STUDENTŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS VYKDANT TYRIMUS
SEMESTRO METU
III kvietimo teikti paraiškas informacija
Reikalavimai pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Teisės aktai

• Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

• Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3
• Studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų stipendijų ir
vykdymo išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo
ataskaita

Bendroji kvietimo teikti paraiškas informacija
Finansuojama veikla – „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą
ugdymas“ poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus
semestrų metu“.
Veiklos tikslas – skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius
tyrimus ir tobulinti jų mokslinę kvalifikaciją.
Kvietimo suma – 386 160 Eur.
Projektui skiriama suma pagal:
humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, scenos ir ekrano menų,
vaizduojamųjų menų sričių grupę - 2008,20 Eur
gamtos mokslų, technologijos mokslų, medicinos ir sveikatos mokslų,
žemės ūkio mokslų sričių paraiškų grupę – 2816,33 Eur
Paraiškos teikiamos nuo – 2019-04-25
Paraiškos teikiamos iki – 2019-06-25

Paraiškos pateikimas

Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta
forma PDF formatu skelbiama:
2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje
svetainėje:
https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimai-teiktiparaiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-nr-16-teikti-paraiskas-finansuotiprojektus-pagal-poveikle-studentu-gebejimu-ugdymas-vykdant-tyrimussemestru-metu

Lietuvos mokslo tarybos svetainėje:
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimuplanas/2287/kvietimas-489
SVARBU: Pildomos paraiškos kvietimo Nr. yra 09.3.3.-LMT-712-16. Kvietimo Nr. 16
informacija LMT puslapyje žymima „Tyrimai semestro metu (III kvietimas)“

Paraiškos pateikimas
Su paraiška teikiami priedai:
• a) pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas raštas dėl
pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir
projekto vykdymo užtikrinimo;
• b) dokumentas, patvirtinantis tyrimų vadovo įgytą mokslo laipsnį arba
pažyma apie vykdomas doktorantūros studijas;

• c) tyrimų vadovo gyvenimo aprašymas;
• d) studento paskutinio semestro studijų pažyma, kurioje nurodyti:
studijų forma, studijų pakopa, studijų kursas, studijuoti dalykai, studijų
rezultatų svertinis vidurkis (apskaičiuotas pagal Aprašo 20.2 papunktyje
nurodytą formulę);
• e) klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio
tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba)
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų;
• f) įgaliojimai pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne
institucijos vadovas).

Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės
mokesčio tinkamumą finansuoti
• Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio
tinkamumą finansuoti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų ir (arba)
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pildomas tuo atveju, kai pareiškėjas prašo
pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) išlaidas
pripažinti tinkamomis finansuoti iš ES struktūrinių fondų

3. švietimo ir mokymo paslaugos (PVM įstatymo 22 straipsnis)

Paraiškos pateikimas
Paraiška su priedais iki 2019 m. birželio 25 d 23:59 teikiama Lietuvos mokslo
tarybai per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų
projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS)

Prisijungimas prie DMS:
Nuoroda https://dms2014.finmin.lt/dms/
 Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių
išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.
 Institucijos vadovas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie DMS sistemos ir
pateikia paraišką.
 Pasirašyti dokumentus per DMS galima turint elektroninį parašą, mobilų
elektroninį parašą ar valstybės tarnautojo pažymėjimą.
Informacija apie DMS naudojimą - https://www.esinvesticijos.lt/dms

Paraiškos pateikimas

Atkreipti dėmesį:

Galimos paraiškos įkėlimo klaidos - neleistini simboliai, atsiradę
kopijuojant tekstą.
Pasitikrinti teksto klaidas galima - https://regex101.com/r/77Jsjj/5

Paraiškos pateikimas

 Gavęs LMT pranešimą apie paraiškos užregistravimą ir jai suteiktą kodą, per
pranešime nustatytą terminą pareiškėjas turi LMT Paraiškų ir ataskaitų
teikimo informacinėje sistemoje (junkis.lmt.lt) užpildyti šią bendrąją
paraiškos informaciją:
1) paraiškos kodas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-...., projekto pavadinimas,
projekto įgyvendinimo laikotarpis, projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma,
pareiškėjo institucija, projekto dalyvio (studento) vardas ir pavardė, tyrimų
vadovo vardas ir pavardė, už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė ir jo
kontaktai, mokslo sritis ir pagrindinė mokslo kryptis) ir
2) įkelti užpildytą paraišką PDF formatu su priedais.
SVARBU: pareiškėjas jungiasi per tinklalapį junkis.lmt.lt ir
užsiregistravęs tampa jos naudotoju, arba jungiasi anksčiau sukurtais
naudotojo duomenimis, jei jis šia sistema jau buvo naudojęsis.

Reikalavimai pareiškėjams

Tinkami pareiškėjai :
 Universitetai
 Kolegijos
 Valstybiniai mokslinių tyrimų
institutai

Bendrosios nuostatos

Studentas suprantamas kaip asmuo, studijuojantis aukštojoje
mokykloje Lietuvoje pagal pakopinių studijų pirmosios ar
antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programą ir kurio

paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų
svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis.
Tyrimų vadovas, suprantamas kaip mokslininkas ar doktorantas,
vadovaujantis studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų
metu.

Projektams taikomi reikalavimai
Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė: 7 mėnesiai, iš kurių 6 mėnesiai mokslinio
tiriamojo darbo
 Pradžia - dotacijos sutarties įsigaliojimo diena
 Pabaiga – iki 2020 m. gegužės 1 d.

Projekto veiklų vieta - Lietuvos Respublika.
Studento mokslinio tiriamojo darbo intensyvumas – ne mažiau kaip 80
akademinių valandų per mėnesį (per 30 d.).
Studentas nuo projekto veiklų pradžios iki projekto veiklų pabaigos turi turėti
galiojančią studijų sutartį.

Išlaidų ir finansavimo reikalavimai

Tinkamų finansuoti išlaidos yra šios:
• studentų stipendijų
• studentų tyrimų vykdymo
• netiesioginės

Išlaidų ir finansavimo reikalavimai. Fiksuotieji įkainiai.
Studento stipendija

Vykdymo išlaidos:

 Fiksuotojo įkainio kodas FĮ-035.
 Fiksuotieji įkainiai nekeičiami visą projekto įgyvendinimo
laikotarpį, išskyrus atvejus, kai keičiami su jais susiję teisės aktai.

Išlaidų ir finansavimo reikalavimai
Mokslinio tyrimo vykdymo išlaidos apima smulkias prekių, paslaugų
išlaidas:
 mokslinei literatūrai;
 medžiagoms ir reagentams, mokymo priemonėms;
 bibliotekų, archyvų, duomenų bazių, skenavimo, kopijavimo
paslaugoms;





tiekėjų paslaugoms – matavimams, tyrimams, apklausoms atlikti;
įrangos nuomai;
pašto, spaudos darbams ir paslaugoms;
transportui (nuvykimui/grįžimui iš tyrimo lauko).

Išlaidų ir finansavimo reikalavimai. Fiksuotoji norma

Netiesioginės išlaidos - 24 proc. vykdymo išlaidų.
 Už projekto išlaidas, patirtas taikant fiksuotąją normą,
atsiskaityti nereikia.
 Fiksuotoji norma nustatyta ir taikoma netiesioginėms
išlaidoms apmokėti, taikant standartinę fiksuotąją normą
(PAFT 433.3)

Išlaidų ir finansavimo reikalavimai. Fiksuotoji norma
Projekto administravimo išlaidos:
 projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą
administruojant projektą ;
 projektą administruojančių asmenų mokymų projekto administravimo
klausimais išlaidos;
 su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos;

 su projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidos;
 įrangos, transporto priemonių, kai jos susijusios su projekto
administravimu, nuomos išlaidos;

 projekto administravimo paslaugų, teisinių ir kitų konsultacijų išlaidos;
 projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų
išlaidos ir įsigyto ir (arba) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos;

 kitos su projekto administravimu susijusios išlaidos;

Netinkamos finansuoti išlaidos

• Mokslinio tyrimo vadovo darbo užmokesčio išlaidos;
• Studento mokslinio tyrimo metu išvykos už Lietuvos
Respublikos ribų.

Paraiškų vertinimas
Vertinimas atliekamas pagal Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelėje
nurodytus vertinimo kriterijus:
1. Studento mokslinio tyrimo projekto vadovo mokslinė kompetencija.

2. Mokslinio tyrimo projekto parengimo kokybė ir tema.
3. Studento mokslinis aktyvumas:
 ar yra publikavęs mokslinių darbų profesionalioje mokslinėje ir (ar) studentų
mokslinėje spaudoje;
 ar yra skaitęs pranešimų profesionaliose mokslinėse ir (ar) studentų mokslinėse
konferencijose.

Privaloma surinkti minimali balų suma – 50.
Paraiška atmetama:

 jei nesurenkamas minimalus privalomas surinkti balų skaičius;
 jei nesurenkamas minimalus privalomas surinkti balų skaičius pagal
kiekvieną kriterijų.

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo
ES struktūrinės paramos tyrėjų
gebėjimams ugdyti skyrius

