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Programos H2020 struktūra -prioritetai ir 
teminės sritys 

H2020 
biudžetas  

79 mlrd. €,  
2014-2020 

m. 
 

iš jų 
SC6  

1,310 
mlrd. € 

Pažangus 
mokslas 



Finansuojamos veiklos 

 Tyrimų ir inovacijų veiklos (RIA – research and inovation action) finansuoja: 

• naujų mokslinių ir technologinių žinių kūrimą, naujų procesų, produktų ir sprendimų 
įgyvendinamumo tyrimus 

• fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, technologijų pradinių stadijų vystymą, 
integravimą ir testavimą 

• su tyrimais susietas ribotas demonstracines ar pilotines veiklas, demonstruojančias 
įgyvendinamumą 

  

 Inovacinės veiklos (IA - inovation action) finansuoja: 

• pilotinius ir demonstracinius projektus, kurių rezultatas – bandymai realioje aplinkoje 

• rinkos vystymo projektus – jau pademonstruotos inovacijos taikymas atitinkamai 
masinei rinkai patvirtinant jos technines ir ekonomines savybes sisteminiame 
lygmenyje realiomis sąlygomis 

 

 Koordinavimo ir paramos veiklos (CSA – coordination and support action) 
finansuoja: 

• papildomas tyrimams reikalingas veiklas – standartizavimą, viešinimą, 
komunikavimą, paramos ir koordinavimo veiklas, įsitinklinimą, politinius dialogus, 
studijas ir strategijų kūrimą 

 

 

 



Kitos finansuojamos veiklos 

 ERA-NET – nacionalinių mokslinių tyrimų programų koordinavimas per bendrus 
kvietimus 

 Ikiprekybiniai viešieji pirkimai – kurių objektas yra mokslinių tyrimų ir plėtros 
paslaugos dalijantis rizika ir nauda rinkos sąlygomis, kai naujovės kūrime mokslinių 
tyrimų ir plėtros etapas atskirtas nuo galutinių produktų naudojimo komerciniais 
kiekiais 

 Inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai – kuriuose perkančiosios organizacijos 
veikia kaip masiniu būdu į prekybą dar netiekiamų inovatyvių prekių ar paslaugų 
pirmieji klientai ir kurių dalis gali būti tinkamumo testavimas 

 Skatinamieji prizai organizuojant konkursus Horizon 2020 programos rėmuose 

 Mažųjų ir vidutinių įmonių instrumentas 

 Spartus inovacijų diegimas  

 Pramonės įtraukimas į inovacijų kūrimą per verslo ir viešojo sektoriaus partnerystės 
programas – PPP (Public Private Partnership) 

 Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) finansavimas 

 Marie Sklodowska-Curie veiklos – mokslininkų mobilumas ir mokslo karjeros 
populiarinimas 

 Europos mokslo tarybos dotacija – fundamentinių tyrimų ir proveržio moksle 
finansavimas 

 EURATOMas – branduolinių tyrimų programa 

 



Dalyvavimo sąlygos 

 Bendradarbiavimo projektams vykdyti paraiškas gali teikti - bent 
trijų nepriklausomų juridinių asmenų konsorciumas. Visi 
juridiniai asmenys turi būti įsteigti skirtingose ES valstybėse 
narėse arba asocijuotose šalyse (išskyrus koordinavimo ir 
palaikymo veiklas) 

 

 Europos mokslo tarybos, mažųjų ir vidutinių įmonių instrumento, 
mobilumo ir mokymų, koordinavimo ir palaikymo veiklų 
projektams – bent vienas juridinis asmuo, įsteigtas valstybėje 
narėje arba asocijuotoje šalyje 

 Papildomos sąlygos nurodomos konkrečioje darbo programoje 

 



Finansavimo sąlygos 

 Finansavimo intensyvumas: 

• Tyrimų ir inovacijų veiklos (RIA),  Koordinavimo ir paramos veiklos (CSA) - iki 100% visų 
tinkamų išlaidų 

• Inovacijų veiklos - iki 70% pelno siekiančioms organizacijoms, o nepelno siekiantiems 
subjektams – iki 100% 

• Netiesioginės išlaidos: fiksuotas 25% finansavimas nuo tinkamų tiesioginių išlaidų 

 

 Finansavimas skiriamas:  

• ES Valstybėms narėms (įskaitant užjūrio teritorijas) 

• H2020 asocijuotoms šalims 

• Trečiosioms šalims, įtrauktoms į baigtinį sąrašą – darbo programos priede (sąraše jau 
nėra BRIC + Meksikos) 

• Kitų trečiųjų šalių dalyviai gali būti finansuojami išimties tvarka, jei įrodomas jų esminis 

įnašas į vykdomas veiklas arba jei yra atitinkami tarpvalstybiniai susitarimai 

 

 

 

 

    Finansavimo intensyvumas, papildomos sąlygos, 
reikalavimai ir pakeitimai nurodomi darbo programoje 
 Pvz.: galimas trečiųjų šalių finansavimas, biudžeto 
pakeitimai, etikos, duomenų saugos klausimai. 

 
    Pagrindinė informacija apie reikalavimus projekto 
išlaidoms yra pateikiama Dotacijos sutartyje (Grant 
Agreement), apie 99% iškylančių klausimų gali būti 
išsiaiškinti naudojant DUK (FAQ), neradus atsakymo - kreiptis 
į NCP arba HELPDESK 



Paraiškų vertinimo kriterijai 

 Aukšta kokybė 

 Laukiamas rezultatų poveikis 

 Įgyvendinimo kokybė 

 

    Pirmumo nustatymo kriterijai: 

- Darbo programoje suformuluotų problemų sprendimo 
apimtis (“gap filing”); 

- Naujumas (tyrimuose) arba poveikis (inovacijose ir MVĮ 
instrumente); 

- MVĮ dalyvavimas (biudžetas) konsorciume; 

- Projekto vykdytojų komandos lyčių balansas; 

- Kiti faktoriai atitinkantys ES politiką atitinkamoje 
tematikoje. 

 

 



Papildomi aspektai svarbūs rengiant paraišką  

 

Lyčių klausimai 

 

Etikos principai 

 

Projekto veiklų viešinimas ir projekto 
rezultatų panaudojimas bei sklaida 

 



Lyčių klausimai moksliniuose tyrimuose  
(Įtvirtintas "Horizontas 2020" dotacijos sutarties 33 straipsnyje) 

 

 Vykdant mokslinius tyrimus reikia atsižvelgti į lyties aspektus: 

• Vyrų ir moterų biologinės charakteristikos 

• Besivystantys moterų ir vyrų, mergaičių ir berniukų socialiniai ir 

kultūriniai bruožai 

 

Kodėl tai yra svarbu? 

 Mokslinių tyrimų rezultatai, gauti neatsižvelgiant į lyčių skirtumus, gali 
neatitikti tam tikrų žmonių grupių poreikių, kt. 

 Moteris ir vyrus traktuojant kaip homogenišką grupę neatsižvelgiama į 
vyrų ir moterų skirtumus 

 Pervertindami vyrų ir moterų skirtumus nebepastebime bendrų dalykų 

 Laikantis stereotipinio dizaino, produktai gali tapti nepatrauklūs 

 

 

 



1. Žmogaus embrionai/audiniai 
2. Žmonės 
3. Žmonių ląstelės, audiniai 
4. Asmens duomenys 
5. Gyvūnai 
6. Trečiosios šalys 
7. Aplinka ir sveikatos apsauga 
8. Dvejopas panaudojimas 
9. Taikymas išskirtinai 

civiliniams tikslams 
10.Netinkamas naudojimas 
11.Kiti etikos klausimai 

Žmonės 
• humanitarinių ir socialinių 

mokslų tyrimai; 
• į tyrimą įtrauktos 

mažumos; 
• dalyvių sutikimai; 
• pažeidžiamos visuomenės 

grupės. 

Etikos klausimai (1) 
(Įtvirtintas "Horizontas 2020" dotacijos sutarties 34 straipsnyje) 

 

Asmens duomenys: 
• asmens duomenys – 

informacija, leidžianti 
identifikuoti asmenį; 

• apdorojimas: rinkimas, 
saugojimas, keitimas ir kt.; 

• dalyvių sutikimai; 
• tik būtini duomenys; 
• jautrūs duomenys – 

reikalingi leidimai; 
• duomenų perdavimas TŠ – 

duomenų perdavimo 
sutartys. 



1. Žmogaus 
embrionai/audiniai 

2. Žmonės 
3. Žmonių ląstelės, audiniai 
4. Asmens duomenys 
5. Gyvūnai 
6. Trečiosios šalys 
7. Aplinka ir sveikatos 

apsauga 
8. Dvejopas panaudojimas 
9. Taikymas išskirtinai 

civiliniams tikslams 
10.Netinkamas naudojimas 
11.Kiti etikos klausimai 

Trečiosios šalys 
• duomenų eksportas/importas; 
• vietinių medžiagų ar 

žmogiškųjų resursų 
naudojimas; 

• moksliniai tyrimai žemesnio 
pragyvenimo lygio šalyse; 

• moksliniai tyrimai šalyse, kur 
vyksta karas, siaučia 
epidemijos– tyrėjų ir kitų 
dalyvių saugumas. 

Etikos klausimai (2) 
(Įtvirtintas "Horizontas 2020" dotacijos sutarties 34 straipsnyje) 

Netinkamas naudojimas 
• galimas faktų iškraipymas dėl 

naudojamos metodikos 
• diskriminacija 

Dvejopas naudojimas 
• galimas karinis (teroristinis) 

panaudojimas 



Etikos klausimai (3) 
(Įtvirtintas "Horizontas 2020" dotacijos sutarties 34 straipsnyje) 

Etikos klausimų įvertinimas: 

 Aprašykite, kaip paraiška atitinka nacionalinius teisinius aktus 
ir etikos reikalavimus toje šalyje, kurioje numatomi tyrimai 

 Paaiškinkite, kaip spręsite su paraiška susijusius etikos 
klausimus atsižvelgiant į: 

• Mokslinių tyrimų tikslus (jautrių visuomenės grupių 
tyrimai, bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis) 

• Mokslinių tyrimų metodiką (klinikiniai tyrimai, vaikų 
įtraukimas ir atitinkamų sutikimų gavimo procedūros, 
duomenų apsaugos ir privatumo klausimai, susiję su 
renkamais duomenimis) 

• Atitinkamas dalyvaujančio personalo sveikatos ir apsaugos 
procedūras 

• Numatomų mokslinių tyrimų sukeliamą žalą aplinkai ir 
numatomas priemones rizikai sumažinti 

 



“Horizontas 2020” projektų veiklų ir jų 
rezultatų viešinimas ir sklaida 

(Įtvirtintas "Horizontas 2020" dotacijos sutarties  38 ir 29 straipsniuose) 

 Didesnis dėmesys skiriamas ES finansuotų mokslinių tyrimų produkcijai ir poveikiui 

 

 Tikslas - sulaukti didesnio pasitikėjimo ir paramos iš visuomenės (mokesčių 
mokėtojų) 

 

 Projektų veiklos viešinimas yra naudos gavėjų teisinis įsipareigojimas, įtvirtintas 
"Horizontas 2020" dotacijos sutarties 38 straipsnio 1 dalyje 

 

 Europos Komisija ir ES finansinės paramos moksliniams tyrimams gavėjai turi 
įgyvendinti viešinimo ir sklaidos veiklas (Viešinimas yra daug platesnė sąvoka ir 
apima visą projekto veiklą, o ne tik pasiektus rezultatus): 

 

• Viešinimo veiklos tikslas - atskleisti poveikį, kurį padarė atliktų tyrimų rezultatai; 
kokia jų įtaka mūsų kasdieniam gyvenimui ir visuomenei; atkreipti visos visuomenės 
dėmesį į atliktų tyrimų svarbą. Viešinimas vykdomas apie projektinę veiklą ir 
rezultatus skirtingoms auditorijoms tam, kad būtų pasiekta ir išplatinta žinia 
visuomenei apie mokslinių tyrimų naudą. (Rengiamas projektų veiklų viešinimo 
planas) 

• Sklaidos veiklos ir rezultatų panaudojimo tikslas - viešai paskelbti ES 
finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatus ir skatinti jų įsisavinimą. Sklaida vykdoma 
tik apie projekto rezultatus auditorijoms, kurioms šie rezultatai gali būti naudingi, 
tam, kad rezultatai būtų panaudoti ir įsisavinti. (Rengiamas duomenų valdymo 
planas) 

 



Sklaidos veiklos ir rezultatų panaudojimas 



 Nėra įpareigojimo skelbti rezultatų. Bet jei nusprendžiama 
skelbti – būtina suteikti atvirąją prieigą. Taikoma taisyklė: “as 
open as possible, as closed as necessary” 
 

 Priimančioji institucija turi užtikrinti atvirąją prieigą (nemokama 
on-line prieiga) prie visų recenzuojamų publikacijų, susijusių su 
projektu 
 

 Duomenų valdymo planas (DMP) – projekto produktas: 
• Mokslinių tyrimų duomenų valdymas projekto metu ir jam 

pasibaigus 
• Kokie duomenys bus renkami, apdorojami, sukurti 
• Kokia metodika ir standartai bus taikomi 
• Ar bus suteikiama atviroji prieiga prie duomenų 
• Kaip duomenys bus prižiūrimi ir saugomi (taip pat projektui 

pasibaigus) 

 

Atviras mokslas  - atviroji prieiga 



Lietuvos dalyvavimas 
2014-2017 m. SC6 kvietimų teikti paraiškas rezultatai 

Įvertinta 
paraiškų 

Finansuota 
paraiškų 

Bendras 
sėkmės 
rodiklis 

LT 
dalyviai 

Finansuota LT dalyvių LT sėkmės 
rodiklis 

2014 m. kvietimas 

4423 435 9,8 proc. 37 3 8,1 proc. 

2015 m. kvietimas 

11113 569 5,1 proc. 106 7 6,6 proc. 

2016 m. kvietimas 

3853 368 9,6 proc. 22 4 18,2 proc. 

2017 m. kvietimas 

5035 478 9,5 proc. 41 5 12,2 proc. 

Iš viso per 2014-2017 m. 

24424 1850 7,6 proc. 206 19 9,2 proc. 



Populiariausios temos 

Tema Temos kodas Paraiškų iš 
Lietuvos 
skaičius 

1. The young as a driver of 
social change 

YOUNG-4-2015  18 

2. Education and skills: 
empowering Europe’s young 
innovators 

CO-CREATION – 
01-2017  

16 

3. Cultural opposition in the 
former socialist countries 

REFLECTIVE – 
4-2015  

15 

4. The cultural heritage of war 
in contemporary Europe 

REFLECTIVE – 
5-2015  

9 



Pagal teikėjus 

Teikėjas Paraiškų 
skaičius 

Koordinatorių Finansuota 

Aukštosios 
mokyklos  

97 13 3 

Tyrimų institutai  24 2 3 

Viešas sektorius  16 - 5 

Verslas 39 3 0 

Kita (asociacijos, 
VšĮ)  

12 - 4 

MVĮ 16 - 4 

 Daugiausiai teikė paraiškų: 

KTU – 21, MRU – 10, VGTU – 9, VU – 18, VDU – 21 



“HORIZONTAS 2020” informacija LMT 
svetainėje - www.lmt.lt 





Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje LINO 



LMT informacinių renginių pranešimai 
 

Renginių 
sąrašas 



                              

HORIZONTAS 2020 

Ačiū už dėmesį! 

Daugiau informacijos: 
www.ec.europa/research/horizon2020 

 
Agnė Albrechtaitė 

agne.albrechtaite@lmt.lt  
(+370) 676 17398  


