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Alliance4Life projektas

Finansavimo šaltinis

Horizontas 2020 –SC1

Kvietimas

H2020-SC1-2016-2017 
(Personalised Medicine)

Tema

SC1-HCO-08-2017: 
Actions to bridge the 

divide in European health 
research and innovation

Trukmė

2018-01-01 - 2019-12-31

Biudžetas

945 000 EUR

Projekto tipas

Koordinavimo ir paramos 
veikla (CSA)



Konsorciumas

10 institucijų iš 9 valstybių 

(EU-13)

Universitetai

Masaryk University – KOORDINATORIUS

Medical University of Lodz

School of Medicine - University of Zagreb

University of Tartu

University of Ljubljana

Semmelweis University

Tyrimo centrai

Biomedical Research Center of the Slovak 
Academy of Sciences

Latvian Institute of Organic Synthesis

Tyrimo centras/ligoninė

St. Anne's University Hospital Brno/ 
International Clinical Research Center



Projekto  tikslai

• Įkurti Europos tinklą iš 10-ies progresyvių institucijų 
Centrinės ir Rytų Europos šalyse, kurios vykdytų 
aukšto lygio mokslinius tyrimus gyvybės mokslų ir 
sveikatos srityse;

• Vystyti strategijas skirtas instituciniams pokyčiams;

• Geriau panaudoti Horizonto 2020 ir ESIF fondų lėšas 
ir skatinti jų sinergiją;

• Tai vienas pirmųjų iš apačios į viršų (angl. bottom-up) 
principu paremtų projektų, kuriuo siekiama mažinti 
sveikatos mokslų tyrimų ir inovacijų atskirtį.



Pagrindinės veiklos

WP2

Įvertinimas ir lyginamoji 
analizė

Projekto metu siekta 
įvertinti Alliance4Life 

projekto partnerių MTEP 
veiklas ir patirtį, identifikuoti 
svarbiausias sritis, į kurias 

buvo koncentruojamasi 
projekto metu.

WP3

Strategija ir politika

Remiantis WP2 atlikta 
analize, rengiami 

strateginiai planai, adaptuoti 
pagal partnerių poreikius, 
įtraukiant ir nacionalinius 

bei Europos politikos 
formuotojus. Parengtos 

tinklo strategijos ir surinktos 
gerosios patirtys ir 

rekomendacijos EK Baltajai 
knygai.

WP4 

Mokymai ir įsitraukimas

Projekto metu siūlomi 
mokymai, atliepiantys 

partnerių lūkesčius. Didelė 
projekto veiklų dalis 

orientuota į EU-13 šalis, 
pasiūlant mokslininkams 

galimybes dalyvauti 
įvairiuose seminaruose, 

konferencijose ir kitose su 
moksline veikla 

susijusiuose mokymuose.

WP5

Sklaida

Projekto sklaidos veiklos 
orientuotos tiek į medicinos 
srities profesionalus, tiek į 

nespecialistų 
bendruomenes, stengiantis 
užtikrinti gerosios patirties 
sklaidą į kitus sektorius. 
Organizuojami įvairūs 
renginiai nacionaliniu 

lygmeniu.



Rezultatai – ALJANSAS „Alliance4Life“

• Įsteigtas aljansas „Alliance4Life“, kurio tikslas - gyvybės mokslų 
integralumas, naujausi sprendimai visuomenei, žmonių sveikatai 
ir gyvenimo kokybei. 

• Asociaciją įsteigusios šalys jungia gyvybės mokslų srities 
mokslinių tyrimų kompetencijas, atveria infrastruktūrą, derina 
mokslo-verslo bendradarbiavimo veiklas, užtikrina tyrėjų 
mobilumo, bendrų mokslinių tyrimų vykdymo galimybes ir 
formuoja bendrą mokslo komunikaciją.

• Planuojama, kad ši partnerystė taps stipriu atsaku Vakarų 
Europos gyvybės mokslų srityje mokslinius tyrimus vykdančioms 
institucijoms.

• Aljansas buvo aktyvus dalyvis derybose dėl naujosios „Horizon
Europe“ programos, todėl tikimasi, kad jis įkvėps burtis į 
mokslinius tyrimus stiprinančius partnerystės tinklus ir kitose 
mokslo srityse.



Įvertinimo ataskaita

• 2019 m. vasario mėn. išleistoje ataskaitoje pristatyta esama 
„Alliance4Life“ institucijų padėtis pagal šiuos rodiklius: 
• mokslinių tyrimų kompetencija
• žinių perdavimas
• finansavimas
• žmogiškieji ištekliai
• pagrindinės priemonės

• Siekiant įvertinti sveikatos tyrimų spragas ES, „Alliance4Life“ institucijos 
šiame tyrime lygintos su 3 atrinktomis pažangiausiomis ES sveikatos 
tyrimų įstaigomis iš EU-15, lyginant skiriamo finansavimo ir žmogiškųjų 
išteklių duomenis:
• European Molecular Biology Laboratory (EMBL) – DE
• Centre for Genomic Regulation (CRG) – ES
• Karolinska Institutet - SE



Įvertinimo ataskaita: moksliniai tyrimai



Įvertinimo ataskaita: finansavimas



Įvertinimo ataskaita: publikacijos 
žurnaluose pagal įtakos faktorių



Įvertinimo ataskaita: publikacijų procentinė dalis



Geriausios praktikos pavyzdžiai: projektų rengimas CEITEC



BALTOJI KNYGA

• Baltojoje knygoje pateikiami esminiai skirtumai tarp EU-13 

ir EU-15 šalių FP7 ir H2020 programų kontekste

• Akcentuojamas EU-15 narių institucijų ir vyriausybių 

bendradarbiavimo su EU-13 institucijomis ir 

vyriausybėmis skatinimas

• Pateikiamos rekomendacijos institucijoms ir 

vyriausybėms, daugiausia skirtos EU-13 valstybėms 

narėms, tačiau daugelis jų yra aktualios visoms EU 

institucijoms ir valstybėms narėms.



BALTOJI KNYGA

• „Horizontas 2020“ įvairiose šalių grupėse 
atrodo labai skirtingai. Bendra EU-13 
skiriamų lėšų dalis sudaro 4,8%. 

• Stebimi žymūs skiriamų asignavimų 
skirtumai „Horizontas 2020“ programos 
veiksmuose (lyginant su EU-15):

- 0% inovatyviems viešiesiems 
pirkimams (PPI)

- 16,7% koordinavimo ir paramos 
veiksmams (CSA)

- 9,2% ERA-NET Cofund
iniciatyvoms

- 7,6% MVĮ priemonėms 

- 1,7% Europos mokslo tarybos 
veikloms (ERC)



BALTOJI KNYGA. EU-13 vs EU-15

• Didelė lėšų koncentracija: penkios didžiausią finansavimą gaunančios šalys (UK, DE, NL, FR ir IT) 

gavo 68,2% visų ES sveikatos priežiūros sričiai skiriamų dotacijų

• EU-13 organizacijos rečiau dalyvauja H2020 programos SC1 veiklose (2,1 vs 3,6 per tiriamąjį 

laikotarpį) ir gauna mažiau lėšų vienam projektui (217 kEUR palyginti su 475 kEUR)

• Bulgarija, Slovėnija, Vengrija, Kroatija ir Lietuva yra 5 valstybės narės, kurių paraiškų finansavimo 

sėkmės procentas yra mažiausias

• Nėra nė vienos šalies iš EU-13 valstybių narių, kurios patektų į šalių 5-tuką su aukščiausiu sėkmės 

procentu

• SC1 H2020 programoje  iš EU-13 vertintojų dalis sumažėjo nuo 20.4% 2015 m. Iki 14.5% 2017 m. 

Pagal 2019 m. EK duomenis, vertintjų dalis iš EU-13 sudaro 17.7%

• EU-13 šalių dalyviai yra labiau linkę kurti/eiti į naujus bendradarbiavimo tinklus nei EU-15 šalių 
dalyviai    



KONTAKTAI

Vilniaus universitetas

Mokslo ir inovacijų departamentas

mokslas@cr.vu.lt

mailto:mokslas@cr.vu.lt


DISKUSIJA



Kokiomis priemonėmis/būdais galima būtų užtikrinti aktyvesnį mokslininkų 
įsitraukimą į projektines veiklas? Koks galėtų būtų aukštojo mokslo 
institucijos, politikų vaidmuo šiuo klausimu?

• Mokymai paraiškų rengimo klausimais

• Įvairi pagalba ruošiant paraiškas (techninis paraiškos užpildymas, konsultacijos, darbo grupių 
inicijavimas universitetų padaliniuose, siekiant, kad mokslininkai aktyviau rengtų paraiškas)

• Skatinimo politika institucijose: numatytas ko-finansavimas projektinėms veikloms; doktorantų 
įtraukimas į projektines veiklas; laiko, skirto projektų rašymui, skyrimas; finansinis paskatinimas

• Specialios, tik tyrimams, analizėms ir pan., skirtos finansavimo programos/-ų

• Konsultacinių įmonių, rašančių paraiškas, pagalba

• Aktyvi informacijos sklaida apie projektus

• Mokslininkų dalyvavimas projektų viešinimo, projektų partnerių paieškos renginiuose

• Mokslininkų vadybinių/verslumo kompetencijų ugdymas

• Lengvinti projektų administravimą universitetų ar institutų lygmenyje, supaprastinant vidines 
administracines procedūras

• Aktyvesnis bendradarbiavimas tarp LT universitetų, skatinant tinklų kūrimą

• Kiekvienoje AMI įsteigti už projektus atsakingo asmens pareigybę

• Regionuose rengti informacinio pobūdžio seminarus apie kvietimus teikti paraiškas



Kokiais būdais galima būtų padidinti institucijų, teikiančių projektines 
paraiškas, projektų finansavimo gavimo tikimybę? Jei turite sėkmės istorijų, 
prašome jomis pasidalinti.

• Nustatyti prioritetines sritis, kurių finansavimas numatytas biudžete

• Didinti BVP procentą, skirtą mokslui ir projektinei veiklai

• Dirbti su ekspertais atliekant paraiškų vertinimo analizę, skatinant aktyvų paraiškų rengėjų 

dalyvavimą sklaidos priemonių renginiuose

• Tinkamų projekto partnerių turėjimas

• Užtikrinti mokslininkų mobilumą (dalyvavimą konferencijose, stažuotėse, mokymuose). Nauda -

užmezgami kontaktai, atliekami bendri tyrimai, generuojamos naujos idėjos.

• Pasitelkti projektų rengimo profesionalus

• Gavusių finansavimą pasidalinimas patirtimi

• Didesnis pačių institucijų įsitraukimas norint pasiekti planuojamą rezultatą - finansuojamą projektą



Kokį poveikį jums/jūsų institucijai daro informacijos sklaida apie finansavimą 
gavusius projektus?

• Galimybė mokytis iš kitų patirčių: noras išgirsti sėkmės istorijas, tuo pačiu sužinoti 
apie problemas ir iššūkius rengiant paraiškas

• Sėkmės istorijos motyvuoja, skatina teikti paraiškas, inspiruoja naudotis 
galimybėmis.

• Finansavimą gavę projektai informuoja apie aktualias mokslinių tyrimų kryptis, 
ateities plėtros tendencijas

• Gerosios praktikos pavyzdžiai gerina suvokimą apie galimybes gauti finansavimą, 
ko reikia paraiškos rengimui ir kaip tinkamai suformuoti projekto konsorciumą

• Finansavimą gavę projektai leidžia įsivertinti, kiek ir kokios patirties tam tikrose 
srityse kai kam trūksta, kur reikia pasistengti ir patobulinti paraišką

• Skatina domėtis projektų vertinimo procesu


