

Neprivalomas Privalomas 

Jungtinis 
vadovavimas ESR 

Skatinamas Privalomas (PhD vadovai iš 2 sektorių) Privalomas 



MSCA ITN naujovės 2018-2020 m.  



ITN projektas „SELECTA“ 
(2015–2018 m.) 

Smart ELECTrodeposited Alloys for environmentally sustainable 
applications: from advanced protective coatings to micro/nano-
robotic platforms: 

• 48 mėn 

• 3,3 mln. Eurų 

• 10 paramos gavėjai (įskaitant Vilniaus universitetą) 

• 7 partnerių institucijos  

• 5 dalyviai iš neakademinio sektoriaus 

• 10 VN  

• 2 AŠ 

 

 



ITN projektas „ArcinTex“ 
(2015–2018 m.) 

ArcInTex ETN: 

• 48 mėn 

• 3,9 mln. Eurų 

• 8 paramos gavėjai (įskaitant Vilniaus dailės akademiją) 

• 3 partnerių institucijos (įskaitant UAB „Audėjas“) 

• 5 dalyviai iš neakademinio sektoriaus 

• 5 VN 

 

 



Finansavimas skiriamas 

Horizonto 2020 2018-2020 m. darbo programos A priedas: 
 

• Organizacijoms iš ES VN, įskaitant užjūrio šalis ir teritorijas 

• Organizacijoms iš H2020 AŠ 

• Organizacijoms iš TŠ, įtrauktoms į baigtinį sąrašą  



ITN finansiniai aspektai (1) 



Nustatyto dydžio mokėjimai tyrėjui, 
per mėnesį, eurais 

Nustatyto dydžio mokėjimai 
institucijoms, 

per mėnesį, eurais 

Išlaidų 
kategorija 

Atlyginimas 
(taikomas 
šalies 
korekcijos 
koeficientas) 

Mobilumo 
išlaidos  

Šeimos 
išlaidos 

Mokslinių 
tyrimų, 
lavinimo ir 
bendradarb
iavimo 
išlaidos 

Valdymo ir 
netiesioginės 
išlaidos 

Fiksuotasis 
įkainis 

3 270 600  500  1 800  1 200  

ITN finansiniai aspektai (2) 



 

Sėkminga paraiška 



Politinis kontekstas – bendrieji 
dokumentai 

• Mokslinių tyrimų srities politiniai - strateginiai dokumentai: komunikatai, 
direktyvos, žaliosios, baltosios knygos ir pan. 

• Europos mokslininkų chartija ir mokslininkų priėmimo į darbą elgesio 
kodeksas 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter 

• Inovacijų sąjunga 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f270d5f-8086-4b70-82b2-c4353d253720 

• Europos mokslinių tyrimų erdvė 
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm 

• EB tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje 
stiprinimas  

http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=strategy  

• Tyrėjų mobilumas tarp akademinių institucijų ir pramonės: 12 praktinių 
rekomendacijų  

https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/mobility_of_researchers_light.pdf 

• Iniciatyva “Nauji įgūdžiai ir darbo vietos” 
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF 

• Judus jaunimas 
http://europa.eu/youthonthemove/docs/communication/youth-on-the-move_EN.pdf 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f270d5f-8086-4b70-82b2-c4353d253720
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f270d5f-8086-4b70-82b2-c4353d253720
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f270d5f-8086-4b70-82b2-c4353d253720
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f270d5f-8086-4b70-82b2-c4353d253720
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f270d5f-8086-4b70-82b2-c4353d253720
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f270d5f-8086-4b70-82b2-c4353d253720
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f270d5f-8086-4b70-82b2-c4353d253720
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f270d5f-8086-4b70-82b2-c4353d253720
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f270d5f-8086-4b70-82b2-c4353d253720
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f270d5f-8086-4b70-82b2-c4353d253720
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f270d5f-8086-4b70-82b2-c4353d253720
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f270d5f-8086-4b70-82b2-c4353d253720
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f270d5f-8086-4b70-82b2-c4353d253720
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/mobility_of_researchers_light.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:776df18f-542f-48b8-9627-88aac6d3ede0.0003.03/DOC_1&format=PDF


ITN – mokslinių tyrimų ir lavinimo programa! 

ESR 
Patyręs tyrėjas – 

mokslinis vadovas 



Excellence Impact Implementation 

Quality, innovative aspects and 

credibility of the research programme 

(including inter/multidisciplinary, 

intersectoral and, where appropriate, 

gender aspects)  

  

 Enhancing the career perspectives and 

employability of researchers  and contribution to 

their skills development 

Coherence and effectiveness of the 

work plan, including appropriateness 

of the allocation of tasks and 

resources (including awarding of the 

doctoral degrees for EID and EJD 

projects) 

Quality and innovative aspects of the 

training programme  

(including transferable skills, 

inter/multidisciplinary, intersectoral 

and, where appropriate, 

genderaspects) 

  

 Contribution to structuring doctoral / early-stage 

research training at the European level and to 

strengthening European innovation capacity, 

including the potential for: 

a) meaningful contribution of the non-academic 

sector to the doctoral/research training, as 

appropriate to the implementation mode and 

research field 

b) developing sustainable joint doctoral degree 

structures (for EJD projects only) 

Appropriateness of the management 

structures and procedures, including 

quality management and risk 

management (with a mandatory joint 

governing structure for EID and EJD 

projects) 

  

Quality of the supervision (including 

mandatory joint supervision for EID 

and EJD projects) 

Quality of the proposed measures to exploit and 

disseminate the project results 

Appropriateness of the infrastructure 

of the participating organisations  

Quality of the proposed interaction 

between the participating 

organisations  

Quality of the proposed measures to communicate 

the project activities to different target audiences  

Competences, experience and 

complementarity of the 

participating organisations and their 

commitment to the programme 

ITN vertinimo kriterijai = ITN paraiškos 
struktūra 



ITN projekto esminiai elementai 

Konsorciumas 
ir programa 

1. Programos vizija 

2. Integruota 
mokslinė lavinimo 

strategija 

3. Projekto valdymo  
strategija 

4. Perspektyvių ESR 
įdarbinimas ir  

reali nauda jiems 



1. Programos vizija 

• Identifikuokite pagrindinius projekto išskirtinumo 
aspektus/ypatumus 

• Išskirkite mokslinių tyrimų tikslą ir uždavinius. Paaiškinkite, kaip 
konsorciumas jų sieks, pasitelkdamas ESR, jų stažuotes ir kt. 

• Kodėl šis konsorciumas tinka numatytos programos 
įgyvendinimui? Kokia projekto pridėtinė vertė Europai ir kaip jos 
bus siekiama? 

• Įvertinkite konsorciumo tvarumą, pasibaigus ITN projektui 

• Pagrįskite projekte dirbsiančių ESR įsidarbinimo galimybes 
pasibaigus projektui (kur? kodėl?) 

• EJD: išnagrinėkite konsorciumo dalyvių taikomas doktorantūros 
taisykles ir paaiškinkite kokias konkrečiai naudosite projekte. 
Paaiškinkite kokiu būdu suteiksite ESR jungtinius daktaro 
laipsnius 

 

 

 

 

 



2. Integruota mokslinė lavinimo 
strategija 

• Parenkite nuoseklią, savalaikę, įtikimą ir aukštos kokybės 
mokslinę programą su tinkamu mokslinio vadovavimo procesu 
bei adekvačiu darbų paskirstymu konsorciume 

• Užtikrinkite, kad ESR turėtų geriausias lavinimosi galimybes, 
mokslinius įrankius ir priemones. Aukštos kokybės lavinimas 
vykdomas, pasitelkiant mokslinius tyrimus bei bendradarbiavimo 
veiklas (pvz., mokymus), kurių pagalba suteikiami nauji įgūdžiai 
mokslinių tyrimų ir kitose srityse (bendrieji įgūdžiai) 

• Laikykitės nuoseklių ir subalansuotų ESR vertinimo procedūrų 
konsorciume 

• Užtikrinkite nuolatinę projekto pažangos stebėseną 

• Užtikrinkite bendrą mokslinių tyrimų/komunikacijos platformą 
visiems ESR bei kitam projekto personalui 

 



3. Projekto valdymo strategija 

• Identifikuokite, kurie administraciniai padaliniai yra atsakingi už 
ESR 

• Suplanuokite projekto biudžetą, identifikuokite rizikas bei jų 
valdymo planą 

• Numatykite konsorciumo sutartį, apimančią intelektinės 
nuosavybės bei akademinio sąžiningumo klausimus ir kt. 

• Užtikrinkite ESR įdarbinimą pagal darbo sutartis 

• Įgyvendinkite viso projekto kokybės vertinimą, numatydami 
vidinį bei išorinį kokybės užtikrinimą 

• Įgyvendinkite dinamišką įvairių šalių ESR pritraukimo strategiją 



4. Perspektyvių tyrėjų įdarbinimas 

• Atrinkite ir įdarbinkite geriausius, perspektyviausius ESR 

• Užtikrinkite, kad ESR būtų suteikta visa reikalinga logistinė 
pagalba (vizos, apgyvendinimas ir t.t.) 

• Užtikrinkite ESR akademinę ir kultūrinę integraciją naujojoje 
aplinkoje, įskaitant doktorantūros studijas 

• Apjunkite ir kuo geriau išnaudokite konsorciumo turimus 
išteklius (infrastruktūra, įranga, IT pajėgumai) 

• Siekite, kad  ESR maksimaliai išnaudotų visas savo karjeros 
galimybes 



Ekspertinio vertinimo organizavimo 
principai 

• ITN projektus vertina 8 ekspertų panelės: 
1. Chemijos (CHE) 
2. Socialiniai ir humanitariniai mokslai (SOC) 
3. Ekonomikos mokslai (ECO) 
4. Informatika ir inžinerija (ENG) 
5. Aplinkos ir geomokslai (ENV) 
6. Gyvybės mokslai (LIF) 
7. Matematika (MAT) 
8. Fizika (PHY) 

• Paraiškų vertinimas atliekamas pagal iš anksto nustatytus 
kriterijus (2018-2020 m. darbo programa) 

• Paraiškų išdėstymo pirmumo tvarka nuostatos taip pat 
pateikiamos 2018-2020 m. darbo programoje. 

 
 
 
 
 



Panelės ir raktiniai žodžiai (descriptors) 

• Pareiškėjai patys pasirenka vertinimo panelę 

• Privaloma nurodyti bent 3 ( bet ne daugiau nei 5) raktinius 
žodžius (pagal svarbą): 
• 1-asis raktinis žodis turi būti iš artimiausios pasirinktos mokslo srities 

dalies 

• 2-asis raktinis žodis turi būti iš pasirinktos mokslo srities 

• 3-asis (4-5-asis) raktinis žodis gali būti iš bet kurios iš 8 mokslo sričių 

• Pagal raktinius žodžius yra parenkami vertinimo ekspertai 

• Visi galimi raktiniai žodžiai pateikiami Vadove pareiškėjams 

 



ITN paraiškų vertinimo procesas 

• Paraišką individualiai vertina mažiausiai 3 išoriniai ekspertai 

• Išorinis ekspertas paraišką vertina pagal aukštos kokybės, poveikio ir 
įgyvendinimo kriterijus (max balas – 5). Ekspertas-pranešėjas parengia 
pirminį apibendrinamąjį vertinimą, atsižvelgdamas į visų išorinių ekspertų 
komentarus 

• Diskutuojama su visais paraišką vertinusiais išoriniais ekspertais ir siekiama 
konsensuso, naudojantis elektroniniu įrankiu. Ekspertas-pranešėjas turi 
užtikrinti, kad pagal kiekvieną kriterijų skirtas balas, atitiktų pateiktus 
komentarus 

• Panelė, sudaryta iš ekspertų-pranešėjų, visas paraiškas, surinkusias ne 
mažesnį nei slenkstinį balą (70%), išdėsto pirmumo tvarka  

• ETN paraiškos išrikiuojamos pirmumo tvarka 8 dalykinėse panelėse (lėšos 
panelėms (375 mln. eurų) paskirstomos proporcingai pagal gautų paraiškų 
skaičių) 

• EID ir EJD paraiškos išrikiuojamos pirmumo tvarka atskirose 
daugiadisciplinėse vertinimo panelėse (EID 32 mln. eurų, o EJD – 35 mln. 
eurų) 

 

 

 

 



Paraiškų trūkumai 

• Neaiškūs moksliniai tikslai 

• Nepaaiškinta pažanga, atsižvelgiant į esamą padėtį (state-of-the-art) 

• Neatskleistas tarpdiscipliniškumas 

• Nepaaiškinti lyčių aspektai 

• Sudėtingas projektas 

• Nenumatytas neakademinio sektoriaus dalyvavimas 

• Sunkiai skaitomas projektas 

• Neaiški ESR lavinimo programa (neišnaudotos institucijų turimos ir viso 
tinklo teikiamos lavinimo galimybės, netinkamas institucinių ir tinklo 
lavinimo veiklų balansas, neįtrauktas neakademinis sektorius) 

• Nenumatytas bendrųjų įgūdžių lavinimas 

• Nenumatytas rizikos valdymas 

 



MSCA naujovės 2018-2020 m. (1) 



New financial support: MSCA Special needs 

 

MSCA naujovės 2018-2020 m. (2) 



Kur ieškoti pagalbos? 



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

NCP – nacionalinių atstovų tinklas 

Your Country MSCA 



https://www.iprhelpdesk.eu/ 

IPR Helpdesk – pagalba INT klausimais 



http://een.ec.europa.eu/ 

Europos verslo ir inovacijų tinklas (EEN) 



Dalyvių portalas 

• Pagrindinis prieigos taškas 
nuo kvietimų paskelbimo iki paraiškų teikimo elektroniniu 
būdu 

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

• Nauji paieškos įrankiai 

 

 

 

 

 

 

 

 
acebook.com/Marie.Curie.Actions 

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


 
H2020 MSCA dokumentai 

 

• Marie Sklodowska-Curie veiklos 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 

• 2018-2020 m. MSCA darbo programa 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf 

• H2020-MSCA-ITN-2018 Vadovas pareiškėjams 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-itn_en.pdf 

• ITN-2018 paraiškų patikros atmintinė 
https://www.net4mobility.eu/fileadmin/user_upload/Net4Mobility_Checklist_ITNPrescreening_update2018.pdf 

• Dažnai užduodami klausimai: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faq.html 

• H2020 elektroninis vadovas: 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/


Patarimai parengti 

 

• atsižvelgiant į H2020 MSCA RISE Vadovą pareiškėjams 

• vadovaujantis Airijos ir Norvegijos MSCA NCP parengta 
mokymų medžiaga 



 

Ačiū už dėmesį! 

 
aiste.vilkanauskyte@lmt.lt 

    


