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Plėtros stipendijos
Widening fellowships (WF)

• Individualios stipendijos bet kokios tautybės
mokslininkui stažuotei plėtros šalyje
(naujiena 2018-2020 Darbo programoje)
• Nėra specialaus kvietimo
• Paraiškos surinkusios daugiau nei 70 % iš
maksimaliai galimų balų, automatiškai
priskiriamos WF kvietimui

Twinning. Gera paraiška.
Dalyvio požiūris:
1. Atitiktis kvietimo tekstui, gairėms ir vertinimo
kriterijams; kuo anksčiau pradėti
2. Poveikiui įvertinti pasiūlyti kiekybiniai rodikliai
3. Ambicingumas, iššūkiai, tačiau tyrimų tematika nenauja
4. Remiamasi sėkmės istorijų pavyzdžiais
5. Lakoniška, glausta, bet pakankamai aiški
6. Nėra „bendrų“ teiginių, konkreti
7. Nėra nuorodų į papildomą informaciją, viskas –
paraiškos tekste
8. Kiekvienas parašytas teiginys turi svorį ir yra teisingas

Twinning. Eksperto požiūris.
 94% paraiškų būna parengtos nepilnai remiantis
vertinimo kriterijais;
 Svarbu išpildyti absoliučiai visus kvietimo
reikalavimus, atidžiai skaityti kvietimo tekstą;
 Mokslo sritis yra laisvai pasirenkama, bet tai negali
būti sritis, kurioje pareiškėjas turi mažai patirties;
 Aiškiai suformuluota tyrimų sritis, gali būti ir gana
plati;
 Parodytas kiekvieno partnerio indėlis į pasirinktą
tyrimų sritį;
 Komunikacijos priemonės ir būdai gali būti įvairūs,
nebūtinai patys populiariausi, tradiciniai.

Twinning. Eksperto patarimai
a. mokslo pažanga
 tikslai turi būti ne bendri, o konkretūs
 tiksliai nurodyti kiekvieno partnerio kompetencijas ir
konsorciumo komplementarumą
b. poveikis
 atskleista nauda labiau pažengusiam partneriui
 aiškiai atskirtos ir aprašytos sklaidos ir viešinimo veiklos
 nusimatyti konferencijas, žurnalus ir pan., atitinkančius projekto
mokslinę temą
 numatyti rodikliai progresui išmatuoti
c. įgyvendinimas
 jaunų mokslininkų įtraukimas
 viskas turi būti atspindėta iš pirmos dalies
 išryškinti koordinatoriaus institucijos darbo dalis
 rizikos ir inovacijų valdymo plano pateikimas

ERA Chairs. Dalyvio patarimai
 įtikinti, kad tyrimų sritis nėra nauja
 įtikinti, kad darbo sąlygos yra labai geros
 SWOT analizėje neturi būti „tuščių“ teiginių
a. erdvė patobulėti: neišnaudojama infrastruktūra, nėra finansinių
išteklių brangiems tyrimams, nepakankamai aukšto lygio publikacijų
b. atskleisti galimybes: didinti patrauklumą studentams ir pan.
 pateikti naujos laboratorijos viziją
 numatyti laboratorijos vietą institucijos struktūroje
 darbo plano dalių nebūtinai turi būti daug (4-5)
 atlyginimai - adekvatūs situacijai institucijoje
 projekto valdymui skiriama apie 5 % viso biudžeto
 naudinga pridėti institucijos įsipareigojimą dėl skiriamų lėšų su
projektu susijusių mokslinių tyrimų veikloms
 galima turėti privačių investuotojų garantinius raštus

ERA Chiars. Klaidos.
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Excellence

Impact

Implementation

 Lack of scientific
focus

 Unclear target of the project

 Work-load unbalanced
 Unclear ERA Chair role
in the management
 Management too
complex and lacks
international dimension
 Risk management not
fully addressed
 The allocation of
resources is not
convincing
 Lack of position
attractiveness

 Soft skills as a selection
 SWOT analysis
criteria for ERA chair holder
lacks some details
missing
 KPI set not for all
objectives

 OA and gender not
sufficiently addressed

Kuo gali padėti NCP?
NCP funkcijos: padėti paraišką parašyti nuo idėjos iki galutinio varianto koregavimo.
NCP pateikia savo nuomonę ne apie mokslinę dalį, o bendrus dalykus:
 loginė teksto seka, paraiškos struktūra,
 loginė seka: tikslai  numatyti darbai  rezultatai  poveikis
 ar lengvai skaitomas tekstas
Dažniausiai pasitaikančios klaidos:
 tikslai neaiškūs
 tikslai neatitinka numatytų priemonių jiems pasiekti
 paraiškoje per daug nereikalingų sakinių, trūksta glaustumo, konkretumo
 rezultatai nėra susiję su tikslais
 koncentracija tik į mokslinę dalį, projekto valdymo dalis nepilna
 rezultatų panaudojimo dalis yra neaiškiai aprašyta
Patarimai:
 vengti klaidų
 santrauka – labai svarbi dalis, pirmi sakiniai atskleidžia esmę, ir turi būti aišku,
apie ką projektas
 skaitymo palengvinimui galima naudoti pastorintą šriftą ar kitas priemones
išryškinti, bet ne spalvų kodus

Intelektinės nuosavybės teisės (IPR)

www.iprhelpdesk.eu
 leidžia biuletenį, kurį galima prenumeruoti;
 turi pagalbos liniją – ekspertai, budintys „online” ir atsakantys į klausimus,
konsultuojantys
 organizuoja seminarus internetu (būtina
registruotis, dalyvių skaičius ribotas);
 parengia gidus;
 teikia informaciją apie kitus IP help desk.

Intelektinės nuosavybės teisės (IPR)










Aprašoma poveikio dalyje
Priklauso nuo TRL lygio
Apie IP Model Grant Agreement ir taisyklėse dalyviams
Projekto rezultatai – tai intelektinė nuosavybė
Prieigos teisės: kaip partneriai dalinsis rezultatais (GA ir
CA)
Rezultatai priklauso visiems partneriams
GA yra numatyta pareiga apsaugoti rezultatus ir tai turi
atsispindėti paraiškoje
Sklaida prasideda vėliau projekte, kai atsiranda pirmieji
rezultatai
Publikuoti rezultatus, kiek įmanoma greičiau yra pareiga,
bet tik po apsaugos veiksmų plano įgyvendinimo

Intelektinės nuosavybės teisės (IPR)

Rezultatų panaudojimas tai:
a. Panaudojimas tolimesniems tyrimams
b. Produkto vystymas
c. Spin-off veiklos
d. Intelektinės nuosavybės teisių
pardavimas
e. Intelektinės nuosavybės teisių
licencijavimas
f. standartizacija

Naudingos nuorodos
ERA Chairs and TWINNING
HORIZON DASHBOARD
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard

Social Media Guide published by EC in April 2018
IPR Helpdesk brochure on Communication, Dissemination and Exploitation
from March 2018
blog article by Angela Hengsberger on all aspects of Innovation Management

from October 2018
IP Management fact sheet by IPR Helpdesk
Guidance Note on Ethics and Data Protection by EC from November 2018
CORDIS database
Toolkit of activities by SPARKS project from June 2018

