
DAINA 
 

„Daina“ – konkursas bendriems Lietuvos–Lenkijos mokslo projektams finansuoti 

„Daina“ – pirmasis bendras Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) ir Lenkijos 

Nacionalinio mokslo centro (lenk. Narodowe Centrum Nauki, toliau – NCN) kvietimas 

teikti paraiškas bendriems mokslo projektams, kuriuos įgyvendins jungtinės abiejų 

šalių mokslininkų grupės. Pretenduoti gauti finansavimą bendriems projektams galės 

visų mokslo sričių tyrėjai, tačiau bus remiami tik fundamentiniai tyrimai.  

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimo data: 2017 m. rugsėjo 15 d. 

Paraiškų teikimo terminas: 2017 m. gruodžio 15 d. 

Bendrų mokslo projektų įgyvendinimo pradžia: 2018 m. rugsėjis 

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI: 

 Vykdančioji institucija Lietuvoje turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri 

įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą;  

 Tinkamos vykdančiosios institucijos Lenkijoje: akademinės ir mokslinių tyrimų 

institucijos, mokslinių tyrimų konsorciumai, moksliniai tinklai, universitetų institucijos, 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrai, Lenkijos mokslų akademijos 

mokslinių tyrimų centrai, universitetų mokslinių tyrimų centrai, mokslinės bibliotekos, 

kitos organizacijos, įregistruotos Lenkijos teritorijoje ir turinčios juridinio asmens 

statusą.  

 Skiriamos dotacijos nepriskiriamos valstybės pagalbai; 

 Įgyvendinamo mokslo projekto trukmė – 24 arba 36 mėn.; 

 Projekto tinkamos išlaidos turi atitikti atitinkamoje šalyje taikomus reikalavimus;  

 Projekto vykdytojų iš Lietuvos biudžetas negali viršyti 80 000 eurų (24 mėnesių 

projektams) arba 120 000 eurų (36 mėnesių projektams); 

 Projekto vykdytojų iš Lenkijos biudžetas turi būti ne mažesnis kaip 150 000 zlotų; 

 Projekto vadovas iš Lietuvos turi būti mokslininkas, o Lenkijos projekto vadovui 

taikomas reikalavimas turėti bent daktaro laipsnį.  

 

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA: 

Projekto vadovas iš Lenkijos teikia paraišką (bendro projekto aprašymą ir abiejų projekto 

vadovų gyvenimo aprašymus) OSF elektroninėje sistemoje https://osf.opi.org.pl iki 2017 m. 

gruodžio 15 d. 

Projekto vadovas iš Lietuvos taip pat turi pateikti nustatytus privalomus dokumentus Tarybos 

elektroninėje sistemoje iki 2017 m. gruodžio 15 d. 

 

PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS PATIKROS IR VERTINIMO NUOSTATOS: 

Bus atliekama paraiškų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas. Administracinę 

patikrą atliks NCN ir Taryba. Ekspertinį vertinimą pirmiausiai atliks išoriniai ekspertai (I-a 

https://osf.opi.org.pl/
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vertinimo pakopa), o po to – ekspertų grupės, sudarytos iš NCN ir Tarybos pasiūlytų 

ekspertų (II-vertinimo pakopa). 

Ekspertiniam vertinimui bus teikiamos tik NCN ir Tarybos administracinės patikros 

reikalavimus atitikusios paraiškos. 

Vertinant paraiškas didžiausias dėmesys bus kreipiamas į:  

1) projektų vadovų iš Lenkijos ir Lietuvos kompetenciją ir pasiekimus mokslinių tyrimų 

srityje; 

2) planuojamų mokslinių tyrimų ir numatomų atlikti uždavinių kokybę; 

3) projekto inovatyvumą; 

4) mokslinių tyrimų poveikį tam tikros mokslo srities plėtrai; 

5) dvišalės partnerystės sukuriamą pridėtinę vertę; 

6) išlaidų pagrįstumą; 

7) projekto įgyvendinamumą. 

 

FINANSAVIMO SKYRIMO TVARKA: 

Lėšos Lenkijos mokslininkų grupėms bus skiriamos NCN direktoriaus sprendimu, Lietuvos – 

Tarybos pirmininko įsakymu. 

 

KONTAKTAI: 

LIETUVA, TARYBA:  

Darius Grigaliūnas, e. p. darius.grigaliunas@lmt.lt, tel. +370 5 236 0507 

LENKIJA, NCN: 

Dr. Magdalena Łopuszańska-Rusek, e. p. Magdalena.Lopuszanska-Rusek@ncn.gov.pl, tel. 

+48 12 341 91 64 

Hab. dr Wojciech Sowa, e. p. Wojciech.Sowa@ncn.gov.pl, tel. +48 12 341 91 71 

Dr. Magdalena Godowska, e. p. Magdalena.Godowska@ncn.gov.pl, tel. +48 12 341 9016 
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