Projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 bendra
informacija.
Paraiškų pildymo ir teikimo reikalavimai.
Priemonė 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“

ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus
programų koordinatorė Diana Kizalaitė

KVIETIMO INFORMACIJA

 Priemonės kvietimas Nr. 5.
 Remiama veikla – aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio
sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų
būti komercinami (pagal šią veiklą finansuojami MTEP projektai, skirti tirti COVID-19 bei jo
sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius).
 Remiamos veiklos tikslas – plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias prie COVID-19
sukeliamų problemų mažinimo/sprendimo ir visuomenės atsparumo panašioms
galimoms krizėms didinimo.
 Planuojama kvietimo finansavimo suma iki 10 mln. Eur.
 Projekto biudžetas iki 300 tūkst. Eur.

GALIMI PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI

Aprašo 14 p.

 Galimi pareiškėjai į AIKOS įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir
universitetų ligoninės.
 Galimi partneriai yra juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per
paskutinius kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos vykdę MTEP veiklas).

PROJEKTAMS TAIKOMI SPECIALIEJI ATRANKOS KRITERIJAI (I)

Aprašo 23 p.

Projektas turi:
 Atitikti Sumaniosios specializacijos programos nuostatas ir bent vieno prioriteto
įgyvendinimo tematiką.
 Prisidėti prie COVID-19 viruso sukeliamų problemų mažinimo/sprendimo ir visuomenės
atsparumo panašioms galimoms krizėms didinimo.

PROJEKTAMS TAIKOMI SPECIALIEJI ATRANKOS KRITERIJAI (II)

 Turi būti siekiama bent vieno iš nurodytų rodiklių:

1. Inovatyvus, grįstas moksliniais tyrimais ir (ar) technologijomis, sukurtas testuotas ir (ar) pritaikytas
vartotojui produktas ir (ar) procesas (taikoma (HS) bei (NTMA) projektams).
2. MTEPI veiklos produktas ir (ar) procesas, kurio faktinis veikimas patikrintas imituojant realią aplinką
(sąlygas). Produktu ir (ar) procesu suinteresuoti subjektai turi patvirtinti, kad sukurtas produktas ir
(ar) procesas yra tinkamas numatytiems rezultatams gauti (taikoma NTMA ir HS projektams) (kartu
su paraiška pateikti iš suinteresuotos šalies patvirtinimo raštą, jog sukurtas produktas ir (ar) procesas
gali būti tinkamas rezultatams gauti).
Turi būti kuriamas konkretus produkto prototipas, jam suteikta reikiama konfigūracija, turinys,
išvaizda ar kitos savybės; jo veikimą patvirtina laboratorinės arba kitos bandymo sąlygos (tam tikroje
socialinėje aplinkoje).

PROJEKTAMS TAIKOMI SPECIALIEJI ATRANKOS KRITERIJAI (III)

3. Atviro kodo skaitmeninis išteklius (taikoma HS ir NTMA projektams). Suprantama
kaip programa, kuri platinama pagal atvirojo kodo licenciją (pav.: išmaniojo telefono
programėlė ar pan.);
4. Mokslo straipsnis žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį JIF CA JCR („Clarivate
Analytics“ žurnalų citavimo ataskaitos (Clarivate Analytics Journal Citation Reports))
(taikoma NTMA projektams);
5. Mokslo straipsnis žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį JIF CA JCR ar SNIP SCOPUS
(SNIP – Source-Normalized Impact per Paper) (taikoma HS projektams).

PROJEKTAMS TAIKOMI SPECIALIEJI ATRANKOS KRITERIJAI (IV)

 Pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo
tvarką. (Vertinama, ar pareiškėjas yra įgyvendinęs Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų
institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, patvirtintų 2009 m. gruodžio 1 d.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2462 „Dėl Rekomendacijų Lietuvos
mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, tvirtinimo“, 10,
12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus ir pateikęs įgyvendinančiajai institucijai tai
patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus).

REIKALAVIMAI MOKSLINIO TYRIMO VADOVUI (-EI) (I)
Aprašo 19 p.
 Teikdamas paraišką, pareiškėjas turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos
projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos mokslinio tyrimo
vadovas gali būti ne daugiau kaip dviejų LMT finansuojamų projektų pagrindinis
mokslinio tyrimo grupės narys (pagrindinis vykdytojas) nebūdamas arba būdamas ne
daugiau kaip vieno iš jų vadovu.
Šis reikalavimas apima Aprašo 19.1 – 19.9 papunkčiuose numatytas LMT remiamas ir
administruojamas veiklas.

Pvz.:
1. SMART COVID-19 paraiškoje jis/ji yra vadovas, MTEP - pagrindinis mokslinio tyrimo
grupės narys, SMART - pagrindinis mokslinio tyrimo grupės narys, tai jis/ji privalo
paraiškos momentu, vienoje veikloje būti – pagrindinis narys, o kitoje veikloje –
vadovas.
2. Asmuo vadovauja vienam ar daugiau projektų numatytose Aprašo 19 p. veiklose,
projekto vadovu negali būti teikiamame SMART COVID-19 projekte.

REIKALAVIMAI MOKSLINIO TYRIMO VADOVUI (-EI) (II)
Aprašo 20 p.
 Negali būti pažeidęs Akademinė etikos. Nesvarstomas 5 metus nuo sprendimo įsiteisėjimo
dienos, jeigu pažeidimas atitinka Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2020 m.
rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Rekomendacijų mokslo ir studijų institucijoms dėl
akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“, 17 punkte
nurodytas grubiausias akademinės etikos principus pažeidžiančias elgesio formas.
SVARBU ! Ta pati sąlyga taikoma ir pagrindiniams mokslinio tyrimo grupės nariams.
 Negali būti anksčiau vadovavęs nutrauktam ar neįgyvendintam LMT finansuojamam
projektui.
SVARBU ! Nesvarstomos 3 metus nuo LMT sprendimo įsigaliojimo dienos.
Aprašo 97 p.
 Turi pradėti dirbti projekte ne vėliau kaip per mėnesį nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo
dienos ir dirbti projekte visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Darbo sutartyje privalo būti
nustatyta sąlyga dėl jo (jos) darbo LR teritorijoje ne mažiau kaip 840 valandų per 12
mėnesių.

KITI SVARBŪS PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI
Aprašo 27 p.
 Projekto veiklos veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei iki 2023 m. rugsėjo 1 d.
SVARBU ! Jei pagal Aprašo 97 punktą mokslinio tyrimo vadovo darbo projekte pradžia yra
vėlesnė nei dotacijos sutarties įsigaliojimo data, atitinkamai trumpinama ir projekto
trukmė.
Numatoma, kad dotacijos sutarys bus pasirašomos nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. vidurio.
Aprašo 28 p.

 Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Projekto veiklos gali būti
vykdomos kitose ES valstybėse narėse, jeigu jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir
nauda (ar jų dalis, proporcinga LR finansiniam įnašui) atitenka LR.
SVARBU ! Jeigu projektų veiklos vykdomos ne LR, tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 15
procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

PROJEKTO RODIKLIAI

Aprašo 30 p.
 Projektu turi būti siekiama stebėsenos rodiklio „Įgyvendinti MTEP projektai“. Minimali
siektina reikšmė – 1.
Aprašo 39 p.
 Projekte suplanuoti veiklos fiziniai rodikliai turi atitikti Aprašo 23.1 – 23.3 papunkčiuose
nurodytus specialiuosius kriterijus ir galimą mokslinę produkciją (tačiau ja neapsiribojant),
nurodytą Pavyzdiniuose mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės
produkcijos sąrašuose.

TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTŲ IŠLAIDOS (I)

Aprašo 52 p.
 Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos ir apmokėtos nuo projekto
veiklų įgyvendinimo pradžios iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos.
SVARBU ! Jei projekto veiklos pradedamos įgyvendinti iki dotacijos sutarties įsigaliojimo
dienos, tokios projekto išlaidos yra netinkamos finansuoti.

Aprašo 53 p.
 Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius ir
fiksuotąją normą.

TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTŲ IŠLAIDOS (II)

Aprašo 55 p.

Finansavimo schema:
 projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų
vykdymo išlaidos;
 projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos.
 Netiesioginės projekto išlaidos.
 Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidos.

PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMAS

 Aprašo 2 priedas taikomas vertinant HS projektus (Aprašo 24 p.).

 Aprašo 3 priedas taikomas vertinant NTMA projektus (Aprašo 24 p.).
 Projektų naudos ir kokybės vertinimą pagal Aprašo 2 ir 3 priedų 1-3 punktuose
nustatytus kriterijus atlieka ekspertai, pagal 4 punkte nustatytą kriterijų LMT
darbuotojai (Aprašo 76 p.).
 Projektui surinkus mažiau nei 50 balų arba nesurinkus Aprašo 24 p. nurodytos
minimalios balų sumos pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų, paraiška
atmetama (Aprašo 25 p.)

PARAIŠKOS PILDYMAS (I)

 Pirmiausia per DMS užpildoma ir pateikiama paraiška (ir visi jos priedai) lietuvių k. Tai –
oficiali paraiškos versija.
 Pateikus paraišką per DMS ir gavus paraiškos numerį, tuo pačiu numeriu pildoma
sutrumpinta anglų k. paraiškos versija junkis.lmt.lt sistemoje.
 Abiejų paraiškų, lietuviškos ir angliškos, atitinkamų dalių tekstai turi sutapti.

PARAIŠKOS PILDYMAS (II) GALIMOS TECHNINĖS PROBLEMOS

 Dažnai pasitaikanti kliūtis, dėl kurios ES investicijų fondų priemonių konkursuose
dalyvaujantiems pareiškėjams nepavyksta laiku pateikti paraiškos DMS, yra paraiškoje
naudojamų simbolių nesuderinamumas su elektroniniu parašu pasirašomiems dokumentams
keliamais PDF/A standarto reikalavimais. Prieš keldami paraiškas į DMS, patikrinkite jas
specialiu įrankiu.
 Dėl minėto nesuderinamumo DMS neatpažįsta simbolių ir pareiškėjams neleidžiama įkelti
paraiškos į sistemą. Prieš keliant paraišką į DMS, rekomenduojame pasitikrinti jos tekstą,
naudojant dokumentų atitikties įrankį https://regex101.com/r/77Jsjj/17.
 Norėdami patikrinti tekstą, įkopijuokite jį „Test String“ lauke. Mėlyna spalva sistema pažymės
standartinės koduotės neatitinkančius simbolius, kuriuos reikės pataisyti (pakeisti kitais).

SVARBU ! Paraiška pildoma Adobe Acrobar Reader DC programa. Ši programa užtikrina sklandų
informacijos įrašymą ir paraiškos galimų klaidų tikrinimą.

PARAIŠKOS PILDYMAS (III)
Paraiškos pildymui dokumentus galite rasti adresu: https://www.lmt.lt/lt/valstybesuzsakomieji-tyrimai/covid-19-auksto-lygio-mtep-smart/informacija-pareiskejams/3705

Paraiška pildoma
vadovaujantis jos
pildymo
instrukcija.

PARAIŠKOS PILDYMAS (IV)
Visos paraiškos
dalys turi būti
užpildytos.

1. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ
2. PAREIŠKĖJO DUOMENYS (I)

Projekto pavadinimas
turi būti specifinis,
susietas su pačiu
tyrimu.

Pilnas oficialus juridinio
asmens pavadinimas,
kaip VĮ Registrų centre
užregistruotas.
Glimi pareiškėjai
nurodyto Aprašo 14 p.

2. PAREIŠKĖJO DUOMENYS (II)

Paraiška pasirašantis
asmuo – institucijos
vadovas ar įgaliotas jo
darbuotojas.

Už paraišką atsakingas
asmuo, bendraujantis
su LMT vertinimo
metu, turintis
prisijungimus per DMS.

3. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ (-IUS)
Žymima, jeigu
projektas bus
vykdomas su partneriu
(-iais). Galimi projekto
partneriai nurodyti
Aprašo 14 p.

Nurodomi visų partnerių
juridinių asmenų
pavadinimai, kaip VĮ
Registrų centre
užregistruoti.

4. PROJEKTO VEIKLOS TERITORIJA

Pažymima tik tuomet,
jeigu projekte
planuojamos
komandiruočių
išlaidos į ES šalis
nares.
Aprašo 28 p.

SVARBU ! Pildant pariškos 5 dalį ,,Projekto aprašymas“ ir 6 dalį ,,Projekto loginis pagrindimas”
svarbu atsižvelgti į Aprašo 2 (HS projektams) ir 3 (NTMA projektams) priedus. Šiomis paraiškos
dalimis vadovaujasi ekspertai, atlikdami naudos ir kokybės vertinimą.

5. PROJEKTO APRAŠYMAS (I)
5.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas
5.1.1. Nurodoma mokslinio tyrimo sritis ir kryptis (-ys) (Pastaba. Nurodoma tik viena mokslinio tyrimo sritis. Prie pasirinktos srities nurodomos ne daugiau kaip dvi
kryptys, skliausteliuose nurodant, kuri iš jų pagrindinė. Mokslo kryptys nustatytos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d.
įsakymu Nr. V-93 „Dėl Mokslo krypčių ir meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo“).
Sritis ...
Kryptis ...
Kryptis ...
5.1.2. Aprašomas mokslinio tyrimo projekto poreikis. Projekto poreikis grindžiamas atsakant į klausimus: kodėl verta investuoti ES struktūrinių fondų lėšas į šį projektą;
kokias problemas, susijusias su tiksliniais moksliniai tyrimais Sumanios specializacijos srityje, numatoma spręsti.
5.1.3. Aprašoma mokslinio tyrimo projekto idėja, jos naujumas, nurodomi projekto tikslai ir uždaviniai, jų originalumas ir aktualumas; apžvelgiama panašaus pobūdžio
mokslinių tyrimų būklė Lietuvoje bei užsienyje; paaiškinama, kuo šiame projekte numatyti darbai skiriasi nuo įvykdytų arba jau vykdomų, taip pat pažymima, ar šiame
projekte numatyti moksliniai tyrimai nedubliuoja anksčiau įvykdytų ar dabar vykdomų (įskaitant pateiktas paraiškas).
5.1.4. PILDO HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ PAREIŠKĖJAI Aprašomi mokslinio tyrimo projekto rezultatai: nurodoma, kokiu mastu projekto
rezultatai yra inovatyvūs, grįsti moksliniais tyrimais ir (ar) technologijomis, įgyvendinami socialinėje ar kultūrinėje aplinkoje, ar rinkoje. Taip pat nurodoma kiek
projekto rezultatai prisidės prie mokslo srities(-čių)/krypties(-čių) vystymo, bei viešojo ar verslo, ar nevyriausybinio sektoriaus vystymo (plėtros, raidos), ar įvairioms
visuomenės grupėms aktualių produktų ir paslaugų, grįstų socialinėmis ar kultūrinėmis inovacijomis, kūrimo panaudojimo perspektyvos.
5.1.4. PILDO GAMTOS, TECHNOLOGIJŲ, MEDICINOS IR SVEIKATOS BEI ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ PAREIŠKĖJAI Aprašomas mokslinio tyrimo projekto
idėjos naujumas ir įgyvendinimo perspektyvos: nurodoma projekto įgyvendinimo metu planuojamų sukurti žinių ir (ar) technologijų naujumas; aprašomas ir
pagrindžiamas sprendžiamų mokslo ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros problemų aktualumas bei svarba; nurodomos pareiškėjo turimos
mokslinės infrastruktūros pritaikymo projekto tikslams pasiekti galimybės.
5.1.5. PILDO HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ PAREIŠKĖJAI Aprašoma projekto parengimo kokybė, projekto įvykdomumas, mokslinio tyrimo grupės
sudėties pagrįstumas: nurodomas projekto veiklų plano pagrįstumas bei įgyvendinamumas; aprašomas mokslinio tyrimo grupės sudėties ir partnerio (jei projektas
įgyvendinamas su partneriu) pasirinkimo optimalumas; nurodoma projekto sąsaja su pareiškėjo institucijoje vykdomomis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros veiklomis.
5.1.5. PILDO GAMTOS, TECHNOLOGIJŲ, MEDICINOS IR SVEIKATOS BEI ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ PAREIŠKĖJAI Aprašoma planuojamų mokslinio tyrimo
projekto rezultatų svarba ir įgyvendinimo galimybės: nurodomi projekto įgyvendinimo metu, atsižvelgiant į Sumanios specializacijos prioritetus, planuojamų sukurti
žinių ir (ar) technologijų rezultatų (sprendimų) svarba bei pritaikomumas tarptautiniu ir (ar) nacionaliniu lygmeniu; nurodoma pareiškėjo ir partnerio (jei projektas
įgyvendinamas su partneriu) patirtis komercializuojant MTEP rezultatus.

Techninė
klaida.
Aprašo
45paraiškų pateikimo termino
5.1.6. Aprašomi mokslinio tyrimo vadovo tarptautinė mokslinė kompetencija: nurodoma mokslinio tyrimo vadovo pastarųjų
10 metų iki
pabaigos moksliniai pasiekimai tarptautiniame kontekste; aprašoma patirtis vykdyti ir vadovauti moksliniams tyrimams bei pajėgumas įgyvendinti teikiamą projektą.
p.

5.1.7. Nurodoma kokią projekto dalį procentais sudaro moksliniai tyrimai ir kokią – eksperimentinės plėtros veikla. Pildant šią informaciją svarbu laikytis Paraiškos
6 priede „Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėjus ir partnerius“ pateiktos informacijos ir Aprašo 48 punkto nuostatų.
Projekto aprašymui galimas simbolių skaičius – 15 000.

5. PROJEKTO APRAŠYMAS (II)

Pateikiama trumpa projekto
santrauka, kuri bus
skelbiama
www.esinvesticijose.lt.

5. PROJEKTO APRAŠYMAS (III)

•

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) pajėgumas
įgyvendinti projektą (Aprašo 17 p.).
• Partnerystės pagrįstumas, jeigu projektas bus
vykdomas su partneriu (-iais).
• Avanso poreikio pagrindimas (Aprašo 54 p.).
Galimas iki 30 proc.

5. PROJEKTO APRAŠYMAS (IV)

Turi būti nurodomos
administracinės ir
mokslinės rizikos.

5. PROJEKTO APRAŠYMAS (V)

Fizinis tęstinumas

Glaustai aprašoma, kaip bus užtikrintas projekto produktų tęstinumas
(pvz. iš kokių lėšų bus apmokamas sukurto produkto, paslaugos ar
proceso palaikymas ir pan.), kaip bus užtikrinamas projekto rezultatų
panaudojimas ir (arba) sklaida.

Veiklos rezultatų
tęstinumas

Glaustai aprašoma, koks projekto valdymo personalas užtikrins
(nurodomos konkrečios priemonės) projekto veiklų tęstinumą po
projekto finansavimo pabaigos.

6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS

• Gali būti tik vienas tikslas.
• Atitinka veiksmų programos priemonės tikslus,
nurodytus Apraše.
• Užtikrina problemos sprendimą.

•

• Konkretūs veiksmai, būtini
uždaviniui įgyvendinti.
Turi konkretų laikotarpį, biudžetą,
aiškų vykdytoją ir vykdymo eigą.

• Kiekybiškai
išmatuojamas tiesioginis
veiklos rezultatas.
• Turi atitikti Aprašo 23 p.
ir 39 p.

Priemonė
pasiekti tikslą.

Renkamasi tik
5 biudžeto
kategorija.

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (I)

 Projekto biudžetas pildomas tik galutinai užpildžius 6 paraiškos dalį – Projekto loginis
pagrindimas
 Pildomos projekto biudžeto išlaidų kategorijos:
5. Projekto vykdymas
7. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (II)
Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų
vykdymo išlaidos
(5. Biudžeto kategorija)

 Kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius (Aprašo 56.1.1 p.) pagal Darbo
užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo mokslinių tyrimų projektuose tyrimo
ataskaitą.

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (IV)
Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų
vykdymo išlaidos
(5 kategorija)
 Bendras deklaruojamas faktiškai dirbtų valandų skaičius vienam asmeniui negali
viršyti:
- mokslo darbuotojui – 1682 val. per metus (12 mėnesių);
- kitam mokslinį tyrimą vykdančiam asmeniui – 1842 val. per metus (12 mėnesių).
 Atostogų dienos nelaikomos dirbtomis dienomis ir neapmokamos taikant FĮ.
 Jeigu darbuotojas įdarbinamas trumpesniam laikotarpiui, bendras deklaruojamas
dirbtų valandų skaičius negali viršyti valandų skaičiaus, proporcingo įdarbinimo laikui
(pavyzdžiui, jeigu mokslo darbuotojas įdarbinamas 5 mėnesiams, deklaruojamas
darbo valandų skaičius negali viršyti 1682/12*5=700,83 val.).
 Ne pilnu etatu dirbančio darbuotojo bendras deklaruojamas projekto veiklose dirbtų
valandų skaičius negali viršyti valandų skaičiaus, proporcingo etato dydžiui, kuriam
asmuo įdarbinamas.
 Tyrėjų pareigybės pasirenkamos pagal pareiškėjo ir partnerio (-ių) institucijose
galiojančią tvarką.

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (IV)

Projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos

(5 kategorija)
 Kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius (Aprašo 56.1.2. p.) pagal Mokslinių išvykų
išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą.
 Kelionės į užsienį (skrydžio) išlaidos skaičiuojamos remiantis Europos Komisijos
patvirtintoje Erasmus+ Programos vadove bei nustatytais dydžiais kelionės išlaidoms
apmokėti, atsižvelgiant į kelionės atstumą. Atstumas skaičiuojamas iš Vilniaus (arba kito
miesto, iš kurio išvykstama) į konkrečios šalies konkretų miestą.
 Skirstomos mokslinių išvykų rūšys:
Trumpalaikės išvykos (iki 14 dienų (imtinai));

Ilgalaikės išvykos (˃14 dienų).
 Komandiruočių išlaidos neturi viršyti 15 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
(Aprašo 28 p.).
Svarbu ! Komandiruočių išlaidos į Jungtinę Karalystę netinkamos finansuoti.

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (V)
Projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos
(5 kategorija)
Atstumų skaičiuoklė https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distancecalculator_en
Nustatytas kelionės į užsienį (skrydžio) FĮ Erasmus +Programos vadovo 53 pusl.

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (VI)
Projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos
(5 kategorija)
Vieno asmens trumpalaikės mokslinės išvykos išlaidų suma (STMI) apskaičiuojama pagal
formulę (F1):
STMI = FĮKU +(FĮVKTMI+FĮKTMI + FĮDIEN)*D+ FĮAUV*(D-1)

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (VII)
Projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos
(5 kategorija)
Vieno asmens ilgalaikės mokslinės išvykos išlaidų suma (SIMI) apskaičiuojama pagal
formulę (F2):
SIMI = FĮKU +(FĮVKIMI+FĮKIMI + (FĮPRAG* kVL))*D+ FĮGYV* kGL*(D-1)

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (VIII)

Netiesioginės projekto išlaidos
(7 kategorija)

 Kompensuojamos taikant netiesioginių išlaidų fiksuotąsias normas pagal PAFT 433.2
papunktį - 15 proc. nuo DU ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidų (Aprašo 56.2.1.
p.) Tinkamos finansuoti išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su projekto administravimu.

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (IX)

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidos. (7 kategorija)
 Kompensuojamos taikant fiksuotąją normą nuo DU ir susijusių darbdavio įsipareigojimų
išlaidų (Aprašo 56.2.2 p.) pagal Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų
vykdymo išlaidų fiksuotojų normų nustatymo tyrimo ataskaitą.
1 lentelė. MTEP projekto vykdymo išlaidų FN (Ataskaitos 8 psl.)

Molslo sričių grupė

NTMA
HS

FN su PVM, procentais
(nuo DU, įskaitant
darbdavio mokesčius,
išlaidų)
34,73
18,73

FN be PVM, procentais
(nuo DU, įskaitant
darbdavio mokesčius,
išlaidų
28,70
15,52

Išlaidas sudaro:
 išlaidos paslaugoms;
 išlaidos autoriniams darbams;
 išlaidos prekėms (medžiagoms ir trumpalaikiam turtui);

 projekto viešinimo išlaidos. Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą
priemonės pagal Projektų taisyklių 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčius.
Svarbu ! Projekto parengimo ir ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos netinkamos finansuoti.

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (X)

Grindžiant DU išlaidas
nurodoma: tyrėjo vardas,
pavardė (jeigu žinomi),
pareigybė projekte,
planuojamos fiziniam rodikliui
atlikti darbo valandos ir FĮ
dydis pagal pareigybę.

Pavyzdyje pateikti du
komandiruočių FĮ
skaičiavimo formulių
variantai. Išsirinkti vieną iš jų.

Grindžiant komandiruočių
išlaidas nurodoma: šalis ir
miestas iš kurio išvykstama
ir į kurį vykstama
(privaloma), pilna
komandiruotės FĮ
skaičiavimo formulė.

Žymima, tik
tuomet, jeigu
planuojamos
komandiruočių
išlaidos

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (XI)
Nežymima, nes
fiziniame rodiklyje
neplanuojamos
komandiruočių
išlaidos.

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (XII)

Nepildoma
Grindžiant 7 kategorijoje išlaidas
turi būti atskirai nurodomos
tiesioginių ir netiesioginių išlaidų
sumos. Taip pat kokie pritaikyti
fiksuotų normų procentai.

Sumos paraiškoje nurodomos iki dviejų skaičių po kablelio jų
neapvalinant: pvz., jei paskaičiuota suma yra 65 364,6384 Eur, tai
paraiškoje įrašoma 65 364,63 Eur.

8. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

Jei projekto veiklos pradedamos įgyvendinti iki dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos,
tokios projekto išlaidos yra netinkamos finansuoti (Aprašo 52 p.).
Nurodoma veiklų įgyvendinimo trukmė mėnesiais.
Pagrindžiama veiklos įgyvendinimo trukmė.

10. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PAJAMAS

Žymima
,,Netaikoma“

11. PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Įrašoma, jeigu
numatomas
nuosavas
įnašas.

Nepamiršti
įrašyti
sumos.

13. STEBĖSENOS RODIKLIAI

Pagal Aprašo 30 p.
privaloma siekti tik
produkto stebėsenos
rodiklio ,,Įgyvendinti
MTEP projektai“ .

Aprašoma
rodiklio sąsaja su
projekto loginiu
pagrindimu.

14. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIEMS PRINCIPAMS

Žymimas tik
14.1 punktas.
Aprašo 33 p. ir
34 p.

15. INFOMAVIMAS APIE PROJEKTĄ
 Projektai finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos
Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.
 Privalomos 3 priemonės (Aprašo 103 p.)

16. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PRADŽIA
17. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PABAIGA

Pildymo
pavyzdys

Vėliausia galima
projekto pabaigos
data yra 2023-09-01
Aprašo 27 p.

• Planuojama projekto pradžia
turi sutapti su projekto vadovo
įdarbinimo į projektą diena.
• Projekto pradžia turi būti ne
vėlesnė kaip 1 mėn. nuo
dotacijos sutarties įsigaliojimo
dienos.
Aprašo 95 p.

20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS
Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 68 p):
1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (turi būti
pasirašyta partnerio (ių));
2. pareiškėjo ir partnerio (jei paraiška teikiama kartu su partneriu) užpildytą PVM klausimyną;

3. projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (teikiama, jeigu vykdoma ir be
partnerio (-ių));
4. užpildytą informacijos, reikalingos projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, formą;
5. pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą dėl pareiškėjo (projekto
vykdytojo) institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo užtikrinimo;
6. partnerio institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą dėl partnerio institucijos
pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo užtikrinimo (taikoma, jei projektas
įgyvendinamas kartu su partneriu);
7. visų įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne institucijos vadovas)
kopijas;
8. partnerio (-ių) ir (arba) universiteto ligoninės (-ių) institucijos vadovo nustatyta tvarka patvirtintų
įstaigos (organizacijos) statuto (įstatų), registracijos pažymėjimų kopijas arba nuorodas į viešai
paskelbtus dokumentus (reikalavimas netaikomas partneriams, kurie yra universitetai ir mokslinių
tyrimų institutai, įtraukti į AIKOS);

20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS
9. bendradarbiavimo (partnerystės) sutarties kopiją (taikoma, jeigu projektas įgyvendinamas su
partneriu (-iais)) (sutartis turi būti pasirašyta visų šalių);
10. pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavo įnašo finansavimo šaltinius (pareiškėjo / partnerio įnašą)
pagrindžiančius dokumentus (įstaigos valdymo organo sprendimas);
11. dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus, pagrindžiančius, kad pareiškėjas turi
veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką;
12. partnerio Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją (taikoma, jei paraiška teikiama
kartu su partneriu (-iais) privačiu (-iais) juridiniu (-iais) asmeniu (-imis));

13. dokumentus, kuriuose atskirta pareiškėjo ekonominė ir neekonominė veikla (pvz., paskutinė
patvirtinta ir paskutinė tarpinė finansinė atskaitomybė);
14. VMI prie LR Finansų ministerijos patvirtintą mokesčių deklaraciją už paskutinius kalendorinius metus
iki paraiškos pateikimo dienos (teikiama, jei paraiška teikiama su partneriu (-iais) privačiu (-iais) juridiniu
(-iais) asmeniu(-imi));

15. LR Statistikos departamento direktoriaus patvirtintą MTEP ataskaitą (Forma MT-02) už paskutinius
kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos (teikiama, jei paraiška teikiama su partneriu (-iais)
privačiu (-iais) juridiniu (-iais) asmeniu(-imi)).

21. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Prieš
teikiant
paraišką
būtinai
patikrinti !

PARTNERIO DEKLARACIJA (PARAIŠKOS 1 PRIEDAS)

Visi projekto
partneriai privalo
užpildyti ir pasirašyti
partnerio deklaraciją

INFORMACIJA, REIKALINGA PROJEKTO ATITIKČIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI
(PARAIŠKOS 2 PRIEDAS)

1. Lentelė:
 Pasirenkamas tik vienas sumanios specializacijos prioritetas ir viena pasirinkto prioriteto
įgyvendinimo tematika (Aprašo 23.1 p.).
 Būtinai turi būti pateiktas projekto atitikimo pasirinktai sumaniosios specializacijos prioriteto
įgyvendinimo tematikai pagrindimas.
 Vadovaujamasi LRV 2019 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 760 ,,Dėl 2014 m. balandžio 30 d. LRV
nutarimo Nr. 411 ,,Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės ir inovacijų raidos
(sumanios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.“.

2. Lentelė:
 Nurodoma, kaip įgyvendinant projektą vykdoma MTEP veikla yra susijusi su COVID-19.
 Pateikiamas pagrindimas, kaip projektas prisideda prie COVID-19 sukeliamų problemų
mažinimo/sprendimo ir visuomenės atsparumo panašioms galimoms krizėms didinimo.

3. Lentelė:
 Būtina nurodyti projekto siekiamą bent vieną iš Aprašo 23.3 papunktyje nurodytą rezultatą bei
aprašyti numatomą pasiekti rezultatą.

PROJEKTO BIUDŽETO PASKIRSTYMAS PAGAL PAREIŠKĖJIS IR PARTNERIUS
(PARAIŠKOS 3 PRIEDAS)

 Teikiamas nepriklausomai ar projektas vykdomas su partneriu (-ais) ar be partnerių.
 Šio priedo 2 lentelėje ,,Projekto biudžeto paskirstymas pagal projekto veiklų pobūdį“
pateikiami paskaičiavimai turi sutapti su paraiškos 5.1 lentelės 5.1.7 punkte nurodoma
informacija.
 Paraiškoje (projekte) turi būti aiškiai atskirti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
etapai (eksperimentinės plėtros etapo dalis turi sudaryti daugiau nei 5 proc. didžiausios
galimos projekto finansuojamosios dalies) (Aprašo 45 p.) .
Svarbu! Šis priedas nėra integruotas į paraiškos PDF formą, todėl turi būti pasirašytas
įstaigos vadovo arba įgalioto asmens atskirai.

PARAIŠKOS TEIKIMAS

 Paraiškos gali būti teikiamos tik naudojantis Duomenų mainų svetaine (DMS). Visa
aktuali informacija DMS vartotojams skelbiama https://www.esinvesticijos.lt//lt/DMS

Vėliau kaip 2021 m. balandžio 22 d. 24:00 val. pateiktos arba kitais būdais išsiųstos ar
pristatytos paraiškos atmetamos.

LMT PARAIŠKŲ IR ATASKAITŲ TEIKIMO INFORMACINĖ SISTEMA (I)
 Per 3 dienas po paraiškos pateikimo per DMS, paraiškos versija anglų k. turi būti pateikta per
www.junkis.lmt.lt. Kartu turi būti pateikti priedai (Aprašo 70):
1. mokslinio tyrimo vadovo gyvenimo aprašymą (anglų kalba);
2. mokslinio tyrimo vadovo svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašą (su
išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics Web of Science ar kitą duomenų
bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją) (originalo kalba);
3. mokslinio tyrimo vadovo mokslų daktaro laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;
4. mokslinio tyrimo grupės narių gyvenimo aprašymus (anglų kalba);

5. mokslinio tyrimo grupės narių svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašus
(su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics Web of Science ar kitą
duomenų bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją) (originalo
kalba);
6. dokumentų dėl mokslinio tyrimo vadovo nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar
atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo kopijas (taikoma, jei pareiškėjas siekia pasinaudoti išlyga dėl
nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti neįskaičiavimo į Aprašo
4.2 ir 4.7 papunkčiuose nurodytą laikotarpį).
 Kvietimo informacija anglų kalba patalpinta adresu: https://www.lmt.lt/en/research-funding/nationalprogrammes/covid-19-rd-implementation-scheme-smart/3707

LMT PARAIŠKŲ IR ATASKAITŲ TEIKIMO INFORMACINĖ SISTEMA (II)

Pateikus paraišką per DMS
suteikiamas paraiškai
numeris. Tokį patį numeri
reikia nurodyti ir teikiant
anglišką paraiškos versiją.

Informaciją teikia:
 Diana Kizalaitė tel. 8 604 53397, e. p. diana.kizalaite@lmt.lt (programų koordinatorė)

 Vaida Vansevičienė tel. 8 604 76305, e. p vaida.vanseviciene@lmt.lt (programų
koordinatorė)
 Violeta Zdanevičienė tel. 8 604 53722, e. p. violeta.zdaneviciene@lmt.lt (finansininkė)
 Rimantė Stašaitienė tel. 8 604 77868, e. p. rimante.stasaitiene@lmt.lt (tyrėja, Valstybės
pagalbos klausimais)

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

