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Programos tikslas 
plėtoti ir skatinti Lietuvos ir Ukrainos 

bendradarbiavimą mokslo ir                    
technologijų srityje 

Programos trukmė 
2016–2020 m. 



Prioritetinės kryptys

• informacinės ir naujos gamybos technologijos (lazerinės, precizinės, 
mechatroninės, robototechninės, plazminės, optoelektroninės, 
sensorinės ir kt.); 

• energetika ir energetinis efektyvumas; 

• ekologija ir racionali gamtonauda; 

• gyvybės mokslai, naujos labiausiai paplitusių ligų gydymo ir 
profilaktikos technologijos, biotechnologijų, bioinžinerijos ir 
genetikos tyrimai; 

• naujosios medžiagos; 

• socialiniai ir humanitariniai mokslai; 

• gynybinės technologijos. 



Dalyvavimas programoje

Dalyviai: 

Lietuvos ir Ukrainos mokslo ir studijų institucijos
(atstovaujančios mokslininkų grupėms,
įgyvendinsiančioms projektą), turinčios partnerius
kitoje susitarime dalyvaujančioje šalyje.

Būtina sąlyga – turėti partnerį iš kitos 
programoje dalyvaujančios šalies ir pateikti 

paraišką abejose šalyse



Dalyvavimas programoje

Apribojimas dalyvauti:

Pagal šį kvietimą paraiškų negali teikti Lietuvos–Ukrainos 
programos projektų vykdytojai, kurių projektams skirtas 
finansavimas 2018–2019 m., jei paraiškos teikiamos su tuo 
pačiu partneriu iš Ukrainos

Projektų trukmė: iki 2 metų. 

Projekto pabaiga turi būti planuojama kovo–
gruodžio mėnesiais.



Programos finansavimas

Lėšos programai skiriamos pariteto 
pagrindais atsižvelgiant į programą 
įgyvendinančių institucijų galimybes.



Finansuojamos veiklos 

 Projekte dalyvaujančių Lietuvos mokslininkų ir kitų tyrėjų 
trumpalaikių vizitų (ne ilgesnių kaip 1 mėn. trukmės) į Ukrainą 
organizavimo išlaidos; 

 Bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų Lietuvos Respublikoje 
organizavimas;

 Bendrų straipsnių (leidinių), bendrų renginių medžiagos techninio 
rengimo ir leidybos išlaidos.

 Lėšos moksliniams tyrimams neskiriamos, finansuojamos tik 
sklaidos ir mobilumo veiklos. 



Apmokamos šios Lietuvos tyrėjų vykstančių į Ukrainą išlaidos:

Kelionės išlaidos, vykstant į su projekto vykdymu susijusias 
konferencijas, seminarus, susitikimus: 

Transporto išlaidos
(autobusų, traukinių, lėktuvo bilietai, automobilio nuoma ir kt. )

Sveikatos draudimo išlaidos

Dienpinigiai ir apgyvendinimas
(nakvynė, maitinimas, miesto transportas -

lėšos skiriamos pagal patvirtintas dienpinigių ir 
gyvenamojo ploto nuomos normas)

53 eurai parai
ir iki 174 Eur

apgyvendinimo
išlaidų

Konferencijų dalyvio mokestis

Finansuojamos išlaidos I



Finansuojamos išlaidos II

Apmokamos šios Lietuvoje organizuojamų 
renginių išlaidos: 

Projekte numatytų bendrų seminarų, konferencijų, 
susitikimų organizavimo išlaidos.



Finansuojamos išlaidos III

Apmokamos šios tyrimo rezultatų pristatymo 
išlaidos: 

Projekte numatytų bendrų straipsnių, leidinių ir 
bendrų renginių medžiagos techninio rengimo (pvz. 

vertimo, redagavimo ir pan.) bei leidybos išlaidos



Paraiškų rengimo nuostatai

Paraiškos pildomos ir vertinamos remiantis Tarybos 2018 m. sausio 
29 d. nutarimu Nr. V-45 patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos 
mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis 
taisyklėmis 

bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos 
švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo mokslo ir 
technologijų srityje 2016–2020 metų programa



Paraiškų rengimo nuostatai

 Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 2 d. ir baigtis ne 
vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.;

 Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais;

 Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir 
kiekvieniems kalendoriniams metams;

 Projekto vadovas – mokslininkas;

 Asmuo gali teikti tik vieną to paties kvietimo paraišką (kaip projekto vadovas 
ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas).

 Netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. visų projekto išlaidų



Paraiškos pildymas Lietuvoje I

 Paraiškos teikiamos pagal kvietimą abiejose šalyse vienu metu;

 Tinkamos tik tos paraiškos, kurios pateiktos abiejose šalyse;

 Kiekvienos šalies partneriai teikia paraišką savo šalies programos
administratoriui (Lietuvoje – LMT);

 Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi
privalomi dokumentai – vykdančiosios institucijos raštas.

Visos paraiškos dalys sistemoje turi būti užpildytos
ir paraiška pateikta iki 2019 m. gegužės 3 d. 15:45

val.



Paraiškų pildymas 
Lietuvoje II

• Projekto paraiška pildoma internete Tarybos elektroninėje 
paraiškų priėmimo sistemoje

http://junkis.lmt.lt/

• Projekto paraiška pildoma lietuvių (išskyrus dalis, kurias galima 
pildyti ir rusų kalba)  kalba.

• Sistemoje dokumentus galima pildyti ne vienu kartu, tačiau 
kiekvienąkart išeinant iš sistemos (ar darant ilgesnę pildymo 
pertrauką) būtina išsaugoti duomenis. 

http://junkis.lmt.lt/


Kvietimo kalendorinis planas 

Administracinė patikra Ekspertinis vertinimas

Dvišalės 

komisijos 

posėdis

Sutarčių 

rengimas ir 

derinimas

Sutarčių 

pasirašymas

Kvietimas

Ekspertinis 
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Paraiškos ekspertinio vertinimo 
kriterijai 

 Projekto mokslinė kokybė ir inovacinis pobūdis;

 mokslinių kolektyvų gebėjimas įgyvendinti projektą ir jų 
kompetencija;

 Projekte dalyvaujančių organizacijų infrastruktūros kokybė;

 Doktorantų ir jaunųjų tyrėjų dalyvavimas projekte;

 Projekto rezultatų praktinio naudojimo galimybės;

 Prašomo finansavimo dydžio pagrįstumas.



Konsorciumo sutartis*
Projekto partneriai sudaro bendro projekto vykdymo 

sutartį (keliomis kalbomis, viena iš kalbų – lietuvių), 
kurioje nurodoma:

• bendrų tyrimų vykdymo tikslingumo pagrindas;

• kiekvieno partnerio vykdomi etapai;

• planuojama finansavimo apimtis ir šaltiniai;

• teisių į intelektinės veiklos rezultatus, sukurtus vykdant 
projektą, apsaugos, neprieštaraujančios Lietuvos ir Ukrainos 
valstybių teritorijose galiojantiems teisės aktams, 
reglamentuojantiems intelektinės nuosavybės teisių apsaugos 
klausimus, reguliavimas.

* Ši sutartis Tarybai turi būti pateikiama paskelbus finansuojamų projektų 

sąrašą, bet ne vėliau kaip iki pranešime nurodytos datos.



Sąmatos



Lėšų skyrimo tvarka*

Lėšos skiriamos pirmiesiems projekto vykdymo 
metams

Po pirmųjų projekto vykdymo metų, projekto 
partneriai Lietuvoje teikia Tarybai metinę mokslinę 
projekto vykdymo eigos ataskaitą

Projekto vykdymo eigos metinę mokslinę ataskaitą 
vertina ekspertai, o išvados pateikiamos dvišalei 
komisijai

Dvišalė komisija priima bendrą sprendimą dėl 
projektų finansavimo ar finansavimo nutraukimo 
(esant reikalui) antraisiais metais 

* Išskyrus finansinę projekto įgyvendinimo priežiūrą



Lietuvos dalyvavimas 
programoje

2017 m. Lietuvoje pateiktos 79 paraiškos.

2018-2019 m. finansuojama 13 projektų.

2015 m. Lietuvoje pateikta 61 paraiška. 

2016-2017 m. finansuoti 7 projektai

2013 m. Lietuvoje pateiktos 62 paraiškos. 

2014-2015 m. finansuoti 6 projektai.

2011 m. Lietuvoje pateiktos 48 paraiškos. 

2012-2013 m. finansuojama 12 projektų.
25%

11%

10%

16%



Partnerių paieška

Partnerius Ukrainoje gali padėti surasti,  o taip pat 
suteikti informacijos apie kvietimą Ukrainoje: 

Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji 
specialistė Tatjana Ševcova (Шевцова Татьяна 

Владимировна) 
tel. +38-044-2878239, 

e-paštas: shevtsova@mon.gov.ua 



DUK

• Ar būtinai konferencijos turi vykti Lietuvoje, ar gali viena Lietuvoje, kita - Ukrainoje? Išlaidos 
paslaugoms  ir prekėms tinkamos tik konferencijai Lietuvoje organizuoti

•

• Ar finansuojamos kelionės tik projekto vykdytojams? Taip, tik projekto vykdytojams
•

• Organizuojant konferenciją planuojama pasikviesti 10-15 ukrainiečių, kurie neįrašyti į projektą, tai 
jiems finansavimas nebus skirtas? LMT išlaidų ukrainiečiams neapmoka, lėšas tam skiria Ukraina, 
finansuojant  tik projekto vykdytojus

•

• Kiek žmonių gali dalyvauti projekte? Projekto dalyvių skaičius neribojamas
•

• Ar projekte gali dalyvauti tik tos institucijos mokslininkai, su kuria rengsime projektą, ar gali būti 
įtraukti ir iš kitų institucijų, Lietuvos ir Ukrainos? Negali, dalyvauja po 1 Lietuvos ir Ukrainos instituciją.

•

• Kiek institucijų gali būti įtraukta į projektą? 1 Lietuvos ir 1 Ukrainos
•

• Kas konkrečiai iš Lietuvos finansuojama ukrainiečiams - mokslininko kelionė, dalyvio mokestis, 
nakvynė, pragyvenimas? Šios išlaidos finansuojamos iš Ukrainos

•

• Konferencijos metu finansuojama programos, abstraktų rengimas, jų leidyba, kavutės, reklama, 
kviestiniai pranešėjai? Ekskursija po miestą (gidas)? Nefinansuojami tyrimai ir su projektu nesusijusios 
išlaidos, t.y. honorarai pranešėjams bei ekskursijos organizavimas nėra tinkamos išlaidos

•

• Ar projekto vadovai gali užsiprašyti po kompiuterį? Tokios išlaidos nėra tinkamos



Kontaktai

Lietuvoje informaciją programos klausimais teikia:  

Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus 
vyriausiasis specialistas Saulius Marcinkonis 

tel. (8 686) 17 256, 
e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt. 


