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Baltijos mokslinių tyrimų programos
kvietimas Lietuvoje

DUK
(Dažnai užduodami klausimai)

Iki kada galima teikti paraiškas?
Paraiškas galima pateikti iki 2020 m. balandžio 3 d. 16
val. sistemoje JUNKIS. Dėl COVID-19 pandemijos
terminas nesikeičia.

Kas gali teikti paraišką Lietuvoje?
Vykdančioji institucija iš Lietuvos, įtraukta į ŠMSM
registrą AIKOS, kaip aukštoji mokykla ar mokslinių
tyrimų institutas gali teikti paraišką kartu su partneriais
iš Latvijos, Estijos bei partneriu iš šalies donorės –
Norvegijos ir (ar) Lichtenšteino, ir (ar) Islandijos.

Ar gali viena Lietuvos institucija teikti daugiau
nei vieną paraišką šiame kvietime?
Taip, gali.

Ar gali projekto vykdytojas (projekto vadovas)
teikti daugiau nei vieną paraišką šiame
kvietime?
Taip, gali.

Ar galėčiau būti projekto vadovu(-e), jei šiuo
metu vadovauju kitam Lietuvos mokslo tarybos
finansuojam projektui?
Taip, galėtumėte.

Ar galėčiau dirbti projekto vadovu nuotoliniu
būdu?
Taip galėtumėte, jei būtumėte įdarbintas vykdančiojoje
institucijoje.

Ar abu partneriai iš Latvijos ir Estijos yra privalomi ?
Taip, privalomi. Taip pat privalomas bent vienas partneris iš
donoro šalies (Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino).

Kur galima sužinoti, ar mokslinių tyrimų
institucija iš kitos šalies yra tinkamas partneris? (I)
Automatiškai tinkamų mokslinių tyrimų institucijų sąrašai:
Latvijoje –

Projekto partneriai iš Lietuvos – aukštoji mokykla ar mokslinių tyrimų institutas,
įtraukti į ŠMSM registrą AIKOS

Kur galima sužinoti, ar mokslinių tyrimų
institucija iš kitos šalies yra tinkamas partneris? (II)
Automatiškai tinkamų mokslinių tyrimų institucijų sąrašai:
Estijoje (skyrelyje „Evaluated institutions“)
Norvegijoje

Jei partnerių Norvegijoje, Estijoje, Latvijoje mokslinių tyrimų institucijų, su kuriomis norite
bendradarbiauti nėra pateiktuose sąrašuose, reikėtų atskirai kreiptis dėl šių institucijų
tinkamumo finansuoti patvirtinimo. Dėl Lichtenšteino bei Islandijos mokslinių tyrimų
institucijų, taip pat galite kreiptis atskirai.
Informaciją teikia:
Estijoje Katrin Piller (Estonian Research Council) el. p. Katrin. Katrin.Piller@etag.ee;
Latvijoje Dace Purina (State education Development Agency) el. p. Dace.Purina@viaa.gov.lv;
Norvegijoje Birgit Jacobsen (The Research Council of Norway) el. p. bija@forskningsradet.no;
Islandijoje Egill Thor Níelsson (The Icelandic Centre for Research, RANNIS) el. p.
egill.thor.nielsson@rannis.is

Ar mano tematika tinkama šiam kvietimui?
Tematikos atitikimą kvietimui vertins tarptautiniai
ekspertai.

Kaip planuoti projekto rezultatus?
Projekto rezultatai turi būti planuojami vadovaujantis
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 31
d. įsakymu Nr. V–217 „Dėl pavyzdinių mokslo ir
sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar)
technologinės produkcijos sąrašų patvirtinimo“

Ar dokumentas „Letter of Intent“ turi šabloną,
pagal kurį turėtų būti rengiamas?
Ne, „Letter of Intent“ rengiamas laisva forma. Jis turi būti
pasirašytas institucijos vadovo, ar įgalioto asmens (šiuo atveju,
reikia pateikti ir įgaliojimą paraiškos 5.5 dalyje). Dokumentai
teikiami PDF arba ADOC formatu. Dokumentų pateikti kitu formatu
nėra techninių galimybių.

Jei dėl pandemijos iki paraiškų teikimo termino pabaigos pasirašyto
partnerių „Letter of intent“ pridėti neįmanoma, prašome į sistemą
įkelti partnerių institucijos vadovo (arba įgalioto asmens)
nepasirašytą dokumentą, kurį pasirašytą reikės pateikti
administracinės patikros metu balandžio mėnesį (per 2 darbo
dienas nuo pranešimo gavimo).

Kam gali būti naudojamos netiesioginės išlaidos (angl. overhead)?
Netiesioginės išlaidos gali būti naudojamos jūsų institucijos nustatyta tvarka.
Netiesioginių išlaidų pavyzdžiai: mokesčiai už elektrą, ryšius, kanceliarinės
prekės, pašto paslaugos ir t.t., bei darbo užmokestis administruojantiems
asmenims, buhalteriams, mokymai, teisinės konsultacijos ir pan.

Ar partnerių iš Latvijos, Estijos bei donorų šalių išlaidoms
taikomi Lietuvos mokslo tarybos fiksuotieji įkainiai ir
normos?
Lietuvos mokslo tarybos fiksuotieji įkainiai ir normos yra taikomi tik
vykdančiajai institucijai ir partneriams iš Lietuvos.
Partneriai iš Latvijos, Estijos bei Norvegijos ir(ar) Lichtenšteino ir (ar)
Islandijos skaičiuodami savo biudžetą vadovaujasi savo institucijų ir
šalių išlaidų patyrimą bei apmokėjimą reglamentuojančiais teisės
aktais.

What is the exchange rate to be used in the
proposals for the call?
 If the current exchange rate is experiencing large fluctuations, one
possibility is to use the average exchange rate of the last year. A possible
exchange rate to use for the budgeting could be the ECB last year average
that can be found here.
 The consequences of fluctuating exchange rates must be borne within
the project. Budget transfers within the project in response to spending
pressures created by currency fluctuation should always be considered
throughout the implementation of the project.

Koks spaudos ženklų apribojimas taikomas
paraiškos daliai „3. Scientific rationale“?
Visa dalis „3. Scientific rationale“ neturi viršyti
25 000 spaudos ženklų su tarpais.

Ar šiam kvietimui taikomos Lietuvos mokslo
tarybos Mokslo ir sklaidos projektų
konkursinio finansavimo bendrosios taisyklės?
Vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. vasario 3 d. įsakymo
Nr. V-79 „Dėl Baltijos mokslinių tyrimų programos 2020 m. kvietimo teikti paraiškas
specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ 3 punktu, taikomi tik šie Taisyklių punktai:

2.7-2.12, 2.14-2.17, 2.19, 3, 5, 7.1, 7.2, 7.4, 8, 15-18, 21-23, 25-27, 29-31,
34-36, 38, 39, 39.2, 40-47, 55, 56.1, 56.1.1, 56.1.2, 56.2, 56.2.1, 72-75.

