Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno
tiriamosiose) vasaros praktikose, III kvietimas
 Bendroji kvietimo informacija
 Paraiškų pildymo ir teikimo reikalavimai

Bendroji kvietimo informacija
Finansavimo tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant
praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei
tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

Finansuojama veikla – „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“
poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno tiriamosiose) vasaros
praktikose“.
Veiklos tikslas – skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti jų
mokslinę kvalifikaciją.
Didžiausia galima projektui skirti suma – 1 770,14 Eur.

Planuojama kvietimo finansavimo suma – 257 440 Eur.
- humanitarinių, socialinių mokslų sričių bei scenos ir ekrano menų ir vaizduojamųjų
menų sričių projektams skiriama iki 90 104 eurų;
- gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų
sričių projektams skiriama iki 167 336 eurų.
Paraiškos teikiamos nuo 2021-01-22 iki 2021-03-23

Galimi pareiškėjai
Tinkami pareiškėjai (16 punktas):

Universitetai

Kolegijos

AIKOS
www.aikos.smm.lt

Valstybiniai mokslinių tyrimų
institutai, kurie turi mokslo
doktorantūros teisę ir (arba)
kartu su universitetais
dalyvauja rengiant
mokslininkus

Reikalavimai vasaros praktikai
11 punktas – Mokslinė (meno tiriamoji) vasaros praktika pagal Aprašą suprantama kaip
vasaros atostogų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslo (meno)
tiriamasis darbas, vadovaujant praktikos vadovui.
12.2 papunktis - pagal Aprašo 11.1 papunktyje (studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant
mokslinėse (meno tiriamosiose) vasaros praktikose) nurodytą poveiklę – 2 mėnesiai
(vasaros atostogų metu).
13.1 punktas – ne mažesnis kaip 160 akademinių valandų per mėnesį.
27 punktas – projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki metų, kuriais paskelbtas
kvietimas, rugpjūčio 31 d.,
29 punktas – projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

Reikalavimai vasaros praktikai
30 punktas – tinkama projekto tikslinė grupė yra studentai, kurie pagal Projektų taisyklių 23
skirsnį taip pat yra ir projekto dalyviai.
31 punktas – projektu turi būti siekiama Priemonės įgyvendinimo produkto stebėsenos
rodiklio „Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo
programas“.
381.1. – projekte turi būti numatytas šis privalomas fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis –
laisvos formos studento mokslinės veiklos ataskaita – patvirtinta praktikos vadovo, kurioje
aprašoma: studentų praktikos metu numatytų tikslų ir darbo plano realizavimas, planuotos
bei atliktos veiklos, planuoti bei pasiekti rezultatai ir nukrypimo nuo plano priežastys (jei
tokių yra), tyrimo metodikos ir tyrimo rezultatų aptarimas, išvados bei ataskaitoje naudotos
literatūros sąrašas.

Studento ir praktikos vadovo sąvokos
4 punktas – Apraše studentas suprantamas kaip asmuo, studijuojantis aukštojoje
mokykloje Lietuvoje pagal pakopinių studijų pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų
studijų programą. Pagal Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą poveiklę organizuojamame
konkurse negali dalyvauti:
4.1. pirmosios pakopos pirmojo ir paskutiniojo kurso studentai;
4.2. antrosios pakopos paskutiniojo kurso studentai;
4.3. vientisųjų studijų pirmojo ir paskutiniojo kurso studentai.

201 punktas - studentų tyrimų vadovas pagal Aprašą suprantamas kaip mokslininkas, meno
daktaras arba pripažintas menininkas, vadovaujantis studentų praktikai.

Reikalavimai studentui
20 punktas – studentų tyrimuose gali dalyvauti studentai, kurių paskutinio semestro visų
studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis. Studijų rezultatų
svertinis vidurkis apskaičiuojamas egzaminuotų dalykų kreditų (ECTS) skaičiaus ir gautų
įvertinimų sandaugų sumą padalinus iš egzaminuotų dalykų kreditų sumos pagal tokią
formulę:

ki – dalyko kreditų skaičius;
pi – dalyko įvertinimas balais;
n – egzaminuotų dalykų skaičius;
i – sumavimo indeksas, kintantis nuo 1 iki n.
201 punktas – tas pats studentų tyrimų vadovas ir tas pats studentas gali būti nurodytas tik
vienoje paraiškoje pagal kvietimą.

202 papunktis – studentas negali gauti kitų pajamų už tą patį studentų
tyrimų metu atliekamą mokslo (meno) tiriamąjį darbą.

Finansavimo reikalavimai
40 punktas – tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos ir apmokėtos nuo projekto
veiklų įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Jei projekto veiklos
pradedamos įgyvendinti iki dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, tokios projekto išlaidos yra
netinkamos finansuoti.
41 punktas – tinkamos finansuoti projekto išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją
normą. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma negali viršyti Aprašo 42 punkte nustatytos didžiausios
projektui skiriamos finansavimo lėšų sumos, t. y. – 1 770,14 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai
septyniasdešimt eurų 14 ct)
47 punktas – pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Pavyzdinis FĮ-035-01 sąrašas

Pavyzdinis sąrašas fiksuotų įkainių sudarančios išlaidos:
• mokslinei literatūrai;

• studento stipendijai;
• medžiagoms ir reagentams, mokymo priemonėms;
• trumpalaikiam turtui įsigyti;

• bibliotekų, archyvų, duomenų bazių paslaugoms;
• tiekėjų paslaugoms – matavimams, tyrimams, apklausoms atlikti;
• įrangos nuomai;
• pašto, spaudos darbams ir paslaugoms;
• transportui (nuvykimui/grįžimui į/iš tyrimo lauko);

Pavyzdinis FN-001 sąrašas
Didžiausia fiksuotoji norma yra 24 proc. nuo projekto vykdymo išlaidų sumos (t. y. 24 proc. nuo 5
išlaidų kategorijos).
Netiesioginėms projekto išlaidoms gali būti priskiriamos šios išlaidos:
1. projekto administravimo išlaidos:
• a) projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant
projektą (darbo užmokesčio išlaidos apima Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių
418 punkte nurodytas išlaidas);
• b) projektą administruojančių asmenų mokymų projekto administravimo klausimais išlaidos;

• c) su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos;
• d) su projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidos;
• e) įrangos, transporto priemonių, kai jos susijusios su projekto administravimu, nuomos
išlaidos;

• f) projekto administravimo paslaugų, teisinių ir kitų konsultacijų išlaidos;
• g) projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų išlaidos ir įsigyto ir
(arba) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos;
• h) kitos su projekto administravimu susijusios išlaidos;
2. finansinių paslaugų pirkimo išlaidos (avanso draudimo išlaidos, kredito įstaigos
mokesčiai ir kitos finansinių paslaugų pirkimo išlaidos).

Paraiškų vertinimas
Paraiškų vertinimas vykdomas tokia tvarka:
63.1 papunktis – pirmiausia atliekamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas, kurio metu
įvertinama projekto atitiktis Apraše nustatytiems reikalavimams (t. y., įvertinama, ar su paraiška pateikti
visi paraiškos dokumentai ir informacija).
63.2 papunktis – paraiškos, atitikusios tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimus, perduodamos
naudos ir kokybės vertinimui.

631 papunktis – projektų naudos ir kokybės vertinimui perduotos paraiškos suskirstomos į dvi grupes:
humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, scenos ir ekrano menų, vaizduojamųjų menų sričių grupę bei
gamtos mokslų, technologijos mokslų, medicinos ir sveikatos mokslų, žemės ūkio mokslų sričių
paraiškų grupę.
Projektų naudos ir kokybės vertinimą atlieka LMT pirmininko patvirtinta ekspertų komisija. Narius į
ekspertų komisiją siūlo įgyvendinančios institucijos Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir
technikos mokslų komitetai.
Vertinimas trunka ne ilgiau kaip 90 dienų.

NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ

NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ

Paraiškų pildymo ir teikimo reikalavimai
Paraiška pildoma vadovaujantis projektų
finansavimo sąlygų Apraše Nr. 3 priede Nr. 5
„Paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą“ nurodyta
pildymo instrukcija.

Paraiškos pildymas
Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Apraše Nr. 3 priede Nr. 5 „Paraiška
finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą“ nurodyta
pildymo instrukcija.
Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES
struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt arba www.lmt.lt tinklalapyje;

Lietuvos mokslo tarybos svetainėje:
https://www.lmt.lt/lt/kvietimai-teikti-paraiskas-ir-konkursu-rezultatai/vasarospraktikos-iii-kvietimas-2021-m./informacija-pareiskejams/3694

2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje svetainėje:
https://esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/kvietimai-teiktiparaiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-nr-24-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagalpoveikle-studentu-gebejimu-ugdymas-dalyvaujant-mokslinese-meno-tiriamosiose-vasarospraktikose-nr-09-3-3-lmt-k-712-24

Paraiškos turinys

Pareiškėjo duomenys

Kvietimas
Nr. 24

Pagal Aprašo Nr. 3
punktą Nr. 16 –
pareiškėjai yra į
AIKOS sistemą
įtrauktos
institucijos

Pareiškėjo duomenys

Projekto veiklos teritorija ir projekto aprašymas

Nurodoma:
1. apskritis, kuriai tenka didžioji dalis
projekto lėšų;
2. savivaldybė, kurioje planuojama
vykdyti pagrindines projekto
veiklas;
3. seniūnijų grupė (-ės) – žymimos
jei pasirenkama viena iš nurodytų
savivaldybių.
4.3 punktas –
nežymimas, nes pagal
aprašo 29 punktą projekto veiklos turi būti
vykdomos Lietuvos
Respublikoje.

Projekto aprašymas
5.1 dalyje aprašoma:
a) projekto poreikis, projekto tikslas, tyrimo
tema, jos aktualumas, studento darbai, darbo
planas;
b) studento vardas, pavardė, studijų
programa, mokslinės (meno) veiklos patirtis ir
aktyvumas.

5.2 dalyje aprašoma:
projekto tikslas, kokios
projekto veiklos bus
įgyvendinamos ir kokių
rezultatų šiomis veiklomis
siekiama.

Projekto aprašymas
5.3 dalyje aprašoma:
projektą administruojančio
personalo atsakomybė ir
funkcijos.

Galima pasirinkti daugiau nei
vieną riziką. Pateikiamas rizikų
sąrašas yra preliminarus ir
skirtas pareiškėjui palengvinti
rizikų nustatymą, todėl nėra
laikomas baigtiniu.

Projekto loginis pagrindimas

Privalomas fizinis
rodiklis ataskaita

Projekto biudžetas (variantas I )

Projektos suma = projekto
vykdymo išlaidos +
netiesioginės išlaidos

Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas
Pagal Aprašo Nr. 3 punktą 12.1
projekto trukmė - 2 mėnesiai
(vasaros atostogų metu).

Žymima „NE“, nes projekto
veikla(os) neprasidės iki sutarties
pasirašymo.

Stebėsenos rodikliai
Pagal aprašo 31 punktą projektu
turi būti siekiama Priemonės
įgyvendinimo produkto stebėsenos
rodiklio - „Tyrėjai, kurie dalyvavo
ESF veiklose, skirtose mokytis pagal
neformaliojo švietimo programas“

13.2 punktas - netaikomas. Pildyti nereikia.

Projekto atitiktis horizontaliesiems principams
14.1 punktas taikomas, o
14.2 punktas – netaikomas
(14.2.1. ir 14.2.2. - žymėti
nereikia ).

Informavimas apie projektą

Paraiškos priedų sąrašas

Paraiškos pateikimas
El. paraiškos forma

+
1. pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą dėl pareiškėjo
(projekto vykdytojo) institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo
užtikrinimo
2. dokumentą, patvirtinantį praktikos vadovo įgytą mokslo (meno) daktaro laipsnį ar
pripažinto menininko statusą;
3. studento paskutinio semestro studijų pažymą, kurioje nurodyti studijų forma,
studijų pakopa, studijų kursas, studijuoti dalykai, studijų pradžios ir baigimo metai,
studijų rezultatų svertinis vidurkis (apskaičiuotas pagal Aprašo 20 punkte nurodytą
formulę);
4. studento mokslinės (meno tyrimų) veiklos aprašymą;
5. įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne institucijos
vadovas) kopijos.

Paraiškos pateikimas per DMS
Paraiška ir Aprašo 59 punkte nurodyti priedai teikiami per iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę

(toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt

Paraiškos pateikimas per DMS

Atkreipiame dėmesį, kad galimo paraiškos įkėlimo klaidos – neleistini simboliai.

• Pasitikrinti klaidas galima - https://regex101.com/r/77Jsjj/5
• Informacija apie Duomenų mainų sistemos naudojimą - http://www.esinvesticijos.lt/dms

Paraiškos pateikimas per junkis.lmt.lt sistemą

Per 3 dienas po paraiškos pateikimo per DMS, pareiškėjas turi LMT Paraiškų ir ataskaitų
teikimo informacinėje sistemoje užpildyti bendrąją paraiškos informaciją (paraiškos
kodas (09.3.3-LMT-K-712-24-XXXX), projekto pavadinimas, projekto įgyvendinimo
laikotarpis, projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, pareiškėjo institucija, projekto
dalyvio (studento) vardas ir pavardė, praktikos (tyrimų) vadovo vardas ir pavardė, už

paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė ir jo kontaktai, mokslo (meno) sritis ir
pagrindinė mokslo (meno) kryptis) ir įkelti užpildytą paraišką PDF formatu su priedu,
kuris nurodytas Aprašo 59.4 papunktyje.
Pareiškėjas prie LMT Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinės sistemos jungiasi per
tinklalapį junkis.lmt.lt ir, užsiregistravęs tampa jos naudotoju, arba jungiasi anksčiau
sukurtais naudotojo duomenimis, jei jis šia sistema jau buvo naudojęsis.

Kontaktai

LMT Mokslo fondo ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti
skyriaus konsultuojantys darbuotojai:
Ugne Andrijauskaite, el. p. ugne.andrijauskaite@lmt.lt, tel. 8 604 75112;
Edita Kavaliauskienė, el. p. edita.kavaliauskiene@lmt.lt; tel. 8 604 58290;

Ilona Monstavičienė, el. p. ilona.monstaviciene@lmt.lt, tel. 8 604 53802.

