LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO TARP XII KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS MOKSLININKŲ
GRUPIŲ PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI KONKURSŲ IR PARAIŠKŲ GRUPIŲ PRINCIPŲ
PATVIRTINIMO
2022 m. birželio 15 d. Nr. V-374
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 375 ,,Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 19.19
papunkčiu ir Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų
taisyklių, patvirtintų Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176
„Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių
patvirtinimo“, 32 punktu,
n u s t a t a u XII kvietimo teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams įgyvendinti (toliau –
XII kvietimas) lėšų paskirstymo principus:
1. XII kvietime numatytos skirti lėšos tarp konkursų padalijamos proporcingai pagal paraiškų,
atitikusių administracinės patikros reikalavimus, visų lėšų poreikį.
2. Kiekvienam iš konkursų pateiktoms paraiškoms įvertinti sudarius kelias paraiškų grupes, lėšos
tarp paraiškų grupių padalijamos proporcingai pagal projektų, ekspertų komisijų pripažintų
finansuotinais, visų lėšų poreikį.
3. Finansavimas projektams paraiškų grupėse skiriamas pagal ekspertų komisijų sudarytą
pirmumo eilę, kol bus išnaudotos kiekvienai paraiškų grupei skirtos lėšos.
4. Jei paraiškų grupėse lieka nepaskirtų lėšų likučių, nepakankamų kiekvienos iš jų pirmumo
eilėje žemiau esančiam projektui finansuoti, tai:
4.1. apskaičiuojama, kiek kiekvienoje tokioje paraiškų grupėje trūksta lėšų finansuotinų projektų
sąraše esančiam pirmam eilėje projektui, kuris nebuvo įtrauktas į finansuojamų projektų sąrašą;
4.2. kiekvienos paraiškų grupės finansuotinų projektų sąraše esantis pirmas eilėje projektas,
kuriam neužteko lėšų, įtraukiamas į konkurso papildomą sąrašą, kuriame projektai išdėstomi eilėje
pirmumo tvarka pagal trūkstamų lėšų dydį (sumą) – kuo mažiau lėšų trūksta, tuo projektas eilėje yra
aukščiau;
4.3. nepaskirstytos lėšos sumuojamos ir paskirstomos konkurso papildomo sąrašo projektams; šie
projektai įtraukiami į finansuojamų projektų sąrašą.
5. Jei paskirsčius lėšas, kaip nurodyta šio įsakymo 4 punkte, lieka nepaskirtų lėšų likučių,
nepakankamų kiekvieno konkurso papildomo sąrašo žemiau esančiam projektui finansuoti, tai:
5.1. apskaičiuojama, kiek kiekviename konkurse trūksta lėšų konkurso papildomame sąraše
esančiam pirmam eilėje projektui, kuris nebuvo įtrauktas į finansuojamų projektų sąrašą;

5.2. kiekvieno konkurso papildomame sąraše esantis pirmas eilėje projektas, kuriam neužteko
lėšų, įtraukiamas į mokslo sričių grupių konkursų (humanitarinių ir socialinių mokslų (toliau – HSM) –
I ir II bei gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų (toliau – NTMA) – III ir
IV) papildomą sąrašą, kuriame projektai išdėstomi eilėje pirmumo tvarka pagal trūkstamų lėšų dydį
(sumą) – kuo mažiau lėšų trūksta, tuo projektas eilėje yra aukščiau;
5.3. nepaskirstytos lėšos sumuojamos ir paskirstomos mokslo sričių grupių konkursų papildomo
sąrašo projektams; šie projektai įtraukiami į finansuojamų projektų sąrašą.
6. Jei paskirsčius lėšas, kaip nurodyta šio įsakymo 5 punkte, lieka nepaskirtų lėšų likučių,
nepakankamų kiekvienos mokslo sričių grupių konkursų papildomo sąrašo žemiau esančiam projektui
finansuoti, tai:
6.1. apskaičiuojama, kiek kiekviename mokslo sričių grupių konkurse trūksta lėšų mokslo sričių
grupių konkursų papildomame sąraše esančiam pirmam eilėje projektui, kuris nebuvo įtrauktas į
finansuojamų projektų sąrašą;
6.2. kiekvieno mokslo sričių grupių konkurso papildomame sąraše esantis pirmas eilėje projektas,
kuriam neužteko lėšų, įtraukiamas į kvietimo papildomą sąrašą, kuriame projektai išdėstomi eilėje
pirmumo tvarka pagal trūkstamų lėšų dydį (sumą) – kuo mažiau lėšų trūksta, tuo projektas eilėje yra
aukščiau;
6.3. nepaskirstytos lėšos sumuojamos ir paskirstomos kvietimo papildomo sąrašo projektams; šie
projektai įtraukiami į finansuojamų projektų sąrašą.
7. Rezervinių projektų sąrašai (jei tokie būtų siūlomi sudaryti) pagal konkursus parengiami
laikantis ekspertų komisijų sudarytų finansuotinų projektų pirmumo eilių ir Tarybos ekspertų komitetui
pagal kompetenciją aptarus projektų, pripažintų finansuotinais, bet neįtrauktų į finansuojamų projektų
sąrašus, mokslinį lygį, atitiktį valstybės reikmėms, poveikį komiteto kompetencijai priskiriamų mokslo
sričių mokslinių tyrimų plėtotei ir pan.
8. Atsiradus papildomų lėšų, projektai iš rezervinių projektų į finansuojamų projektų sąrašus
įtraukiami, išlaikant šio įsakymo 1 punkte nustatyta tvarka paskirstytas lėšų proporcijas, konkursus
sujungiant pagal mokslo sričių grupes (HSM – I ir II bei NTMA – III ir IV konkursai).
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