PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS

ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus
programų koordinatorė Diana Kizalaitė

PROCESŲ TRUKMĖ

Kvietimo pradžia

Paraiškos teikiamas iki

2019 m. lapkričio 20 d.

2020 m. sausio 23 d.

2 mėn.

Vertinimas iki 2020 m.
balandžio mėn. vidurio

3 mėn.

Sutarčių pasirašymas iki
2020 m gegužės mėn.
pradžios

apie 1 mėn.

Projektų įgyvendinimas
iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

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

Paraiškų pateikimo terminas: 2020-01-23 24:00 val.
Paraiškų teikimo konsultacijos vyks iki 2020-01-23 16:00 val.

PARAIŠKOS PILDYMAS

Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Apraše Nr. 1 priede Nr. 4
„Paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą
projektą“ nurodyta pildymo instrukcija.
Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5773c590ff1211e99681cd81dcdca52c

Kvietimo dokumentai patalpinti: https://www.lmt.lt/lt/auksto-lygio-mtepsmart/pareiskejams/ii-kvietimas/3282

PILDOMI PARAIŠKOS SKYRIAI
1. Duomenys apie paraišką
2. Pareiškėjo duomenys
3. Informacija apie partnerį (-ius) (jeigu paraiška teikiama kartu su partneriu)
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
Paraiškos 3 priedas - Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėjus ir partnerius

1. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ 2. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

Kvietimo
Nr. 03

Pagal Aprašo Nr. 1
punktą Nr. 15 –
pareiškėjai yra į AIKOS
įtraukti universitetai,
mokslinių ir tyrimų
institutai bei
universitetų ligoninės.

2. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

Paraišką teikiančios
institucijos vadovo
ar jo įgalioto
asmens vardas,
pavardė, pareigos.

Kontaktai nurodomi
asmens, kuris tiesiogiai
susijęs su projekto
paraiškos rengimu.

3. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ (-IUS)

Netinkami
partneriai.

Pagal Aprašo Nr. 1 punktą Nr.
15 galimi partneriai juridiniai
asmenys, veikiantys mokslo ir
(ar) studijų srityje per
paskutinius kalendorinius
metus iki paraiškos pateikimo
dienos vykdę MTEP veiklas.

4. PROJEKTO VEIKLOS TERITORIJA

Nurodoma;
1. apskritis, kuriai tenka didžioji dalis
projekto lėšų;
2. savivaldybė, kurioje planuojama
vykdyti pagrindines projekto
veiklas;
3. seniūnijų grupė (-ės) – žymimos
jei pasirenkama viena iš nurodytų
savivaldybių.

Netaikoma, kadangi pagal
Aprašo punktą Nr. 30
projekto veiklos gali būti
vykdomos Lietuvos
Respulikoje ir kitoje ES
valstybėje narėje.

5. PROJEKTO APRAŠYMAS (I)
5.1 Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas

5.1 Dalyje pateikiama informacija:
5.1.1 nurodoma mokslinio tyrimo sritis ir kryptis. Pvz.: N00
Gamtos mokslais N010 Biologija (pagrindinė) N011 Biofizika;
5.1.2 aprašomas mokslinio tyrimo projekto poreikis;
5.1.3 aprašomi planuojami mokslinio tyrimo projekto rezultatai
ir nurodoma kaip jie bus skelbiami. Nurodoma mokslinė
produkcija ir (ar) kita produkcija turi sutapti su paraiškos 6 ir 13
dalyse nurodomais planuojamais pasiekti projekto rezultatais;
5.1.4 aprašoma mokslinio tyrimo projekto idėja, jos naujumas,
nurodomi projekto tikslai ir uždaviniai, jų originalumas ir
aktualumas. Nurodomi tikslai ir uždaviniai turi sutapti su
nurodomais paraiškos 6 dalyje;
5.1.5 aprašoma mokslinio tyrimo vadovo moksliniai pasiekimai
tarptautiniame kontekste, patirtis vykdant ir vadovaujant MT .
Pagrindžiama projekto MT grupės sudėtis.
5.1.6 nurodoma kokią projekto dalį sudaro moksliniai tyrimai ir
kokią – eksperimentinės plėtros veikla. Atskiriama per projekto
veiklas.

5. PROJEKTO APRAŠYMAS (II)
5.2 Projekto santrauka (skelbiama viešai)
5.3 Projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas. Partnerių pasirinkimo pagrįstumas

5.2 Dalyje
aprašoma: projekto
esmė, tikslas, kokios
projekto veiklos bus
įgyvendinamos ir
kokių rezultatų
šiomis veiklomis
siekiama.
5.3 Dalyje aprašoma;
1. projektą administruojančio personalo atsakomybė
ir funkcijos bei turimi administravimo gebėjimai,
reikalingi projektui įgyvendinti (pareiškėjo ir (arba)
partnerio);
2. jeigu projektas vykdomas su partneriu (-iais), šioje
dalyje reikia pagrįsti jo (jų) pasirinkimą;
3. 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.).

5. PROJEKTO APRAŠYMAS (III)
5.4 Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas

5.4 Dalyje galima pasirinkti daugiau
nei vieną riziką. Pateikiamas rizikų
sąrašas yra preliminarus ir skirtas
pareiškėjui palengvinti rizikų
nustatymą, todėl nėra laikomas
baigtiniu.

5. PROJEKTO APRAŠYMAS (IV)
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.

6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS

Rekomenduojama
pasirinkti vieną
uždavinį, vieną - dvi
projekto veiklas.

6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS

1. Projekto veiklos fizinis rodiklis
– kiekybiškai
išmatuojamas tiesioginis
įgyvendintos projekto veiklos
rezultatas.
2. Turi atitikti SMART prioritetų
tematikas.
3. Projekto veiklos fizinius
rodiklius rekomenduojame
pasirinkti iš pavyzdinių mokslo
sklaidos projektų galimos
mokslinės ir (ar) technologinės
produkcijos patvirtinto sąrašo
bei nusimatyti mokslo
produkcijos parengtumą.

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (I)

Nurodant
komandiruočių
išlaidas būtina nurodyti miestą
iš kurio išvykstama ir į kokį
miestą vykstama.

Turi būti nurodoma kaip buvo
paskaičiuota komandiruočių
suma. Iš pavyzdžio galima
pasirinkti vieną iš variantų.

Nepamiršti
pažymėti,
jeigu
numatomos
komandiruoči
ų išlaidos.

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (II)

Nežymima,
jeigu
nenumatyta
komandiruoč
ių išlaidų.

Būtina numatyti DU
išlaidas konferencijų
pranešimų parengimui ir
komandiruočių metu
mokamam DU.

Turi būti nurodoma kaip buvo
paskaičiuota komandiruočių suma. Iš
pavyzdžio galima pasirinkti vieną iš
variantų.

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (III)

Fiksuotųjų
normų sumos,
turi būti
nurodytos
atskirai.

8. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS
10. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PAJAMAS

Visada žymima
„NE“, nes projekto
veiklos negali būti
pradėtos iki
dotacijos sutarties
įsigaliojimo dienos.

Žymima vienas iš 10.1-10.3
punktų, kai kartu su nuosavu
įnašu bendra finansuojama
projekto tinkamų finansuoti
išlaidų sumą viršija 1 000 000 Eur.
Žymima 10.4 punktas kai, kartu
su nuosavu įnašu bendra
finansuojama projekto tinkamų
finansuoti išlaidų suma lygi arba
mažesnė už 1000 000 Eur.

11. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai

Nurodoma
prašoma
finansuoti
lėšų suma.

Jeigu planuojamas
nuosavas įnašas,
tuomet nurodoma
pareiškėjo ar partnerio
nuosavo įnašo suma.

13. STEBĖSENOS RODIKLIAI (siekiant patentinės paraiškos)

13.2 punktas
- netaikoma.

13. STEBĖSENOS RODIKLIAI (renkantis rezultatą iš Aprašo 34 punkto)

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

14.1 punktas taikoma, o
14.2 punktas – netaikomas
(14.2.1. ir 14.2.2. - žymėti
nereikia).

15. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ

Būtina pasirinkti visas tris
viešinimo
priemones.
Vadovaujantis Projektų
administravimo
ir finansavimo taisyklėmis reikia
nurodyti visus 450.1, 450.2 ir
450.6
punktuose numatytus
informavimo
šaltinius.

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

Projekto pradžia – projekto
veiklos turi būti pradėtos
įgyvendinti per 1 mėnesį nuo
dotacijos sutarties
įsigaliojimo dienos. Projekto
pradžia laikoma mokslinio
vadovo įdarbinimo į projektą
pirmoji diena.
Projekto pabaigos vėliausia
data 2023-09-01.

20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.

Priedo pavadinimas

2.

Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti Jeigu projekto biudžete tinkamų finansuoti išlaidų suma numatyta su
iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų
PVM arba jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nurodoma, kad
kartu su paraiška privaloma pateikti informaciją apie PVM, pildomas šis
paraiškos priedas.

3.

Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėjus ir partnerius

Kai taikoma „de minimis“ schema ir kai projektas planuojamas
įgyvendinti su partneriu (-iais), pildomas 3 paraiškos priedas.

4.

Pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas raštas dėl pareiškėjo (projekto
vykdytojo) institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo užtikrinimo
Partnerio institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą dėl partnerio institucijos
pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo užtikrinimo

Pavyzdinė rašto forma patalpinta https://www.lmt.lt/lt/auksto-lygiomtep-smart/pareiskejams/ii-kvietimas/3282
(taikoma, jei projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais))
Pavyzdinė rašto forma patalpinta https://www.lmt.lt/lt/auksto-lygiomtep-smart/pareiskejams/ii-kvietimas/3282

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

Partnerio deklaracija

Visų įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne institucijos vadovas)
kopijos
Partnerio (-ių) ir (arba) universiteto ligoninės (-ių) institucijos vadovo nustatyta tvarka
patvirtintų įstaigos (organizacijos) statuto (įstatų), registracijos pažymėjimų kopijos arba
nuorodos į viešai paskelbtus dokumentus
Bendradarbiavimo (partnerystės) sutarties kopija
Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavo įnašo finansavimo šaltinius (pareiškėjo / partnerio
įnašą) pagrindžiančius dokumentus
Dokumentai arba nuorodos į viešai paskelbtus dokumentus, pagrindžiančius, kad pareiškėjas
turi veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką
Užpildyta informacijos, reikalingos projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti,
forma

12. Partnerio Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija
13. Dokumentai, kuriuose atskirta pareiškėjo ekonominė ir neekonominė veikla.
14. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinta
mokesčių deklaracija
15. Lietuvos Respublikos statistikos departamento direktoriaus patvirtinta Mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros statistinė ataskaita (Forma MT-02)

Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), privaloma kartu su
paraiška pateikti priedą (-us) „Partnerio deklaracija“ (paraiškos 1
priedas). Partnerio deklaracija turi būti fiziškai pasirašyta.

Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais). Reikalavimas
netaikomas partneriams, kurie yra universitetai ir mokslinių tyrimų
institutai, įtraukti į AIKOS.
Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais).

Pateikiamas dokumentas arba internetinė nuoroda.

Privaloma kartu su paraiška pateikti priedą (-us) „Informacija, reikalinga
projekto
atitikčiai projektų
atrankos
kriterijams
įvertinti“
(2 priedas).
Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais).
Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) privačiu (-iais)
juridiniu (-iais) asmeniu (-imis)
Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) privačiu (-iais)
juridiniu (-iais) asmeniu (-imis)

PARAIŠKOS PATEIKIMAS DMS

Atkreipiame dėmesį, kad galimo paraiškos įkėlimo klaidos – neleistini simboliai.
Pasitikrinti klaidas galima - https://regex101.com/r/77Jsjj/5

LMT PARAIŠKŲ IR ATASKAITŲ TEIKIMO INFORMACINĖ SISTEMA (I)
Per 3 dienas po paraiškos pateikimo per DMS, pareiškėjas Lietuvos mokslo tarybos Paraiškų ir ataskaitų
teikimo informacinėje sistemoje turi užpildyti šią informaciją anglų kalba (www.junkis.lmt.lt):
1. paraiškos bendrąją informaciją;
2. 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;
3. projekto loginis pagrindimas.
Privalomi pateikti dokumentai:
1. mokslinio tyrimo vadovo (-ės) gyvenimo aprašymą (anglų kalba);
2. mokslinio tyrimo vadovo (-ės) 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 (-ės) mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;
4. mokslinio tyrimo grupės narių gyvenimo aprašymus (anglų kalba).
5. 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).
Informacija anglų kalba patalpinta https://www.lmt.lt/en/competitive-research-funding/research-commissioned-by-the-state/implementingworld-class-rd-projects-smart/3138

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.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

