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Paraiškos elektroninė forma pildoma pagal finansuojamos veiklos ,,Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi
moksliniai tyrimai“ patvirtinto projektų finansavimo sąlygų aprašo priede Nr. 5 „Paraiška finansuoti iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą“ nurodytą pildymo instrukciją.

Dokumentą galima rasti:
ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt
(nuoroda: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-nr-1-teikti-paraiskas-finansuoti-projektuspagal-veikla-auksto-lygio-tyreju-grupiu-vykdomi-moksliniai-tyrimai-nr-01-2-2-lmt-718-01)

Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje www.lmt.lt (nuoroda: http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi/esf-almtepsmart/almtep-smart-pareiskejams.html)

Paraiškos teikimas


Paraiška turi būti pateikta LMT iki kvietime nurodytos datos – 2017-06-30. Paraiškos gali būti teikiamos kaip pasirašyti
popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią
šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.



Jeigu paraiška ir jos priedai LMT teikiami raštu pridedant el. laikmeną su paraiškos ir jos priedų el. versija (jei DMS
funkcionalumai neveikia). Paraiškos priedų el. versijos el. laikmenoje turi būti pateiktos atskiruose failuose.



Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų
dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.



Paraiška kartu su priedais teikiama su pareiškėjo institucijos raštu.



Gavus pranešimą apie paraiškos užregistravimą ir jai suteiktą kodą, per pranešime nustatytą terminą privaloma į LMT
Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinę sistemą (www.junkis.lmt.lt):
1. įkelti mokslinio tyrimo vadovo gyvenimo aprašymą (anglų kalba);
2. įkelti pagrindinių mokslinio tyrimo grupės narių gyvenimo aprašymus (anglų kalba).



Anglų kalba užpildyti paraiškos bendrąją informaciją ir projekto aprašymą (projekto poreikis, pasirinkto sprendimo ir
numatomo rezultato aprašymas, projekto santrauka, projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo
aprašymas, partnerių pasirinkimo pagrįstumas, projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas, planuojamas projekto rezultatų
naudojimas po projekto pabaigos) .



LMT Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinėje sistemoje informacija su priedais teikiama su pareiškėjo institucijos raštu.

Pildomi paraiškos skyriai
1. Duomenys apie paraišką
2. Pareiškėjo duomenys
3. Informacija apie partnerį (-ius)
4. Projekto veiklos teritorija
5. Projekto aprašymas
6. Projekto loginis pagrindimas
7. Projekto biudžetas
8. Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas
10. Informacija apie projekto pajamas
11. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai
13. Stebėsenos rodikliai
14. Projekto atitiktis horizontaliesiems principams
15. Informavimas apie projektą
16. Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia
17. Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga
20. Paraiškos priedų sąrašas
21. Pareiškėjo deklaracija
Paraiškos 1 priedas - Partnerio deklaracijos
Paraiškos 2 priedas –Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti

1. Duomenys apie paraišką
2. Pareiškėjo duomenys

Galimas simbolių skaičius -150
Rekomenduojame, projekto pavadinimą pasirinkti trumpą ir aiškų

Galimi pareiškėjai yra į AIKOS įtraukti
universitetai ir mokslinių tyrimų institutai bei
universitetų ligoninės (Aprašo 15 punktas)

Nežymima, kadangi pagal Aprašą netinkami
pareiškėjai

2. Pareiškėjo duomenys

Rekomenduojame paskirti pareiškėjo
darbuotoją, kuris galės atsakyti į LMT
pateiktus klausimus tiek paraiškos vertinimo
metu, tiek administruojant projektą

3. Informacija apie partnerį (-ius)
Jeigu projektas planuojamas įgyvendinti be partnerio

3. Informacija apie partnerį (-ius)
Jeigu projektas planuojamas įgyvendinti su partneriu
Jeigu projekte numatyta
partnerių daugiau nei vienas

Žymima, jeigu partneris užsienyje registruotas
juridinis asmuo
Nežymima, nes pagal
Aprašą galimi partneriai yra juridiniai
asmenys, veikiantys mokslo ir (ar)
studijų srityje

4. Projekto veiklos teritorija

4.1 Nurodoma apskritis, kuriai tenka didžioji
dalis projekto lėšų arba pagal veiklos vykdymo
adresą.
Turi būti nurodoma tik viena savivaldybė. Jeigu
projektas įgyvendinamas keliose savivaldybėse,
nurodoma ta kuriai tenka didžiausia lėšų dalis ir
veiklų dalis arba nurodoma pagal veiklos
vykdymo adresą.
Pasirenkama
seniūnijos
(-ų),
kurioje
(-iose) planuojama vykdyti pagrindines projekto
veiklas, grupė, o jeigu tokios
(-ių) nėra,
pasirenkam „Kita seniūnija“.

4.2 Nežymima, jeigu projektas įgyvendinamas
vienoje savivaldybėje.
Žymima, tuomet, jeigu didžioji projekto lėšų
dalis tenka bendrai visoms LR savivaldybėms,
arba jeigu sukurtais produktais gali naudotis visi
Lietuvos gyventojai.

Pagal Aprašo 30 punktą projekto
veiklos gali būti vykdomos tik
kitoje ES valstybėje narėje

Žymėti negalima

5. Projekto aprašymas
5.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas
5.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)

Projekto aprašymui galimas simbolių skaičius - 15 000
Atsakoma tik į tuos klausimus, kurie pateikti paraiškos pildymo instrukcijoje.
1.Nurodoma mokslinio tyrimo sritis ir kryptis
2. Aprašomas mokslinio tyrimo poreikis....
3. Aprašomi planuojami mokslinio tyrimo projekto rezultatai ir nurodoma, kaip
jie bus skelbiami ir t.t...
4. Aprašoma mokslinio tyrimo projekto idėja, jos naujumas, nurodomi projekto
tikslai ir uždaviniai, jų originalumas ir aktualumas ir t.t....
5. Aprašoma mokslinio tyrimo vadovo moksliniai pasiekimai tarptautiniame
kontekste, patirtis vykdyti ir vadovauti moksliniams tyrimams ir t.t.....
6. Nurodoma kokią projekto dalį sudaro moksliniai tyrimai ir kokią –
eksperimentinės plėtros veikla (nurodoma, jeigu paraiška teikiama su partneriu
(-iais), kuris (-ie) yra privatusis juridinis (-ai) asmuo (-enys)....

Trumpai ir glaustai aprašoma projekto esmė, t. y. projekto tikslas,
kokios projekto veiklos bus įgyvendinamos ir kokių rezultatų
šiomis veiklomis siekiama.
Ši informacija skelbiama viešai ES struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt

5. Projekto aprašymas
5.3. Projekto vykdytojo pajėgumas
Partnerių pasirinkimo pagrįstumas

įgyvendinti

projektą

ir

projekto

valdymo

aprašymas.

 Nurodoma projekto valdymo komanda (nereikia nurodyti konkrečių asmenų, tik pareigas projekte).
 Nurodomos kiekvieno komandos nario funkcijos ir atsakomybės projekte.
 Turi būti pagrįsti komandos narių turimi administravimo gebėjimai, reikalingi projektui įgyvendinti
(pvz. projektų finansų valdymo srityje, projektų valdymo srityje ir pan.).
 Jeigu projektas vykdomas su partneriu, šioje dalyje reikia pagrįsti jo pasirinkimą.
 Nurodomas ir pagrindžiamas avanso projektui įgyvendinti poreikis, jo dydis ir išmokėjimo
laikotarpis (pvz. Projekto įgyvendinimo metu siekiant išvengti apyvartinių lėšų trūkumo ir užtikrinti
efektyvų projekto finansinį srautų valdymą numatoma prašyti iki 30 proc. avanso. Avansas
prašomas dalimis, proporcingai einamųjų metų finansiniam srautui.).

5. Projekto aprašymas
5.4. Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas Rizikų detalizavimas pateikiamas Aprašo 5 priede.

5. Projekto aprašymas
5.4. Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas

Detalizuojama, kokį neigiamą
poveikį ir pasekmes projekto
įgyvendinimui bei siekiamiems
rezultatams gali turėti minima
rizika

Nurodoma, kokių veiksmų bus imtasi, kad pašalinti
rizikos detalizavime nurodytas galimas grėsmes.

Gali būti pasirenkama
daugiau nei viena rizika

5. Projekto aprašymas
5.5. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos
Fizinis tęstinumas

Glaustai aprašoma, kaip bus užtikrintas projekto produktų tęstinumas (pvz. iš kokių lėšų bus
apmokamas patento 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 pagal Apraše
nustatytus reikalavimus, jei tokie nustatyti (pvz., kokioms paslaugoms (pvz., onkologinėms,
traumatologinėms) teikti bus naudojama įgyvendinant projektą įgyta medicininė įranga ir kt.).

6. Projekto loginis pagrindimas
Projekto tikslas:
• turi būti glaustai suformuluojamas aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją t.y. ko siekiama
įgyvendinant projektą
• užtikrina aktualios problemos sprendimą
• projektas negali turėti daugiau kaip vieną tikslą
• turi atitikti Nr. 09.3.3-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos
srityje“ tikslus ar prisidėti prie jų įgyvendinimo

Projekto uždavinys:
• turi prisidėti prie Apraše nurodytos remiamos veiklos įgyvendinimo
• turi atsakyti į klausimą „Ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas“

Rekomenduojame suformuluoti vieną uždavinį.

6. Projekto loginis pagrindimas
Projekto veiklos:
•

įgyvendina uždavinį

•

rekomenduojame planuoti stambias, ilgalaikes veiklas

Projekto fiziniai įgyvendinimo rodikliai:
•
•

t.y. kiekybiškai išmatuojamas įgyvendintos veiklos rezultatas
turi atitikti Priemonių įgyvendinimo plano I skyriaus VI skirsnyje nurodytus rodiklius, Aprašo 24.1 papunktyje
nurodytų veiksmų planų įgyvendinimo kriterijus ir galimą mokslinę produkciją (tačiau ja neapsiribojant), nurodytą
Pavyzdiniuose mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašuose
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a24d980946211e69ad4c8713b612d0f

6. Projekto loginis pagrindimas

Visada rinktis tik „5. Projekto
vykdymas“ biudžeto išlaidų
kategoriją.

7. Projekto biudžetas (1)

Trumpas
pagrindimas:
kiek reikia
projekto
vadovo ir tyrėjų
darbo laiko ir
komandiruočių
išlaidų rodikliui
pasiekti, koks
yra kiekvieno jų
fiksuotasis
įkainis ir kokia
bendra suma.

Antro lygio
rodikliai nėra
nustatomi.

Kiekvieno darbuotojo valandų skaičius rodikliui pasiekti neturi
viršyti bendro tos veiklos valandų skaičiaus.

Pažymėti, jei
veikla, kuria
pasiekiamas
rodiklis bus
vykdoma ne
programos
teritorijoje
(kitoje ES
valstybėje).

7. Projekto biudžetas (2)

Apvalinant sumas iki dviejų skaičių po kablelio paraiškoje ir mokėjimo prašymuose,
neviršijama nustatyta riba, pvz., jei paskaičiuota 452336,99999 Eur, tai suapvalinus įrašoma
452336,99 Eur.

7. Projekto biudžetas (3)

8.Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas
Projektų trukmė turi būti ne ilgesnė kaip
48 mėnesiai nuo dotacijos sutarties
pasirašymo dienos

Visada
žymima
„Ne“, nes
projekto
veiklos
negali būti
pradėtos iki
dotacijos
sutarties
įsigaliojimo

Detalizuoja
ma, kokia
seka bus
įgyvendinti
veiklos
etapai

10. Informacija apie projekto pajamas

Negalima
žymėti
„Netaikoma“

11. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai

13. Stebėsenos rodikliai
Įgyvendinti MTEP projektai

Skaičiuojamas sumuojant pagal projekto veiklas įgyvendintus MTEP projektus (projektų skaičius).
Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu yra patvirtinama baigiamoji (galutinė) mokslinio
tyrimo ataskaita.

Investicijas gavusių mokslo ir
studijų institucijų pateiktos
patentų paraiškos

Skaičiuojamas sumuojant investicijas gavusių mokslo
ir studijų institucijų įgyvendinant projekto veiklas
pateiktų patento paraiškų skaičius.
Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai
įgyvendinant projekto veiklas patentų biuras
pavirtina patento paraiškos gavimą.

Investicijas
gavusių
universitetų
ligoninių
pateiktos patentų paraiškos

Skaičiuojamas sumuojant investicijas gavusių
universitetų ligoninių, įgyvendinant projekto veiklas,
pateiktas patentų paraiškas .
Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto
veiklų įgyvendinimo metu pateikiamas patentų biuro
dokumentas, kuriuo patvirtinamas patento paraiškos
(prašymo) gavimas.

Jeigu, atsižvelgiant į vykdomo MTEP projekto pobūdį, projektu nėra
įmanoma siekti Aprašo
32.2 papunktyje nurodyto Priemonės
įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio, projektu turi būti
siekiama bent vieno iš šių rezultatų, kurių pasiekimas įrodomas
registracijos pažymėjimais ar kitais patvirtinančiais aktais:
 Europos specializuotuose centruose įvertinta augalų veislė
(pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing);
 pagal tarptautiniu mastu pripažintą tvarką įregistruota gyvūnų
veislė;
 nauja technologija, kuri arba turi įdiegimo aktą, arba yra išbandyta
gamyboje;
 veislė ir mikroorganizmų kamienas, įregistruotas ne Lietuvoje;
 mokslinių tyrimų metu gautas atviras naujas skaitmeninis išteklius,
duomenų bazė ar atviro kodo programinė įrangą, tinkama
panaudoti MTEP;
 kitas MTEP veiklos produktas (moksliniais tyrimais ir praktine
patirtimi sukauptu pažinimu pagrįstas procesas, sistema, paslauga,
metodas, meno objektas arba kultūros ir visuomenės problemų
sprendinys).

13. Stebėsenos rodikliai (pavyzdys, jeigu siekiama patentinės paraiškos )

Pagrindime nurodyti kaip rodiklis bus pasiektas

Pagrindime nurodyti kaip rodiklis bus
pasiektas

Pagal Aprašą
netaikoma

13. Stebėsenos rodikliai (pavyzdys, jeigu nesiekiama patentinės paraiškos)

Šiuo atveju
naujos eilutės
pridėti
nereikia.
Rezultatą iš
Aprašo 34
punkto
nurodyti šioje
skiltyje.
1. Pagrindime nurodyti, kaip bus pasiekiamas produkto
stebėsenos rodiklis „Įgyvendinti MTEP projektai“ .
2. Pasirinkus rezultatą iš Aprašo 34 punkto, reikia nurodyti
kaip jis bus pasiektas.

14. Projekto atitiktis horizontaliesiems principams

Žymima tik 14.1
punktas

Netaikoma

15. Informavimas apie projektą

Laukeliai neaktyvūs,
kadangi pagal Aprašą
šios informavimo
priemonės yra
netaikomos

16.-17. Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga

Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti
nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, bet
ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Projekto
veiklų įgyvendinimo pradžia laikoma projekto
mokslinio tyrimo vadovo darbo projekte
pradžia.

Nurodoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, kuri turi sutapti su
projekto veiklos, kuri baigiama vykdyti vėliausiai, pabaigos data.

20. Paraiškos priedų sąrašas

Norint pridėti naujų
eilučių reikia spausti + ir į
naują
eilutę
įrašyti
pridedamą priedą.

Šie priedai neteikiami.
Teikiamų
priedų
sąrašas
nurodytas
Aprašo 72 punkte.

Spausti norint
panaikinti
eilutę.

21. Pareiškėjo deklaracija
Paraiškos 1 priedas - Partnerio deklaracijos

 Nepamiršti pasirašyti deklaracijos, jeigu Paraiška teikiama ne per DMS
 Partnerio deklaraciją galite rasti Aprašo Nr. 1 priedo Nr. 5 ,,Paraiška finansuoti iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą” 1 priede (nuoroda:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/78cadfb01f4711e78397ae072f58c508)

Rekomenduojame užpildžius paraišką pasinaudoti funkcija
„Tikrinti“

Paraiškos 2 priedas –Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų
atrankos kriterijams įvertinti
Galite rasti Aprašo Nr. 1 priedo Nr. 5 ,,Paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą” 2
priede (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/78cadfb01f4711e78397ae072f58c508)

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

