Lietuvos mokslinių tyrimų
infrastruktūrų kelrodžio
atnaujinimas. Europos mokslinių
tyrimų infrastruktūrų kelrodis

2019

Lietuvos MTI Kelrodis

• Kelrodis – strateginis ir ilgalaikės kryptingos
mokslinių
tyrimų
infrastruktūrų
politikos
dokumentas, paremtas Lietuvos ir tarptautinių
mokslinių tyrimų infrastruktūrų analize, įvertinant
faktines ir potencialias sąveikas ir sąsajas tarp
Lietuvos ir tarptautinių mokslinių tyrimų
infrastruktūrų, o taip pat atsižvelgiant į Lietuvos ir
Europos mokslinių tyrimų prioritetus (Aprašo 5 p.);
• Atnaujinamas atsižvelgiant į infrastruktūrų poreikio
ir su jų plėtra susijusius pokyčius ne rečiau kaip kas
4 metai (2011 m. , 2015 m. ir 2019 m.)
• Nėra mokslinių tyrimų infrastruktūrų finansavimo
dokumentas

2011 m. Lietuvos MTI Kelrodis

2011 m. Kelrodis

pirmas bandymas įvardinti ir išskirti mokslinių tyrimų
infrastruktūras, kurios siekia narystės Europos MTI

„Atsižvelgiant į mokslinių tyrimų raidos tendencijas pasaulyje ir
Lietuvoje, Kelrodyje siekiama:
• apžvelgti dabartinę MTI būklę Lietuvoje;
• įvertinti perspektyvius nacionalinių MTI projektus;
• pateikti pasiūlymus dėl Lietuvos dalyvavimo Europos MTI
projektuose.“

2011 m. Kelrodis – 15 MTI projektų
MTI projekto pavadinimas

Humanitariniai ir
socialiniai mokslai

Elektroniniai lietuvių kalbos ištekliai (E-lingua)

2011 m. Lietuvos MTI Kelrodis

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų
archyvas (LiDA)

Biomedicinos mokslai

Paveldo ir istorijos tyrimų infrastruktūra (PITI)
Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras
(CossyBio)
Žmogaus biologinių išteklių centras (HBRC)

Biomedicininių duomenų kaupimo, standartizavimo ir
analizės MTI (MEDWAN)
Metabolominės ekologijos MTI (INECOM)
Eksperimentinių gyvūnų MTI (REIA)
Aerobiologijos MTI (AEROINFRA)
Fiziniai ir technologijos Didelio intensyvumo ir plataus spektro ultratrumpųjų
mokslai
lazerinių impulsų MTI (Lazerių MTI)

Numatytos įgyvendinančios institucijos ir plėtra

KTU, VU

KTU

VU, LLTI
Slėniai „Saulėtekis“, „Santara“, „Santaka“

LSMU, VU OI, VUL SK, VPC

KTU
GTC, VU, LAMMC, KU
IMC, LSMU
ŠU, VU, LAMMC
VU, FTMC

Puslaidininkių technologijų centras (PTC)

VU, FTMC

Spektrometrinio medžiagų ir elektroninių/molekulinių
vyksmų charakterizavimo centras
(SPECTROVERSUM)

VU, FTMC

Ultragarsinių neardomųjų bandymų, matavimų ir
diagnostikos centras (ULTATEST)
Molėtų astronomijos observatorija (MAO)
Lietuvos GRID ir našių skaičiavimų tinklas (LitGridHPC)

KTU
VU
VU

2011 m. Lietuvos MTI Kelrodis

2011 Kelrodis – 15 MTI projektų
Kelrodyje rekomenduotų MTI ir Europos MTI dermė

2012 – 2014 m.

• 2012 m. švietimo ir mokslo ministras įsakymu
patvirtino dalyvavimo tarptautinėse MTI tvarką;
• 2013 m. Lietuva tapo Europos socialinio tyrimo
Europos
mokslinių
tyrimų
infrastruktūrų
konsorciumo (ESS ERIC), 2014 m. – Bendrosios
kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros
Europos
mokslinių
tyrimų
infrastruktūros
konsorciumo (CLARIN ERIC) nare.

2015 m. Lietuvos MTI Kelrodis

2015 m. Kelrodis

„Išanalizavus

ir įvertinus mokslo ir studijų institucijų
pateiktus pasiūlymus, įvertinus, ar MTI yra svarbi
nacionaliniu mastu, ar ji gali suteikti išteklių aukšto
lygio moksliniams tyrimams ir, ar ji turi perspektyvų
integruotis į tarptautinius konsorciumus, buvo
atnaujintas kelrodis.“

2015 m. Lietuvos MTI Kelrodis

2015 Kelrodis – 22 MTI

2019 m. Lietuvos MTI Kelrodžio
atnaujinimas

2019 m.

MTI komisijos – funkcijos

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

ŠMSM MTI
komisija

• MTI politikos strateginis koordinavimas;
• Strateginės MTI raidos kryptys (Kelrodžio I
d.);
• Rekomendacinio pobūdžio siūlymai dėl MTI
politikos LRS, LRV, LMT, ŠMSM;
• Pataria ministrui dėl sprendimų, susijusių su
naryste tarptautinėse MTI.

Tarybos MTI
komisija

• Apibendrina Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų narystės dalyvauti tarptautinėse MTI
planų ekspertinio vertinimo rezultatus;
• Teikia išvadas, ar narystės tarptautinėje MTI
plane nurodyti rezultatai pasiekti;
• Rengia Kelrodį (vadovaudamasi ekspertų
vertinimais);
• Nagrinėja kitus su MTI susijusius klausimus.

Kelrodžio struktūra*

I dalis

II dalis

- strateginės infrastruktūrų raidos
kryptys;
- ilgalaikiai MTI politikos ir
vystymosi
prioritetai,
siekiant
aukščiausios kokybės ir tarptautinės
svarbos mokslinės ir technologinės
veiklos vykdymo;
MTI
atrankos
Kelrodžio
sudarymui taisyklės ir procedūros

- nacionalinių MTI aprašai
(turima infrastruktūra, pasiektas
mokslinis įdirbis, užmegztos
partnerystės;
- Lietuvai aktualių Europos MTI,
įtrauktų į ESFRI parengtą Europos
MTI kelrodį, taip pat kitų
tarptautinių MTI atitikmenys,
kuriuose tikslinga siekti Lietuvos
narystės

* Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų
infrastruktūrose tvarkos aprašas (Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. V-769)

Kelrodžio atnaujinimas – procedūra

Taryba:
• Skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl įtraukimo į
Kelrodį;
• Nustato kriterijus, pagal kuriuos vertinama MTI
perspektyva, mokslinių tyrimų lygis, pasirengimas
įtraukimui į Kelrodį;
• Organizuoja ekspertinį paraiškų vertinimą;
• Apibendrina ekspertinio vertinimo rezultatus,
parengia Kelrodžio projektą (LMT MTI komisija);
• Teikia Kelrodžio projektą ŠMSM MTI komisijai
Kelrodį tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Kvietimas teikti paraiškas

• Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas
Tarybos tinklapyje balandžio 18 d.,
institucijos informuotos raštu
<https://lmt.lt/lt/lietuvos-mokslo-taryba-atnaujina-lietuvos-moksliniu-tyrimuinfrastrukturu-kelrodi-ir-kviecia-teikti-itraukimo-i-kelrodi-paraiskas/3151>

• Paraiškos teikiamos pagal patvirtintą
formą;
• Terminas – iki gegužės 31 d.

Kriterijai, pagal kuriuos vertinama MTI perspektyva,
mokslo lygis, pasirengimas įtraukimui į Kelrodį

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

MTI indėlis MTEP kokybei, prielaidos inovacijų, grįstų moksliniais tyrimais,
kūrimui;
MTI svarba Lietuvai socialiniu ir ekonominiu požiūriu;
MTI tarptautiškumas: bendradarbiavimas su tarptautinėmis MTI ir kitų šalių
naudotojai;
MTI žmogiškųjų išteklių pakankamumas ir jų kompetencija MTI veiklai
užtikrinti;
MTI turimos techninės infrastruktūros atitiktis tikslams;
MTI panaudojimo galimybės, atvirosios prieigos apimtys ir pobūdis;
Konsorciumo aprėptis (įvertinama kiek potencialių mokslo ir studijų
institucijų yra konsorciume, atsižvelgiant į galimybes plėstis Lietuvoje ir
užsienyje);
MTI panaudojimo galimybė tarpkryptiniuose ir tarpsritiniuose tyrimuose
(daugiadisciplininiuose ir tarpdisciplininiuose tyrimuose);
Duomenų kaupimo, saugojimo ir panaudojimo plano (tvarkos) išsamumas ir
pagrįstumas;
MTI valdymo efektyvumas ir biudžeto pagrįstumas (biudžetas ir naudotojų
apimtys);
MTI tvarumas.

2015 m. Kelrodis

2015 m. Kelrodžio MTI
įsitinklinimas,
finansavimas

2015 m. Kelrodis

• Į 2015 m. Kelrodį įtrauktos 22 MTI;
• Finansavimo priemonė - ESIF lėšos, priemonė Nr. 01.1.1CPVA-V-701 „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros
inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines
infrastruktūras“. Remiamos veiklos: 1) įsijungimas į ESFRI ir kitas tarptautines
mokslinių tyrimų infrastruktūras, įskaitant galimą atviros prieigos MTEP infrastruktūros, kuri
reikalinga dalyvavimui tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose atnaujinimą, kūrimą ir
plėtrą; 2) atviros prieigos MTEP infrastruktūros, reikalingos dalyvauti tarptautinių ir (ar)
regioninių iniciatyvų projektuose, atnaujinimas, kūrimas ir plėtra.

• 8 Kelrodžio MTI įsijungusios/numatyta jungtis į
tarptautines
MTI
(narystės,
stojimo
mokesčiai,
infrastruktūros atnaujinimas, kūrimas ir plėtra finansuojamas.
Įgyvendinami projektai/pateiktos paraiškos);
• 3 Kelrodžio MTI – numatytas MTEP infrastruktūros
atnaujinimas, kūrimas ir plėtra. Siekiama rodiklio - pateiktos
paraiškos dalyvauti tarptautinėse ar regioninėse mokslinių
tyrimų iniciatyvose. Įgyvendinami projektai/pateiktos
paraiškos).
Šaltinis: https://www.esinvesticijos.lt

2015 m. Kelrodžio MTI –jungimasis į
tarptautines MTI (1)

2015 m. Kelrodis

Veikla
Nurodyta sąsaja
su ESFRI

Įsijungta/numatyta jungtis
į tarptautines MTI

VDU

CLARIN ERIC

CLARIN ERIC
(nuo 2014 m., atstovaujanti
institucija - VDU)

ESS LT

KTU

ESS ERIC

ESS ERIC
(nuo 2013 m., atstovaujanti
institucija – KTU, nuo 2019
m. – VDU)

CossyBio

VU,
VUOI

EXILIR,
INSTRUCT

EMBC (nuo 2016 m.),
EMBL (nuo 2015 m. kaip
numatoma narė, nuo 2019 –
nario statusas) atstovaujanti
institucija – VU
Instruct ERIC

Konsorciumas
“Biobank-LT”

Santariškių
medicinos
įstaigų
asociacija

BBMRI ERIC

BBBRI ERIC (vertinama
projekto
paraiška
Įgyvendinančioje
institucijoje)

MTI akronimas

E-lingua
LT)

(CLARIN-

Institucija
(-os),

LSMU,

2015 m. Kelrodžio MTI –jungimasis į
tarptautines MTI (2)

2015 m. Kelrodis
MTI akronimas

Veikla

Institucija
(-os),

Nurodyta
sąsaja su
ESFRI

Įsijungta/numatyta jungtis į
tarptautines MTI

Litgrid HPC

VU

PRACE ERIC,
CERN

EGI
European
Infrastructure

Grid

MAO

VU

E-ELT

WEAVE
next-generation
spectroscopy facility for the
William Herschel telescope

Lazerių MTI

VU, FTMC

ELI ERIC

ELI

SPECTROVERSUM

VU

EUROFEL
ERIC

MAX IV - Swedish national
laboratory providing X-rays for
research

-

-

-

CERN
Projektas „Vilniaus universiteto
Fizikos fakulteto Branduolių ir
elementariųjų dalelių fizikos
centras“

2015 m. Kelrodžio MTI – kitos
iniciatyvos

ESIF lėšomis finansuojami projektai - MTEP infrastruktūros, reikalingos
dalyvauti tarptautinių ir (ar) regioninių iniciatyvų projektuose,
atnaujinimas, kūrimas ir plėtra
Veikla

2015 m. Kelrodis
MTI akronimas

Institucija
(-os),

Nurodyta sąsaja
su ESFRI

Įgyvendinamas projektas

INOCHEMAS

FTMC

Neutron ESS

Inovatyvios
chemijos
centras (INOCHEM)
FTMC, partneris – VU

PTC

VU, FTMC

-

Puslaidininkių technologijų
centras (PTC)
VU, partneris – FTMC

ULTRATEST

KTU

-

Ultragarsinių neardomųjų
bandymų, matavimų ir
diagnostikos
centras
(ULTRATEST)
KTU (pateikta paraiška,
vertinama)

Daugiau informacijos apie MTI ir Lietuvos narystę tarptautinėse MTI:

https://lmt.lt/lt/mokslo-politika/moksliniu-tyrimuinfrastrukturos/3044

Europos MTI politika

.

• Politiką formuoja ir Europos mokslo integraciją vysto
strateginė institucija – Europos mokslinių tyrimų
infrastruktūrų strategijos forumas (angl. European Strategy
Forum for Research Infrastructures - ESFRI);
• Įsteigtas įgyvendinant ES Tarybos 2001 m. rekomendacijas;
• Sudaro VN ir AS nacionaliniai atstovai (ne daugiau 2),
nominuojami ministrų (research ministers), Europos
Komisijos atstovas;
• Institucija, veikianti konsensuso pagrindu, paprastai renkasi
4 kartus per metus;
• Viena pagrindinių funkcijų – Kelrodžio rengimas ir
atnaujinimas - Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros
planas 10–20 metų (plačiau - ESFRI mandate and procedures:
https://ec.europa.eu/info/files/esfri-mandate-and-procedures_en)

ESFRI Kelrodis – „gyvas“ dokumentas

Nuolatinė stebėsena,
peržiūra ir
atnaujinimas

ESFRI Kelrodis 2018

„ESFRI RIs are facilities, resources or services of a unique
nature identified by European research communities to conduct
top-level research activities in all fields“

2 MTI tipai sugrupuoti į 6 tematines sritis
(thematic domains)

Landmarks – 37

Projects – 18

http://roadmap2018.esfri.eu/media/1066/esfri-roadmap-2018.pdf

ESFRI Kelrodis 2018 - Landmarks

Landmarks – 37
„RIs that were implemented or reached an advanced Implementation Phase
under the Roadmap and that represent major elements of competitiveness of
the ERA. The Landmarks can be already delivering science services and
granting user access, or can be in advanced stage of construction with a clear
schedule for the start of the Operation Phase. The Landmarks need continuous
support and advice for successful completion, operation and – if necessary –
upgrade to achieve optimal management and maximum return on investment“
(ESFRI Kelrodis 2018)
http://roadmap2018.esfri.eu/media/1066/esfri-roadmap-2018.pdf

Landmarks - 29
“pan-European hubs of scientific excellence, generating new ideas and
pushing the boundaries of science and technology” and “important pillars of
European research and innovation for the next decade” (ESFRI Kelrodis
2016)
https://www.esfri.eu/sites/default/files/20160308_ROADMAP_single_page_LIGHT.pdf

ESFRI Kelrodis 2018 - Projects

Projects – 18
„RIs in their Preparation Phase which have been selected for the excellence of
their scientific case and for their maturity, according to a sound expectation
that the Project will enter the Implementation Phase within the ten-year term.
They are included in the Roadmap to point out the strategic importance they
represent for the European Research Area (ERA) and to support their timely
implementation as new RIs or major updates* of existing RIs. The Projects
can be at different stages of their development towards implementation
according to their respective date of inclusion in the Roadmap.“
(ESFRI Kelrodis 2018)

Projects - 21
„The ESFRI Projects have been selected for scientific excellence and maturity
and are included in the Roadmap in order to underline their strategic
importance for the European Research Infrastructure system and support their
timely implementation. The ESFRI Projects can be at different stages of their
preparation according to the date of inclusion in the ESFRI Roadmap.“
(ESFRI Kelrodis 2016)

ESFRI Kelrodis 2018 – tematinės sritys

•
•
•
•
•
•

ENERGY
ENVIRONMENT
HEALTH & FOOD
PHYSICAL SCIENCES & ENGINEERING
SOCIAL & CULTURAL INNOVATION
DATA, COMPUTING AND DIGITAL
RESEARCH INFRASTRUCTURES

ESFRI Kelrodis 2018 - Landmarks

ESFRI Kelrodis 2018 - Landmarks

ESFRI Kelrodis 2018 - procedura

