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Bendroji kvietimo teikti paraiškas informacija
Programos priemonė – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų
mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.
Finansavimo tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją
vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos
bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

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.
Planuojama kvietimo finansavimo suma – 386 160 Eur.
Didžiausia galima projektui skirti suma – 2 840 Eur.
Paraiškos teikiamos nuo – 2018-05-21
Paraiškos teikiamos iki – 2018-07-20

Paraiškos pateikimas
Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu
skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt arba www.lmt.lt
tinkalapyje.
Atkreipkite dėmesį:
Pildomos paraiškos kvietimo Nr. yra 09.3.3.-LMT-712-10
2018–2019 m. kvietimo Nr. 10 informacija www.lmt.lt puslapyje žymima „Tyrimai
semestro metu (II kvietimas)“
Lietuvos mokslo tarybos svetainėje:
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimuplanas/2287/kvietimas-436

2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje svetainėje:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-nr-10-teiktiparaiskas-finansuoti-projektus-pagal-poveikle-studentu-gebejimu-ugdymasvykdant-tyrimus-semestru-metu-nr-09-3-3-lmt-712-10

Paraiškos pateikimas
Paraiškos priimamos iki 2018 m. liepos 20 d 24:00.:
Paraiškos ir Aprašo 59 punkte nurodyti priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto
termino paskutinės dienos teikiami Lietuvos mokslo tarybai per iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS)
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
(https://dms2014.finmin.lt/dms/#/) ir pateikia paraišką.

Paraiškos pateikimas

Atkreipti dėmesį:
Galimos paraiškos įkėlimo klaidos - neleistini simboliai: pvz.: M, NavaLópez.
Nekopijuoti teksto.
Pasitikrinti klaidas galima : https://regex101.com/r/77Jsjj/5

Informacija apie Duomenų mainų sistemos naudojimą:
https://finmin.lrv.lt/lt/paslaugos/es-strukturines-paramos-kompiuterine-informacinevaldymo-ir-prieziuros-sistema-sfmis/2014-2020-m-laikotarpio-projektu-igyvendinimuiposistemis-sfmis-2014

Paraiškos pateikimas
 Paraiška kartu su priedais teikiama su pareiškėjo institucijos raštu
(lydraščiu)
Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip 2018 m. liepos 20 d. 24:00 val.
pateiktos paraiškos atmetamos.

 Paraiškos teikiamos tik per DMS. Kitu būdu (popierinės paraiškos, el.
paštu atsiųstos paraiškos) pateiktos paraiškos nebus priimamos.
 Lietuvos mokslo taryba nepriima paraiškų, pateiktų nesilaikant
nustatytų pateikimo terminų ir būdų.

Projekto finansavimo sąlygos

Atkreiptinas dėmesys, kad 2018 m. gegužės 17 d. LR švietimo ir mokslo

ministro įsakymu „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 26 d.
įsakymo Nr. V-429 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per

praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3
patvirtinimo“ pakeitimas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc9e9bf059cd11e89f00961ca6c2310f

PFSA I Skyrius – Bendrosios nuostatos
 4 punktas – pagal Aprašą studentas suprantamas kaip asmuo,
studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos I ir II
pakopos arba vientisųjų studijų programą.
 30 punktas – tinkama projekto tikslinė grupė yra studentai, kurie pagal
Projektų taisyklių 23 skirsnį taip pat yra ir projekto dalyviai.
Tyrimų vadovas, pagal Aprašą suprantamas kaip mokslininkas ar doktorantas,
vadovaujantis studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu.
Studentas nuo projekto veiklų pradžios iki projekto veiklų pabaigos turi
būti studentas - turėti galiojančią studijų sutartį.

Projektų veiklų trukmė turi būti:
 12.2 papunktis – 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu)
Studento mokslinio tiriamojo darbo intensyvumas turi būti:
 13.2 papunktis – ne mažiau kaip 80 akademinių valandų per mėnesį (per
30 d.).

PFSA II skyrius – Reikalavimai pareiškėjams (I)
Tinkami pareiškėjai (16 punktas):

Universitetai

Kolegijos

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

 20.1 papunktis – tas pats tyrimų vadovas, ir tas pats studentas gali
būti nurodytas tik vienoje paraiškoje pagal kvietimą.

PFSA II skyrius – Reikalavimai pareiškėjams (II)
 20.2 papunktis – studentų tyrimuose gali dalyvauti studentai, kurių
paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis
vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis. Studijų rezultatų svertinis
vidurkis apskaičiuojamas egzaminuotų dalykų kreditų (ECTS)
skaičiaus ir gautų įvertinimų sandaugų sumą padalinus iš
egzaminuotų dalykų kreditų sumos pagal tokią formulę:

ki – dalyko kreditų skaičius, pi – dalyko įvertinimas balais, n – egzaminuotų dalykų skaičius

 20.3 papunktis – studentas negali gauti kitų pajamų už tą patį
studentų praktikos ar studentų tyrimų metu atliekamą mokslinį
tiriamąjį darbą.

PFSA II skyrius – Reikalavimai pareiškėjams (III)
Draudimas akademinę etiką ar sutartinius įsipareigojimus pažeidusiems tyrimų vadovams
teikti paraiškas:
 21 punktas – paraiškos, kuriose nurodyto praktikos ar tyrimų vadovo atžvilgiu yra priimtas
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl akademinės etikos
pažeidimo ir šis pažeidimas atitinka Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos
principo (-ų) pažeidimą (-us), nesvarstomos 5 metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.
Paraiškos, kuriose mokslininkas, anksčiau vadovavęs nutrauktam ar neįgyvendintam
Lietuvos mokslo tarybos finansuotam projektui, nurodomas kaip praktikos ar tyrimų
vadovas, nesvarstomos 3 metus nuo sprendimo įsigaliojimo dienos.
Pareiškėjo sąlygų atitikimo traktavimas:
 22 punktas – Aprašo I ir II skyriuose nustatytus reikalavimus pareiškėjas, tyrimų
vadovas ir studentas turi atitikti paskutinę kvietime nurodyto paraiškų pateikimo
termino dieną.

PFSA III skyrius – Projektams taikomi reikalavimai (I)
Projekto veiklų trukmė:
 27 punktas – projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki tų mokslo metų, kuriais
baigiama vykdyti projekto veikla, gegužės 1 d.
 28 punktas – projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra mokslinio tiriamojo darbo pradžia.
Veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos.
Projekto veiklų vieta:
 29 punktas – projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.
Projekto tikslinė grupė:
 30 punktas – tinkama projekto tikslinė grupė yra studentai, kurie pagal Projektų taisyklių
23 skirsnį taip pat yra ir projekto dalyviai.

PFSA III skyrius – Projektams taikomi reikalavimai (II)

 31 punktas – projektu turi būti siekiama Priemonės įgyvendinimo
produkto stebėsenos rodiklio
„Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal
neformaliojo švietimo programas“.
 37 punktas – projektas negali būti finansuotas ar finansuojamas iš
kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių
biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar)
savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos
priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, ir kurioms apmokėti
skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis
finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

PFSA V skyrius – Paraiškų rengimas, pareiškėjų informavimas,
konsultavimas, paraiškų teikimas ir vertinimas (I)
Aprašo 59 punkte nurodyti priedai, kurie turi būti pateikti kartu su PDF
paraiška:
a) pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą
dėl pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą
ir projekto vykdymo užtikrinimo;
b) dokumentą, patvirtinantį praktikos vadovo įgytą mokslo laipsnį
arba pažymą apie vykdomas doktorantūros studijas;
c) praktikos vadovo gyvenimo aprašymą;
d) studento paskutinio semestro studijų pažymą, kurioje nurodyti
studijų forma, studijų pakopa, studijų kursas, studijuoti dalykai, studijų rezultatų
svertinis vidurkis (apskaičiuotas pagal Aprašo 20.2 papunktyje nurodytą
formulę);
e) klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės
mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir
(arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų;
f) įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne
institucijos vadovas) kopijos.

PFSA V skyrius – Paraiškų rengimas, pareiškėjų informavimas,
konsultavimas, paraiškų teikimas ir vertinimas (II)
 57 punktas – Gavęs įgyvendinančiosios institucijos pranešimą apie paraiškos
užregistravimą ir jai suteiktą kodą, per pranešime nustatytą terminą pareiškėjas turi
LMT Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinėje sistemoje užpildyti šią bendrąją
paraiškos informaciją: (paraiškos kodas, projekto pavadinimas, projekto įgyvendinimo
laikotarpis, projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, pareiškėjo institucija, projekto
dalyvio (studento) vardas ir pavardė, praktikos (tyrimų) vadovo vardas ir pavardė, už
paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė ir jo kontaktai, mokslo sritis ir
pagrindinė mokslo kryptis) ir įkelti užpildytą paraišką PDF formatu su priedais ir
pareiškėjo institucijos lydraščiu. Pareiškėjas prie LMT Paraiškų ir ataskaitų teikimo
informacinės sistemos jungiasi per tinklalapį junkis.lmt.lt ir, užsiregistravęs tampa jos
naudotoju, arba jungiasi anksčiau sukurtais naudotojo duomenimis, jei jis šia
sistema jau buvo naudojęsis.

 LMT Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinės sistemoje informacija pateikiama su
pareiškėjo (institucijos) lydraščiu.
 Pareiškėjas prie LMT Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinės sistemos jungiasi per
tinklalapį junkis.lmt.lt ir, užsiregistravęs tampa jos naudotoju, arba jungiasi anksčiau
sukurtais naudotojo duomenimis, jei jis šia sistema jau buvo naudojęsis.

PFSA V skyrius – Paraiškų rengimas, pareiškėjų informavimas,
konsultavimas, paraiškų teikimas ir vertinimas (III)
Paraiškų vertinimas vykdomas tokia tvarka:
1) atliekamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas (vertinimas trunka ne
ilgiau kaip 40 dienų), kurio metu įvertinama projekto atitiktis Apraše
nustatytiems reikalavimams, nurodytiems Aprašo 1 priede, bendriesiems
reikalavimams, nurodytiems Aprašo 2 priede, ir Aprašo 24 punkte nurodytam
specialiajam projektų atrankos kriterijui;
2) paraiškos, atitikusios tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimus,
perduodamos naudos ir kokybės vertinimui (vertinimas trunka ne ilgiau kaip
90 dienų).
Projektų naudos ir kokybės vertinimą atlieka LMT pirmininko patvirtinta ekspertų
komisija. Narius į ekspertų komisiją siūlo įgyvendinančios institucijos
Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetai.
Informacija apie priimtą sprendimą dėl projektų finansavimo, kiekvienam
projektui skirtų finansavimo lėšų sumą ir bendrą pagal kvietimą teikti paraiškas
paskirstytų finansavimo lėšų sumą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sprendimo
priėmimo
dienos
skelbiama
ES
struktūrinės
paramos
svetainėje
www.esinvesticijos.lt ir LMT tinklalapyje www.lmt.lt.

PFSA V skyrius – Paraiškų rengimas, pareiškėjų informavimas,
konsultavimas, paraiškų teikimas ir vertinimas (IV)
 Projektų naudos ir kokybės vertinimas atliekamas atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 3
priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami
maksimalūs galimi balų skaičiai pagal kiekvieną kriterijų kurie nurodyti Aprašo 3 priede.
Privaloma surinkti minimali balų suma pagal Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą poveiklę – 50
balų.
 Vertinimas atliekamas pagal Aprašo 4 priede (Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė)
nurodytus vertinimo kriterijus

 jei nesurenkamas minimalus privalomas surinkti balų skaičius (50 balų), paraiška atmetama
 jei nesurenkamas minimalus privalomas surinkti balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų,
paraiška atmetama

PFSA VI skyrius – Projektų įgyvendinimo reikalavimai (I)
Dalyvio anketa:
 87 punktas – projekto vykdytojas per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės
– raštu, teikia įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie studentą, pirmą jo dalyvavimo
tiesioginėse projekto veiklose dieną vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį
pagal projekto dalyvio anketos formą, kurią po dotacijos sutarties pasirašymo projekto
vykdytojui pateikia įgyvendinančioji institucija.
Sutartis su tyrimus vykdančiu studentu:
 89 punktas – projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dotacijos sutarties
pasirašymo dienos įgyvendinančiajai institucijai pateikia sutarties su studentų tyrimus
vykdančiu studentu kopiją (sutartis su studentu sudaroma prieš pradedant veiklas).
Studento veiklų įgyvendinimo grafikas (rekomenduojama forma skelbiama
įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt) turi būti pateiktas
įgyvendinančiajai institucijai iki projekto veiklų įgyvendinimo pradžios (studentų tyrimų
veiklų įgyvendinimo grafikas įgyvendinančiajai institucijai teikiamas 2 kartus per projekto
įgyvendinimo laikotarpį).
 Projekto vykdytojas, kartu su galutiniu mokėjimo prašymu, įgyvendinančiajai institucijai
teikia studentų mokslinio tyrimo veiklos ataskaitą (forma patvirtinta Lietuvos mokslo
tarybos
pirmininko
įsakymu)
(https://www.lmt.lt/lt/studentu-moksliniai-tyrimai-irpraktika/informacija-projektu-vykdytojams/tyrimai-semestro-metu-ii-kvietimas/2846).

PFSA VI skyrius – Projektų įgyvendinimo reikalavimai (II)
Projekto įgyvendinimas ne pagal sutartą planą:
 90 punktas – projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo suderinti su
įgyvendinančiąja institucija visus nukrypimus nuo planuoto projekto
įgyvendinimo, keičiančius jo apimtį, išlaidas, pratęsiančius projekto įgyvendinimo
laikotarpį ar kitaip keičiančius projektą ar dotacijos sutartyje nustatytus projekto
vykdytojo įsipareigojimus.

Nesilaikymas sutarties:
 91 punktas – jei projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko
dotacijos sutarties sąlygų ir (arba) pažeidė Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos
Sąjungos teisės aktus, taip pat jei projekto vykdytojo pateikta studentų
mokslinės veiklos ataskaita įvertinta neigiamai, įgyvendinančioji institucija turi
teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto
finansavimą ir (arba) nutraukti dotacijos sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti
sumokėtas projekto finansavimo lėšas ar jų dalį vadovaudamasi
įgyvendinančiosios institucijos sprendime nurodytais reikalavimais.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
Lietuvos mokslo taryba
Mokslo fondas
ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyrius

