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Asta Aleksandravičienė
Lietuvos mokslo taryba
2020 m. birželio 26 d.

Finansavimo schemos tikslas
• Schema įgyvendinama pagal Lietuvos mokslo tarybos ir
Lenkijos Nacionalinio mokslo centro (lenk. Narodowe
Centrum Nauki) 2016 m. lapkričio 16 d. pasirašytą
supratimo memorandumą (angl. Memorandum of
Understanding)
• Stiprinti tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą ir
finansuoti fundamentinius aukštos kokybės bendrus
Lietuvos ir Lenkijos mokslo projektus visose mokslo
srityse
• Pirmam kvietimui buvo pateiktos 254 paraiškos, iš jų 143 –
GTM, 111 – HSM sričių. Finansuojama 16 projektų, iš jų 10
– GTM, 6 – HSM sričių. Sėkmės rodiklis – 6 proc.

Kvietimas teikti paraiškas

Paskelbimo data: 2020-06-15
Paraiškos Lenkijoje priimamos iki 2020-09-15
16 val. (CEST)
Paraiškos Lietuvoje priimamos iki 2020-09-22
16 val. (EEST)

Bendrieji kvietimo principai I
• Galima teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti visose
mokslo srityse
• Finansuojami tik fundamentiniai (į naujų žinių sukūrimą
orientuoti, neturint jokio tiesioginio komercinio tikslo)
moksliniai tyrimai
• Moksliniai tyrimai turi sudaryti pagrindinę projekto veiklų dalį
• Projekto išlaidos turi atitikti nacionalinėse taisyklėse
nustatytus reikalavimus projekto išlaidoms
• Neteikiamas finansavimas, kuris laikomas valstybės pagalba

Bendrieji kvietimo principai II
• Projekto vadovas gali teikti tik vieną šio
kvietimo paraišką
• Paraiškos teikiamos anglų kalba (išskyrus
kvietimo dokumentuose nurodytas dalis)
• Galima bendro Lenkijos ir Lietuvos mokslo
projekto trukmė – 24 arba 36 mėnesiai

Galimi pareiškėjai I
• Bendrą mokslo projektą įgyvendina Lietuvos tyrėjų grupė
kartu su tinkama finansuoti vykdančiąja institucija Lietuvoje ir
Lenkijos tyrėjų grupė kartu su tinkama finansuoti priimančiąja
institucija Lenkijoje
• Kiekvienai nacionalinei projekto vykdytojų grupei vadovauja
projekto vadovas
• Projekto vadovas iš Lietuvos turi būti mokslininkas (tyrėjas,
turintis mokslo daktaro laipsnį), o projekto vadovui iš Lenkijos
taikomas reikalavimas turėti bent daktaro laipsnį
• Paraiškoje kitų pagrindinių projekto vykdytojų (ne vadovo)
asmens duomenys nenurodomi.

Galimi pareiškėjai II
• Tinkamos finansuoti vykdančiosios institucijos Lietuvoje –
Lietuvos mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo įstaigos,
įtrauktos į Švietimo ir mokslinių tyrimų įstaigų registrą, kurį
galima rasti adresu
https://www.aikos.smm.lt/en/Pages/Default.aspx
• Tinkamos finansuoti priimančiosios institucijos Lenkijoje:
paraiškas NCN gali teikti įstaigos, nurodytos 2010 m. balandžio
30 d. Nacionalinio mokslo centro nutarimo 27 (1) (1) –(2), (1)
(4) –(5) ir (1) (7) straipsniuose (2019 m. Nutarimų sąvadas,
1384 punktas)

Projektų finansavimas I
• Pagal šį kvietimą pareiškėjams iš Lietuvos numatyta skirti iš
viso ne mažiau nei 1500 000 eurų, pareiškėjams iš Lenkijos –
10 000 000 zlotų
• Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos
biudžetas neturi viršyti 80 000 eurų (2 metų trukmės
projektuose) arba 120 000 eurų (3 metų trukmės
projektuose)
• Projekto vykdytojų iš Lenkijos ir priimančiosios institucijos
biudžetas turi būti ne mažesnis kaip 150 000 zlotų
• Projekto užduočių paskirstymas partneriams turi atitikti
numatytus partnerių biudžetus

Projektų finansavimas II
• Pateikus paraišką, Lenkijos projekto vykdytojams išlaidų
sąmatos taisyti neleidžiama, todėl nepagrįstai didelis projekto
biudžetas gali tapti paraiškos atmetimo priežastimi
• Projekto vadovo ir kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo iš
Lietuvos darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20
valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais
• Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų,
jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu
susijusių veiklų, įskaitant vizitų į partnerio Lenkijoje instituciją,
išlaidos

Tinkamos išlaidos
Išlaidos moksliniams tyrimams
(projekto vykdytojų darbo užmokestis, socialinio draudimo ir kitos įmokos, išlaidos
paslaugoms ir prekėms, priskiriamoms trumpalaikio turto kategorijai, išlaidos
ilgalaikiam turtui įsigyti, autoriniai darbai)
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 30 proc. nurodytų tinkamų finansuoti projekto išlaidų darbo užmokesčiui,
socialinio draudimo ir kitoms įmokoms, paslaugoms bei autoriniams darbams)

Paraiškų teikimo tvarka
Bendra paraiškos forma (JPD- Joint proposal description)
rengiama abiejų šalių

Bendra paraiškos forma (JPD) ir kiti Lenkijoje pusės
reikalaujami dokumentai pateikiami OSF sistemoje Lenkijoje
iki 2020 m. rugsėjo 15 d. 16 val. (CEST laiku)

Po paraiškos pateikimo Lenkijoje OSF sistema sugeneruoja
PDF formatu bendrą paraiškos formą (JPD), kuri yra
paraiškos, teikiamos Lietuvoje dalis. Bendra paraiškos forma
(JPD) teikiama Lietuvoje ir Lenkijoje turi būti identiška

Lietuvoje paraiška pateikiama Tarybos JUNKIS sistemoje (OSF
sugeneruota bendra paraiškos forma pateikiama kaip vienas
iš paraiškos priedų) iki 2020 m. rugsėjo 22 d. 16 val. (EEST
laiku).

Paraiškos formos
Bendra paraiškos forma (JPD - Joint Project
Description)
• https://www.lmt.lt/lt/doclib/ut7digpxgp61n3namjbz
cy6af3k4tmxz
• Lietuvos–Lenkijos mokslo projekto paraiškos
Lietuvoje elektroninė forma pildymui:
http://junkis.lmt.lt/
• Lietuvos-Lenkijos mokslo projekto „DAINA 2“
paraiškos Lietuvoje forma peržiūrai

Paraiškų vertinimo procedūra
• Gautų paraiškų administracinę patikrą Lietuvoje
atlieka Taryba, Lenkijoje – Nacionalinis mokslo
centras
• Abejose šalyse administracinės patikros reikalavimus
atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam
vertinimui
• Paraiškų ekspertinis vertinimas organizuojamas
abejose šalyse paraleliai
• Finansavimo sprendimai bus priimami bendru
Tarybos ir Nacionalinio mokslo centro sutarimu

Paraiškų vertinimo kriterijai
Visos paraiškos vertinamos pagal tris kriterijų grupes:
• projektų vadovų kompetencija (40 proc.);
• mokslinių tyrimų projekto kokybė (50 proc.);
• projekto įgyvendinamumas ir biudžetas (10 proc.)
Ekspertinio vertinimo forma Lietuvoje

9. Preliminarus kvietimo tvarkaraštis
2020 m. birželio 15 d.

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

2020 m. rugsėjo 15 d., 16 val.
(CEST laiku)

Paraiškų pateikimo sistemoje ZSUN/OSF
terminas Lenkijos pareiškėjams

2020 m. rugsėjo 22 d., 16 val.
(EEST laiku)

Paraiškų pateikimo sistemoje JUNKIS terminas
Lietuvos pareiškėjams

2020 m. lapkričio mėn.–2021 m.
balandžio mėn.

Ekspertinis vertinimas

2021 m. balandžio mėn. pabaiga– Rezultatų paskelbimas
2021 m. gegužės mėn. pradžia

2021 m. vidurys

Bendrų mokslinių tyrimų projektų vykdymo
pradžia

Svarbūs dokumentai I
•
•
•
•

Kvietimo tekstas lietuvių kalba
Kvietimo tekstas anglų kalba
Bendros paraiškos forma
Lietuvos-Lenkijos mokslo projekto „DAINA 2“ paraiškos,
teikiamos Tarybai, forma (2020-06-08 įsakymas Nr. V-314)
• Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų
konkursinio finansavimo bendrosios taisyklės (2019-04-04
įsakymas Nr. V-176)
• Vykdančiosios institucijos rašto apie projekto vykdymo
užtikrinimą forma (2018 vasario 8 d. įsakymas Nr. V-54)
• Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų
gairės (2016-02-29 nutarimas Nr. VIII-2)

Svarbūs dokumentai II
• Rekomendacijos dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano
(DVP) metmenų
• Didžiausi leistini pareigybių valandiniai atlygiai (2018-09-11 įsakymas Nr.
V-443 (taikoma projektams, pradedamiems įgyvendinti nuo 2019 m.
sausio 1 d.)
• Pavyzdiniai mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar)
technologinės produkcijos sąrašai (2014-10-31 įsakymas Nr. V-217,
pakeista 2017-05-24 įsakymu Nr. V-132)
• Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191
patvirtinta Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo
tyrimo ataskaita (2019 m. gegužės 13 d. redakcija)
• Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo
darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašas (2011-05-16 nutarimas Nr. VII71, patikslintas 2012-01-30 nutarimu Nr. VII-100)

Klausimai
• Ar gali projekto vadovas iš Lietuvos turėti ankstesnį Tarybos
finansuojamą projektą, kuriam vadovauja? Ar vienintelis
apribojimas yra tas, kad jis negali vadovauti daugiau nei
vienai šiam konkursui teikiamai paraiškai ?
• Vadovavimas kitiems Lietuvos mokslo tarybos finansuojamiems/
finansuotiems projektams šiuo atveju nėra kliūtis kaip vadovui
dalyvauti „Daina 2“ kvietimo projekte.

• Ar galima į projektą įtraukti mokslininkę, kuri kartu su kitu
savo darbdaviu iš Lietuvos jau įsitraukusi ir kitame šio
kvietimo projekte?
• Tas pats asmuo kaip projekto vadovas gali teikti tik vieną šio
kvietimo paraišką. Tačiau apribojimas tam pačiam asmeniui būti
vienu metu įtrauktam kaip projekto vykdytojui (ne vadovui)
dviejuose skirtinguose projektuose netaikomas.

Klausimai
• Ar yra nustatytos išlaidų ribos biudžeto eilutėms, pvz., riba
atlyginimams, ilgalaikiam turtui ir pan. ?
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas
negali viršyti 80 000 eurų 24 mėn. projektams, o 36 mėnesių trukmės
projektams – 120 000 eurų. Viršutinių ribų atskiroms projekto išlaidų
kategorijoms nustatyta nėra. Vienintelė išlyga taikoma netiesioginėms
projekto išlaidoms, kurios negali viršyti 30 proc. šių projekto tiesioginių
išlaidų sumos: projekto vykdytojo darbo užmokesčio, projekto
vykdytojo socialinio draudimo ir kitų įmokų, išlaidų paslaugoms
(išskyrus autorinius darbus) ir išlaidų autoriniams darbams.

Klausimai
• Kokioms temoms suteikiama pirmenybė? Kiek vietų bus
skirta technologijos mokslams?
Tematiniai prioritetai nėra nustatyti. Paraiškų skaičius pagal tematiką
taip pat.
Finansuojami projektai bus atrenkami bendru sutarimu, atsižvelgiant į
ekspertinio vertinimo rezultatus abejose šalyse.

• Ar galima teikti tą pačią paraišką, kuri buvo teikiama DAINA
1 kvietimui?
Taip, jei ji nebuvo/nėra finansuojama nei pagal DAINA, nei pagal kitą
finansavimo schemą.

Klausimai
• Kaip sėkmingai parengti paraišką?
Sėkminga paraiška:
• atitinka visus formalius reikalavimus;
• jai vadovauja aukštos kompetencijos vadovai/vadovės;
• planuojamas kokybiškas mokslinis tyrimas;
• projekto įgyvendinimas tinkamai suplanuotas;
• projekto biudžetas pagrįstas ir atitinkantis reikalavimus.

Kontaktai Lietuvos pareiškėjams
Lietuvoje informaciją programos klausimais teikia
Asta Aleksandravičienė
Tel. +370 676 18 297,
El. p. asta.aleksandraviciene@lmt.lt.

Kontaktai Lenkijos pareiškėjams
Gyvybės mokslai:
Dr. Jadwiga Spyrka
El. p. jadwiga.spyrka@ncn.gov.pl
Tel. +48 12 341 9154
Menai, humanitariniai ir socialiniai mokslai:
Dr. Ulana Gocman
El. p. ulana.gocman@ncn.gov.pl

Fiziniai ir inžineriniai mokslai:
Dr. Eng. Ewelina Szymańska – Skolimowska
El. p. ewelina.szymanska-skolimowska@ncn.gov.pl
Tel. +48 12 341 9155
Bendrieji klausimai:
Magdalena Dobrzańska-Bzowska
El. p. Magdalena.Dobrzanska-Bzowska@ncn.gov.pl
Tel. +48 12 341 9094
Dr. Magdalena Godowska,
El. p. magdalena.godowska@ncn.gov.pl
Tel. +48 12 341 9016

Klausimai

Dėkoju už dėmesį!

