Projektų finansavimas ir administravimas:
Dažniausiai užduodami klausimai

2019 m. gegužės mėn.

Vilnius

Aktualiausios temos
◊ Dotacijos sutarties keitimai

◊ Projekto fiziniai veiklos rodikliai

◊ Projekto viešinimo reikalavimai

◊ Projekto finansavimo sąlygos

◊ Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaita

Dotacijos sutarties keitimai (1)

Dažniausiai pasitaikantys keitimų atvejai:
- Keičiami mokslinio tyrimo grupės nariai;
- Įtraukiami nauji mokslinio tyrimo grupės nariai;
- Keičiamos mokslinio tyrimo grupės narių pareigybės (kvalifikacija);
- Keičiama komandiruotės vieta (718 priemonės atveju);
- Keičiamas darbo valandų paskirstymas tarp mokslinio tyrimo grupės narių;
- Keičiami projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpiai;
- Keičiamas projekto fizinio rodiklio aprašymas;
- Keičiamas lėšų paskirstymas tarp fizinių rodiklių.
Informavimas apie numatomus sutarties keitimus atliekamas iš anksto arba ne
vėliau kaip 10 darbo dienų po įvykusio keitimo.
Fizinių bei stebėsenos rodiklių kiekybinės ir kokybinės išraiškos, nustatytos
sutartyse, nekeičiamos

Dotacijos sutarties keitimai (2)

Keitimų sąlygos:
- Apie numatomus atilikti keitimus įgyvendinančioji institucija turi būti
informuojama iš anksto, prieš atliekant keitimą;
- Atliekami keitimai turi būti pagrįsti;
- Keitimo pagrindimas turi atsakyti į klausimus:
- Kas sąlygoja numatomą keitimą?
- Kodėl šis keitimas yra būtinas?
- Kaip šis keitimas prisidės prie projekto įgyvendinimo?
Rekomenduojame numatomo sutarties keitimo sąlygas bei eigą su Lietuvos
mokslo tarybos darbuotojais aptarti iš anksto.

Dotacijos sutarties keitimai (3)

Teiktini su keitimais susiję dokumentai mokslinio tyrimo grupės nario
keitimo atveju:
-

Keitimo prašymas su pagrindimu (teikiamas oficialiu raštu per DMS);
Numatomo įdarbinti mokslinio tyrimo grupės nario gyvenimo aprašymas;
Numatomo įdarbinti mokslinio tyrimo grupės nario publikacijų sąrašas;
Numatomo atlikti keitimo finansinė išraiška – t. y., paaiškinimas, kaip
atliekamas keitimas atsispindės projekto biudžete (rekomendacinė forma
pridedama).

Jei įmanoma, teikiamus dokumentus prašome parengti Lietuvių kalba.
Kai numatomo įdarbinti mokslinio tyrimo grupės nario mokslinė kvalifikacija yra
tokia pati arba aukštesnė už keičiamo mokslinio tyrimo grupės nario, keitimas
vertinamas kaip labiau pagrįstas.

Dotacijos sutarties keitimai (4)

Teiktini su keitimais susiję dokumentai mokslinio tyrimo grupės nario
pareigybės keitimo atveju:
- Keitimo prašymas su pagrindimu (teikiamas oficialiu raštu per DMS);

- Numatomo atlikti keitimo finansinė išraiška – t. y., paaiškinimas, kaip
atliekamas keitimas atsispindės projekto biudžete (rekomendacinė forma
pridedama).
Teiktini su keitimais susiję dokumentai komandiruotės keitimo atveju:
- Keitimo prašymas su pagrindimu (teikiamas oficialiu raštu per DMS);
- Gali būti pateikti papildomi dokumentai:
- Preliminari renginio programa;
- Kvietimas į stažuotę/renginį/vizitą ar kt.;
- Bet koks kitas dokumentas, padedantis įvertinti keitimo pagrįstumą.
Komandiruotės vietos keitimo derinamas būtinas įgyvendinant pagal 01.2.2-LMT-K718 priemonę finansuojamus projektus.
Keičiant komandiruotės vietą, komandiruotei skirta sutartyje nustatyta finansavimo
suma negali būti didinama.

Dotacijos sutarties keitimai (5)

Teiktini su keitimais susiję dokumentai darbo valandų paskirstymo tarp
mokslinio tyrimo grupės narių atveju;
- Keitimo prašymas su pagrindimu (teikiamas oficialiu raštu per DMS);
- Numatomo atlikti keitimo finansinė išraiška – t. y., paaiškinimas, kaip
atliekamas keitimas atsispindės projekto biudžete (rekomendacinė forma
pridedama).

Teiktini su keitimais susiję dokumentai projekto veiklų įgyvendinimo
laikotarpių keitimo atveju:
- Keitimo prašymas su pagrindimu (teikiamas oficialiu raštu per DMS).

Dotacijos sutarties keitimai (6)

Teiktini su keitimais susiję dokumentai projekto fizinio rodiklio aprašymo
keitimo atveju:
- Keitimo prašymas su pagrindimu (teikiamas oficialiu raštu per DMS);
Kai keičiamas projekto fizinio rodiklio aprašymas, svarbu atkreipti dėmesį į šiuos
aspektus:
- Ar numatomas keisti fizinis rodiklis kokybine prasme yra ne mažesnis, nei buvo
numatyta sutartyje;
- Ar numatomas keisti fizinis rodiklis buvo teiktas ekspertiniam vertinimui ir galėjo turėti
įtakos projekto vertinimo rezultatui.

Teiktini su keitimais susiję dokumentai lėšų paskirstymo tarp fizinių
rodiklių keitimo atveju:
- Keitimo prašymas su pagrindimu (teikiamas oficialiu raštu per DMS);
- Lėšų perskirstymo informacija (pvz., lentelė ar kt. forma).

Projekto fiziniai veiklos rodikliai (1)
- Fizinis veiklos rodiklis laikomas pasiektu, kai jis pasiekia sutartyje nurodytą
reikšmę bei parengtumo lygį, pvz.:
- Publikacija įteikta spaudai;
- Publikacija išspausdinta;
- Pateikta patentinė paraiška;
- Perskaitytas pranešimas mokslinėje konferencijoje
- Ir kt.

Mokslinės produkcijos apibrėžimas ir baigtumo parengtumo lygis nustatytas
Pavyzdiniuose mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės
produkcijos sąrašuose.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a24d980946211e69ad4c8713b612d0f
Fizinio veiklos rodiklio aprašyme
sutartyje nurodytas parengtumo lygis

Fizinio veiklos rodiklio aprašyme
sutartyje parengtumo lygis nenurodytas

Fizinis rodiklis laikomas pasiektu, kai
pasiekiama nurodyta stadija

Fizinis rodiklis laikomas pasiektu, kai
pasiekiama galutinė Pavyzdiniame
mokslinės produkcijos sąraše nurodyta
to konkretaus rodiklio stadija.

Projekto fiziniai veiklos rodikliai (2)

- Vertinant mokėjimo prašymą, įvertinama mokslinės publikacijos publikavimo
/ įteikimo spaudai / mokslinio pranešimo pristatymo (ar pan.) data, nurodyta
sutartyje: t. y., įvertinama, ar veikla nebuvo įgyvendinta anksčiau, nei
deklaruojama mokėjimo prašyme.
- Jei fizinį rodiklį numatoma pasiekti anksčiau, nei numatyta sutartyje,
rekomenduojame inicijuoti projekto sutarties keitimą – t. y., keisti projekto
veiklų įgyvendinimo grafiką ir perskirstyti mokslinio tyrimo grupės narių
darbo valandas.
- Papildomi fiziniai veiklos rodikliai gali būti nurodomi projekto mokslinio
tyrimo vykdymo ataskaitoje (bet ne mokėjimo prašymuose) kaip papildoma
produkcija.

Projekto fiziniai veiklos rodikliai (3)
Galimi projekto fiziniai rodikliai:

Galimi projekto fizinio rodiklio pasiekimą įrodantys
dokumentai:
Publikacija arba internetinė nuoroda. Jeigu pačiame straipsnyje

Mokslo publikacija

nėra nurodytų straipsnio pateikimo redakcijai ir išspausdinimo datų,
tuomet kartu turi būti pateikta susirašinėjimo el. laiškai.

SVARBU ! Straipsnis negali būti pateiktas redakcijai prieš
projekto veiklų įgyvendinimą.
Pranešimai mokslinėse
konferencijose

Žodinio pranešimo skaidrės / stendinio pranešimo
fotonuotrauka arba maketas, programa (papildomai galima
pateikti išduotą sertifikatą, tezių rinkinius ir pan.)

Prototipai /Eksperimentinių tyrimų Fotonuotraukos, schemos ir pan.
stendo maketas
Atviro kodo programa
Kompiuterinė programa
Internetinė duomenų bazė
Programinė įranga
Mobilioji/ internetinė programėlė

Nuoroda į sukurtą produktą, jei jis atviras. Jeigu produktas
nėra atviras, tuomet pateikti patį produktą.

Seminarai / konferencijos

Programa, dalyvių sąrašas (papildomai galima pateikti
skaitytus pranešimus ir pan.)

Projekto viešinimo reikalavimai

- 2019 m. balandžio mėn. pakeistos projekto viešinimo formuluotės –
naujosios formuluotės skelbiamos Lietuvos mokslo tarybos tinklapyje:
Lietuvių kalba
Projektas bendrai finansuotas iš
[Europos socialinio fondo] [Europos
regioninės plėtros fondo] lėšų (projekto
Nr. [numeris]) pagal dotacijos sutartį su
Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Anglų kalba
This project has received funding from
[European Social Fund] [European
Regional Development Fund] (project
No [number]) under grant agreement
with the Research Council of Lithuania
(LMTLT).

- Nuo projekto dotacijos sutarties pasirašymo iki 2019 m. gegužės 1 d.
paskelbtos mokslinės publikacijos ar kita mokslinė produkcija, kuriose
naudojamos kitos viešinimo formuluotės, bus laikomos tinkamomis, jei:
- Jose nurodomas finansuojantis fondas (Europos Socialinis Fondas / Europos
Regioninės plėtros fondas);
- Vaizdinėje medžiagoje vaizduojamas ES fondų investicijų ženklas.

Projekto finansavimo sąlygos (1)

- Darbo sutarčių pobūdis:
- Jei mokslinio tyrimo vadovas pasirašo papildomą susitarimą prie
neterminuotos pagrindinės darbo sutarties, sutartis laikoma neterminuota;
- Jei mokslinio tyrimo vadovas pasirašo papildomą susitarimą prie
terminuotos pagrindinės darbo sutarties, sutartis laikoma terminuota;

- Jei mokslinio tyrimo vadovas sudaro naują terminuotą (projekto)
darbo sutartį, sutartis laikoma terminuota.

- Darbo valandų išskirstymas projekte:
- Jei projekto veikla įvykdoma anksčiau, nei numatyta sutartyje,
rekomenduojama inicijuoti sutarties keitimą – keisti projekto veiklų
įgyvendinimo grafiką.

Projekto finansavimo sąlygos (2)

- Išlaidos, patirtos už ES ribų (01.2.2-LMT-K-718 atveju):
- Jei įgyvendinant priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklas numatytos išvykos į
Didžiąją Britaniją, išlaidos, skirtos šioms išvykoms, laikomos tinkamomis
finansuoti, kol nėra pasiekta kitokio susitarimo.

- Mokslinio tyrimo vykdymo norma (01.2.2-LMT-K-718 atveju):
- Mokslinio tyrimo vykdymo norma gali būti naudojama su tyrimo
įgyvendinimu susijusioms išlaidoms padengti. Tačiau – ilgalaikio turto įsigijimas iš
šiai fiksuotajai normai skirtų lėšų negalimas;
- Mokslinio tyrimo vykdymo norma nėra skirta darbuotojų darbo
užmokesčiui – esant poreikiui, gali būti sudaryta paslaugų arba autorinė sutartis.

- Atsiskaitymas už komandiruotes:
- 09.3.3-LMT-K-712 atveju už komandiruotes atsiskaitoma pateikiant
komandiruotės ataskaitą (patvirtintą įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens), kai
komandiruotės susijusios su stebėsenos rodikliu;
- 01.2.2-LMT-K-718 atveju už komandiruotes atsiskaitoma pateikiant
komandiruotės išlaidų pažymas bei komandiruotės ataskaitą.

Projekto finansavimo sąlygos (3)

- Reikalavimai darbo valandų skaičiui per 12 mėn.:
- Mažiausias galimas darbo valandų skaičius per 12 mėn. – 840 val.
(taikoma mokslinio tyrimo vadovui).

- Atsiskaitymas už fizinių veiklos rodiklių pasiekimą:
- Jei sutartyje buvo numatyta, kad už fizinio rodiklio pasiekimą atsakingi
keli mokslinio tyrimo grupės nariai, jų pavardės turėtų būti atspindėtos
šio fizinio rodiklio pasiekimą patvirtinančiuose dokumentuose (gali būti
nurodytos padėkose; gali būti pateiktas paaiškinimas, kodėl įtraukiamos
ne visos pavardės);
- Jei fizinį veiklos rodiklį numatoma pasiekti anksčiau, rekomenduojame
inicijuoti sutarties keitimą.

Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos

- Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos: tarpinės ir galutinės;
- Tarpinės mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos teikiamos praėjus pusei
projekto įgyvendinimo laikotarpio;
- Apie galimybę pildyti bei teikti mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitą projekto
vykdytojai bus informuojami atskirai per DMS;

- Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitai teikti bus skirtas 30 dienų laikotarpis;
- Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos vertinimą atliks ekspertai;
- Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitoje turi būti nurodyta ta mokslinė
produkcija, kuri yra baigta rengti, deklaruota Tarybai su mokėjimo prašymais
ir turi bibliografinį aprašą;
- Į mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitą bus galima įtraukti visą papildomą
projekto įgyvendinimo metu sukurtą mokslinę produkciją, nedeklaruotą su
mokėjimo prašymais.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

