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Programos tikslai

• Inicijuoti ir remti bendrus mokslinių tyrimų ir mobilumo 
projektus, kuriuose dalyvauja visų trijų šalių mokslininkai. 

• Apmokėti tyrėjų, kviestinių lektorių kelionių ir pragyvenimo 
išlaidas, skatinti jaunus tyrėjus dalyvauti įgyvendinant bendrą 
mokslinių tyrimų projektą. 

• Remti bendras mokslines konferencijas ir kviestines paskaitas. 



Kvietimas teikti paraiškas

Paskelbimo data: 2019-03-01
Paraiškos priimamos iki 2019-05-31



Bendri paraiškų teikimo principai

• Paraiškos teikiamos pagal kvietimus, kartą per metus visose 
šalyse vienu;

• Paraiškas gali teikti visų mokslo sričių atstovai;

• Projekto trukmė – iki 3 metų (Projektas turi prasidėti ne 
anksčiau kaip 2020-01-02, baigtis – ne vėliau kaip 2022-12-
31);

• Kiekvienos šalies partneriai teikia paraišką savo šalies 
programos administratoriui;

• Tinkamos tik tos paraiškos, kurios pateiktos visose šalyse. 



Dalyvavimas programoje

Dalyviai: 

Lietuvos, Latvijos, Kinijos (Taivano) mokslo ir studijų institucijos 
(atstovaujančios mokslininkų grupėms, įgyvendinsiančioms 
projektą), turinčios partnerius visose susitarime dalyvaujančiose 
šalyse. Projekto konsorciumą sudaro po vieną partnerį iš 
Lietuvos, Latvijos ir Kinijos (Taivano).

Partnerių paieška: 

Kitų šalių partnerių, kurie taip pat nori dalyvauti programoje 
sąrašas. Į šį sąrašą patekti galite užpildę formą.

https://www.smm.lt/web/en/the-scientific-cooperation-of-latvia-lithuania-and-taiwan/partnership-announcements
https://www.smm.lt/web/en/the-scientific-cooperation-of-latvia-lithuania-and-taiwan/collaboration


Dalyvavimas programoje

Apribojimas

Jei bendras projektas jau buvo finansuotas pagal 2015 m., 2016 
m., 2017 m. ar 2018 m. kvietimą, būtina pakeisti bent vienos 
šalies visą projekto vykdytojų grupės sudėtį.



Projektų finansavimas I

Vieno visų konsorciumo partnerių dalių projekto vykdymui 
visam projekto laikotarpiui (jei projektas vykdomas 3 metus) 
gali būti skiriama: 

• Fizinių, gyvybės ir technologinių mokslų projektui iki 225 000 
JAV dolerių;

• Socialinių ir humanitarinių – iki 180 000 JAV dolerių.

Vieno visų konsorciumo partnerių dalių projekto vykdymui 
metams gali būti skiriama: 

• Fizinių, gyvybės ir technologinių mokslų projektui iki 75 000 
JAV dolerių;

• Socialinių ir humanitarinių – iki 60 000 JAV dolerių.



Projektų finansavimas II

Lietuvos projekto daliai vykdyti metams iš programos biudžeto 

skiriama:

• Fizinių, gyvybės ir technologinių mokslų projektams iki 25 000 
JAV dolerių. Iš šios sumos, 18 750 JAV dolerių projekto 
vykdymui skiria Taryba, 6250 JAV dolerių šiems projektams 
skiria Taivano pusė.

• Socialinių ir humanitarinių mokslų projektams iki 20 000 JAV 
dolerių. Iš šios sumos, 15 000 JAV dolerių projekto vykdymui 
skiria Taryba, 5000 JAV dolerių šiems projektams skiria 
Taivano pusė.



Tinkamos išlaidos

Išlaidos moksliniams tyrimams
(darbo užmokestis, socialinio draudimo ir pan. įmokos, išlaidos 

paslaugoms ir prekėms, priskiriamoms trumpalaikio turto kategorijai)

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

• Transporto išlaidos (lėktuvų, autobusų bilietai ir kt. )
• Dienpinigiai, pragyvenimo išlaidos (nakvynė, miesto transportas) 

• Sveikatos draudimo išlaidos,
• Konferencijų dalyvio mokestis.

Projekte numatytų bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų 
organizavimo išlaidos

Netiesioginės išlaidos 
(iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų)



Paraiškų rengimo nuostatai

• Reikalavimai paraiškoms ir vykdytojams apibrėžiami remiantis 
Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio 
finansavimo bendrosiomis taisyklėmis bei Bendradarbiavimo tarp 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos 
Respublikos (Taivanas) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programos 
gairėmis; 

• Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais;

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

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec3460a004fe11e8b3e7ba9cffd043b1
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2016/09/d1_bendradarbiavimo-gaires_lt_lv_kinija.pdf


Reikalavimai vykdytojams

• Projekto vadovas – mokslininkas;

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

• Pagrindinių projekto vykdytojų darbo apimtis projekte nėra 
nustatyta;

• Projekto vykdytojams nustatytas darbo užmokestis turi būti 
apskaičiuotas neviršijant Tarybos pirmininko patvirtintų 
didžiausių leistinų pareigybių valandinių įkainių;

• Vykdančioji institucija turi užtikrinti, kad projekto vykdytojai 
būtų įdarbinti tik į tas pareigybes, kurių minimalius 
kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus 2018 m. birželio 28 d. 
Tarybos pirmininko įsakymu Nr. V-340, atitinka.

http://www.lmt.lt/lt/teisine-informacija/teisiniai-dokumentai/213?sqid=22772048a0e859fdab0fd1d5cbdfc3581d237fd8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/290423e07e2f11e89188e16a6495e98c?jfwid=-zy51nj90s


Paraiškos pildymas Lietuvoje I

• Lietuvos institucijos teikia paraiškas Tarybai dėl mokslo projekto 
savo dalies veiklų finansavimo;

• Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas 
papildomas privalomas dokumentas – vykdančiosios institucijos 
raštas bei priedai, nurodyti paraiškos formoje:

1. Projekto vadovų visose trijose šalyse gyvenimo aprašymai;
2. Pagrindinių projekto vykdytojų paskutinių penkių (2014–2018) metų publikacijų sąrašai

ir jų citavimo duomenys;
3. Projekto vadovų ir institucijų vadovų visose trijose šalyse patvirtinimas apie teikiamą

paraišką.

Visos paraiškos dalys sistemoje http://junkis.lmt.lt/ turi 
būti užpildytos iki 

2019 m. gegužės 31 d. 15.45 val.



Paraiškos pildymas Lietuvoje II

• Paraiška Tarybai teikiama užpildant formą elektroninėje 
sistemoje;

• Paraiška pildoma anglų kalba;

• Prieš išsiunčiant paraišką Tarybai, galima ją pildyti ne vieną 
kartą, tačiau kiekvienąkart išeinant iš sistemos (ar darant
ilgesnę pildymo pauzę) būtina išsaugoti duomenis. 

https://junkis.lmt.lt/


Paraiškų vertinimo schema

Paraiškų administracinis 
vertinimas

Paraiškų ekspertinis vertinimas

Trišalio komiteto projektų 
finansavimo sprendimas



Paraiškos vertinimo kriterijai 

• Projekto kokybė, originalumas, įvykdomumas ir inovatyvumas;

• Tyrimo metodų tinkamumas, numatomų rezultatų pritaikomumas;

• Projekto vykdytojų kompetencija;

• Žmogiškųjų ir materialinių išteklių valdymo kokybė, užduočių 
paskirstymo tarp partnerių optimalumas;

• Jaunų mokslininkų įtraukimas į projektą;

• Tolimesnio bendradarbiavimo per kitas ES programas galimybės. 

Sprendimas dėl finansavimo:

Trišalio valdymo komiteto posėdis numatomas Rygoje 2019 m. 
lapkričio mėnesį.



Lietuvos dalyvavimas 

2013 m. Lietuvoje pateiktos 26 paraiškos, finansuoti 4 projektai (15 proc.).

2014 m. Lietuvoje pateikta 17 paraiškų, finansuoti 4 projektai (24 proc.).

2015 m. Lietuvoje pateikta 31 paraiška, finansuoti 4 projektai (13 proc.).

2016 m. Lietuvoje pateiktos 24 paraiškos, finansuoti 4 projektai (17 proc.).

2017 m. Lietuvoje pateikta 21 paraiška, finansuoti 4 projektai (19 proc.).

2018 m. Lietuvoje pateiktos 24 paraiškos, finansuoti 4 projektai (17 proc.).



Svarbūs dokumentai:

Programa ir Programos įgyvendinimo aprašas

Kontaktai Lietuvos pareiškėjams 
Lietuvoje informaciją programos klausimais teikia 

Kornelija Janavičiūtė
Lietuvos mokslo taryba 
Gedimino pr. 3, Vilnius 
Tel.: +370 676 14629, 

El. paštas: kornelija.janaviciute@lmt.lt

http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarpvalstybines-programos-dvisales-trisales/lietuvoslatvijoskinijos-taivano-programa/472


Kontaktai Latvijos pareiškėjams 

Dr. Maija Bundule
Head of International Reseach
Programmes Unit
State Education Development Agency

Tel: +371 67785423

Email: Maija.bundule@viaa.gov.lv

Kvietimas Latvijoje

Kontaktai Taivano pareiškėjams

Ms. Hwey-Ying, Vivien, LEE
Researcher, Program Director 
Department of International 
Cooperation and Science Education
Ministry of Science and Technology
(MOST)
Tel: +886-2-2737-7150
Email: vvlee@most.gov.tw
Kvietimas Taivane 

mailto:Maija.bundule@viaa.gov.lv
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/lv_lt_taivanas_fonds/fonda_konkursi/
mailto:vvlee@most.gov.tw
https://www.most.gov.tw/folksonomy/rfpDetail?l=ch&article_uid=2ebb907b-cafa-47d5-891e-9641a37e521e

