Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius
„Horizontas 2020“ MTEP projektus
Projektų finansavimo sąlygos
Eglė Miltakienė
Vilnius

I skyrius – Bendrosios nuostatos
-

Paraiškų pateikimo terminas: 2018 m. kovo 30 d.

-

Kvietimo suma: 3 300 000 eurų.

-

Kvietimų grafikas:

Kvietimo Nr.

Kvietimo data

Projektams pagal
EMT/MSCA veiklų
schemas

Kvietimo suma, eur

I

2017-12-28 – 2018-03-30

2016 - 2017 metais

3 300 000

II

2019 m. I ketv.

2016 - 2018 metais

1 600 000

II skyrius – Reikalavimai pareiškėjams
Tinkami pareiškėjai:

Universitetai

Valstybiniai
mokslinių tyrimų
institutai, turintys
meno ar mokslo
doktorantūros
teisę
(įskaitant jungtinę
doktorantūrą)

Valstybiniai
mokslinių tyrimų
institutai kartu su
universitetais
dalyvaujantys
rengiant
mokslininkus

AIKOS
(www.aikos.smm.lt)
Dalyvavimas rengiant mokslininkus gali būti įrodomas šiais dokumentais:
-

Jei disertacijos vadovas dirba institute, bet disertacijai vadovauja dirbdamas universitete – turi
būti pateikiamos abi darbo sutartys

-

Jei disertacijos parengimui būtini moksliniai tyrimai atliekami institute ir tai nurodyta daktaro
disertacijos santraukoje – turi būti pateikiama daktaro disertacijos santraukos kopija

-

Turi būti pateiktas daktaro disertacijų, parengtų institute, sąrašas už paskutinius 5 metus

II skyrius – Reikalavimai pareiškėjams
Tinkami pareiškėjai:

– Institucijos turi būti pateikusios paraišką pagal EMT arba MSCA veiklų schemas ir
gavusios įvertinimus:
- EMT atveju: II pakopos A (angl. „Fully meets the ERC excellence criterion and
is recommended for funding if sufficient funds are available“);
- MSCA atveju: surinkusios 70 ir daugiau balų.
-

Mokslininko atžvilgiu neturi būti priimtas sprendimas dėl akademinės etikos
pažeidimo.

-

Mokslininkas neturi būti anksčiau vadovavęs nutrauktam ar neįgyvendintam LMT
finansuotam projektui.

-

Partneriai negalimi.

III skyrius – Reikalavimai projektams
- Projektų trukmė:
- EMT atveju: iki 60 mėn. (II kvietimo metu - iki 48 mėn.);
- MSCA atveju: iki 36 mėn.
-

Projektų vykdymo vieta – Lietuvos Respublika.

-

Projekto veiklos gali būti vykdomos kitose ES valstybėse narėse ar už ES ribų.

-

jei jų metu sukurti rezultatai (produkcija) bei nauda (ar jų dalis proporcinga LR
finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai).

-

Tinkama projektų tikslinė grupė – mokslininkai, tyrėjai (projekto dalyviai).

-

Projektų parengtumui reikalavimai nėra taikomi.

-

Mokslinio tyrimo vadovas negali būti įdarbinamas pagal nuotolinio darbo sutartį.

-

Projekto paraiškos turinys turi sutapti su EMT/MSCA veiklų schemoms pateiktų
paraiškų turiniu.

III skyrius – Reikalavimai projektams
-

Privalomi siekti stebėsenos rodikliai:
- Įgyvendinti MTEP projektai;
- Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo
programas.

-

Galimi siekti stebėsenos rodikliai:
-

Į užsienį, panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai;

-

Į mokslo ir studijų institucijas panaudojant ESF investicijas pritraukti tyrėjai iš
užsienio.

- Rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo
aprašas.

III skyrius – Reikalavimai projektams
-

Turi būti laikomasi horizontaliųjų principų.

-

Negali būti pažeistas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas.

-

Valstybės pagalba ir de minimis pagalba neteikiama.

-

Svarbu: neturi būti pažeistas dvigubo finansavimo principas – t. y., projektas negali būti
finansuotas ar finansuojamas:
- iš kitų LR valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų (įskaitant ir LMT
administruojamas finansavimo schemas);
- Iš ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių;
- Iš kitos tarptautinės paramos lėšų.

Projekto fiziniai veiklos rodikliai turi sutapti su EMT/MSCA paraiškoje nurodytais
planuotais fiziniais veiklos rodikliais. (Taip pat galima vadovautis „Pavyzdiniais mokslo
ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašais“)

IV skyrius – Paraiškų vertinimas
- Projektų tinkamumo finansuoti vertinimas (pagal Aprašo I priede nurodytus kriterijus);
- Iki atliekant paraiškų naudos ir kokybės vertinimą, paraiškos suskirstomos į 2 dalis,
atsižvelgiant į tai, ar paraiška teikta EMT, ar MSCA veiklų schemas. Kvietimo lėšos
padalijamos proporcingai paraiškų dalims.

- Projektų naudos ir kokybės vertinimas:
Kriterijaus pavadinimas

Vertinimo aspektai

Skiriami balai

Projektai tinkami finansuoti pagal
programą „Horizontas 2020”, tačiau
negavę finansavimo

Vertinama, ar paraiška gavusi II pakopos
įvertinimą A (EMT atveju);
Arba:
Vertinama, ar paraiška įvertinta 70 ir
daugiau balų (MSCA atveju)

0 arba 50
0 – neatitinka nustatyto aspekto;
50 – atitinka vertinimo aspektą.

Programos „Horizontas 2020” projekto
ekspertinio įverinimo rezultatas

EMT atveju paraiškos išdėstomos
atitinkamai pagal EMT prioritetinę eilę;
MSCA atveju, paraiškos išdėstomos
atitinkamai pagal vertinimo metu
suteiktus balus

EMT atveju, aukščiausiai prioritetinėje
eilėje esančiai paraiškai suteikiama 50
balų, kiekvienai sekančiai – po 2 balus
mažiau;
MSCA atveju, jei paraiška įvertina 70
balų, jai suteikiama 20 balų; už kiekvieną
papildomą balą suteikiama po 1
papildomą balą

VI skyrius – Projektų įgyvendinimo reikalavimai
- Projekto biudžetą sudaro:
- DU + 40 % nuo DU
- DU skaičiuojamas vadovaujantis LMT nustatytais fiksuotais valandiniais DU įkainiais.
- Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti per 1 mėn. nuo Dotacijos sutarties
pasirašymo dienos.
- Projekto fiziniai veiklų rodikliai = darbo valandų skaičius. Pasiekus rodiklį, veikla
laikoma įgyvendinta.
- Su MP bus prašoma pateikti DU FĮ pažymą.
- Numatyta projektų patikra įgyvendinimo vietoje.
- Už projekto mokslinio tyrimo įgyvendinimą bus atsiskaitoma teikiant mokslinio tyrimo
vykdymo ataskaitas (tarpines ir baigiamąsias).

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

