Paralelinių laboratorijų MTEP veikla

ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus
programų koordinatorė Diana Kizalaitė

 Planuojamas kvietimo biudžetas 1 448 100 Eur.
 Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma 700 000 Eur.

 Kvietimas teikti paraiškas iki 2020 m. vasario 18 d. 24:00 val.

Veiklos tematika

Veikla skirta Sumanios specializacijos
biotechnologijos“ tematikoms:

prioriteto

„Sveikatos

-

Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai;

-

Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.

technologijos

ir

PARALELINES LABORATORIJOS SAMPRATA APRAŠO KONTEKSTE

Paralelinė laboratorija – tyrėjų grupių (Lietuvos ir ES narės), dirbančių toje pačioje arba
giminingoje MTEP srityje bendradarbiavimo metu vystomas tyrimas, kurio rezultatai turi

komercinį potencialą. Siekis – sukurti Lietuvoje veidrodinę laboratoriją.
SVARBU!



Pareiškėjas ir vykdytojas – Lietuvos institucija (į AIKOS įtraukti universitetai ir mokslinių
tyrimų institutai; universitetų ligoninės).



Užsienio tyrėjų grupė (struktūrinis institucijos padalinys) turi turėti patirtį bei
pripažintus pasiekimus vystomoje tematikoje.



Užsienio institucijos tyrėjų grupė nėra projekto partneris. Projektas vykdomas
Lietuvoje, nuotoliniu būdu bendradarbiaujant su užsienio laboratorijos tyrėjais.



Tiesioginis užsienio bendradarbiaujančios laboratorijos finansavimas nenumatytas
(galimas variantas – paslaugų sutartis, užsienio tyrėjų įdarbinimas į projektą).

REIKALAVIMAI MOKSLINIO TYRIMO VADOVUI (-EI)

 Gali vadovauti tik vienam pagal Aprašą finansuojamam projektui.
 Negali būti pažeidęs akademinio sąžiningumo principo mokslinėje veikloje.

SVARBU ! Nesvarstomas 5 metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. 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.

 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 (išskyrus darbą Aprašo 96 punkte nurodytos stažuotės
metu).

PROJEKTAMS TAIKOMI SPECIALIEJI ATRANKOS KRITERIJAI

 Turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką.
SVARBU ! Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės
veiklos rezultatų, valdymo tvarką, atitinkančią Rekomendacijų dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės
veiklos rezultatų, 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus ir tai patvirtinančius dokumentus.
 Sumanios specializacijos prioriteto „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ vieną iš tematikų
,,Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai“ ir ,,Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai
diagnostikai ir gydymui“.

KITI SVARBŪS PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Gali būti vykdomos kitose ES valstybėse
narėse, jeigu jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos
Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai.
SVARBU !

Projekto veiklos negali būti vykdomos kitose ne ES šalyse narėse (pvz. Japonija, Norvegija, JAV ir t.t.)
 Projektų veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-09-01.

 SVARBU ! Jeigu mokslinio tyrimo vadovo (-ės) darbo projekte pradžia yra vėlesnė nei dotacijos
sutarties įsigaliojimo data, atitinkamai trumpinama ir projekto trukmė.
 Pareiškėjo nuosavas įnašas į projektą susideda tik iš piniginio įnašo.

PROJEKTO STAŽUOTĖ

 Paraiškoje nurodoma bendradarbiaujanti laboratorija (užsienio institucijos jos padalinys ar tyrėjų
grupė).
 Privaloma projekto finansavimo sąlyga – ilgalaikė stažuotė bendradarbiaujančioje laboratorijoje.
 Privalomos stažuotės trukmė – nuo 180 iki 360 dienų.

 Stažuotes galima skaidyti dalimis. Vienos dalies trukmė – ne trumpesnė kaip 120 dienų.
 Privalo išvykti į ilgalaikę stažuotę mokslinio tyrimo vadovas ir (ar) kitas pagrindinis mokslinio tyrimo
narys.

PROJEKTO STEBĖSENOS PRODUKTO RODIKLIAI

Privalomi projekto rezultatai:

 patentas (patento paraiška)- pareiškėjo patentų biurui pateikta paraiška (prašymas)
išduoti tarptautinį patentą;
arba
 vienas iš šių Aprašo 32 punkte numatytų rezultatų: nauja technologija; mikroorganizmų
kamienas; atviro kodo skaitmeninis išteklius – jeigu , atsižvelgiant į vykdomą MTEP
projekto pobūdį, projektu nėra įmanoma pasiekti patento paraiškos.

PROJEKTO VEIKLŲ FIZINIAI RODIKLIAI

Turi atitikti:
 SMART prioriteto „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ tematikas: molekulinės
technologijos medicinai ir biofarmacijai; pažangi medicinos inžinerija ankstyvai
diagnostikai ir gydymui.
 LMT pirmininko įsakyme ,,Dėl pavyzdinių mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės
ir (ar) technologinės produkcijos sąrašų patvirtinimo“ nurodytą mokslinę produkciją.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS (I)
 Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos ir apmokėtos nuo projekto veiklų
įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.
 Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją
normą.
Projekto biudžeto Nr. 5 kategorija ,,Projekto vykdymas“:
 projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų
vykdymo išlaidos;

 projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos (išskyrus
registracijos į renginius mokesčius).
Projekto biudžeto kategorija Nr. 7 „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto
išlaidų normą“:
 Netiesioginės projekto išlaidos;
 Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidos.

DU FIKSUOTASIS ĮKAINIS
Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo
išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius pagal Darbo užmokesčio fiksuotųjų
įkainių nustatymo mokslinių tyrimų projektuose tyrimo ataskaitos 4 lentelę ,,Darbo
užmokesčio FĮ mokslinių tyrimų projektuose“.
Darbuotojo funkcija

Pareigybė

Mokslo darbuotojas

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

12,04

Mokslo darbuotojas

14,12

Vyresnysis mokslo darbuotojas

18,05

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

27,58

Kitas mokslinį tyrimą vykdantis asmuo

Darbo užmokesčio FĮ, Eur/val.

6,88

DU FIKSUOTASIS ĮKAINIS

 Atostogų dienos nelaikomos dirbtomis dienomis ir neapmokamos taikant FĮ.

 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).

 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.

MOKSLINIŲ IŠVYKŲ FIKSUOTIEJI ĮKAINIAI (I)
 Projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos
kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius pagal Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų
įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą.
Skirstomos mokslinių išvykų rūšys:
 Trumpalaikės išvykos (iki 14 dienų (imtinai));
 Ilgalaikės išvykos (˃14 dienų).

MOKSLINIŲ IŠVYKŲ FIKSUOTIEJI ĮKAINIAI (II)
 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.
Atstumų

skaičiuoklė:

calculator_lt

ttps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-

MOKSLINIŲ IŠVYKŲ FIKSUOTIEJI ĮKAINIAI (III)
 Nustatytas kelionės į užsienį (skrydžio) FĮ Erasmus +Programos vadovo 53 pusl.
Nuoroda: http://www.erasmus-plius.lt/uploads/files/erasmus-plus-programme-guide2019lt-cor.pdf

MOKSLINIŲ IŠVYKŲ FIKSUOTIEJI ĮKAINIAI (IV)
Trumpalaikių mokslinių išvykų dydžiai
 Trumpalaikių mokslinių išvykų atveju, dienpinigių FĮ rekomenduojama laikyti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų
komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 526) patvirtintas dienpinigių
normas.

 Apgyvendinimo FĮ nustatomi vadovaujantis Nutarimo Nr. 526 nuostatomis ir Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos 2017 m. kovo 31 d. Apgyvendinimo užsienio valstybėse
išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje nustatyta metodika, pagal kurią FĮ
apskaičiuojami pagal formulę:
FĮAUV = K*GPNN, arba FĮAUV = 0,6*GPNN, kur

FĮAUV – apgyvendinimo (1 nakvynės) užsienio valstybėje FĮ, eurais;
K – apgyvendinimo užsienio valstybėje koeficientas 0,6;

GPNN – komandiruotės į užsienio valstybę (1-ąją komandiruotės (kelionės) dieną)
galiojanti Nutarime Nr. 526 nustatyta gyvenamojo ploto nuomos norma toje
valstybėje, eurais.

MOKSLINIŲ IŠVYKŲ FIKSUOTIEJI ĮKAINIAI (V)
 Vieno asmens trumpalaikės mokslinės išvykos išlaidų suma (STMI) apskaičiuojama pagal
formulę (F1):

STMI = FĮKU +(FĮVKTMI+FĮKTMI + FĮDIEN)*D+ FĮAUV*(D-1)
FĮ pavadinimas

FĮKU – Kelionės į užsienį išlaidų FĮ

FĮVKTMI – Trumpalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių FĮ
FĮKTMI – Kitų trumpalaikės mokslinės išvykos išlaidų FĮ
FĮDIEN – Dienpinigių FĮ

FĮAUV – Apgyvendinimo užsienio valstybėje FĮ (0,6*GPNN)

D – Trumpalaikės mokslinės išvykos dienų skaičius

Kelionės išlaidos apskaičiuojamos
remiantis
Europos
Komisijos
patvirtintu Erasmus+ Programos
vadovu.
5,13 Eur/dienai
0,22 Eur/dienai
Taikomos Nutarime Nr. 526
nustatytos dienpinigių normos.
Taikomos Nutarime Nr. 526
nustatytos
gyvenamojo
ploto
nuomos
normos
(GNNP),
padaugintos iš koeficiento 0,6.
Planuojamos išvykos dienų skaičius.

MOKSLINIŲ IŠVYKŲ FIKSUOTIEJI ĮKAINIAI (VI)

Pvz. 5 dienų trumpalaikės išvykos Lietuva (Vilnius) – Prancūzija (Paryžius)
TI trukmė
(dienų
skaičius)

Kelionės
atstumas
remiantis
Erasmus+
programa**

Nustatytas
kelionės į
užsienį
(skrydžio)
fiksuotasis
įkainis,
eurais

5

1696

275,00

Nustatytas
Nustatytas
vietinių
Apskaičiuota
Apskaičiuota
kitų išvykos
kelionių (TI)
vietinių
kitų mokslinės
(TI) išlaidų
išlaidų
kelionių (TI)
išvykos (TI)
fiksuotasis
fiksuotasis išlaidų suma,
išlaidų suma,
įkainis,
įkainis,
eurais
eurais
eurais
eurais
5,13

25,65

Df

0,22

1,10

Nustatytas
dienpinigių
fiksuotasis
įkainis***,
eurais

63,00

Apskaičiuota
dienpinigių
suma, eurais

Nustatytas
gyvenamojo
ploto nuomos
fiksuotasis
įkainis***,
eurais

Apskaičiuota
gyvenamojo
ploto nuomos
suma, eurais

Prašoma
apmokėti TI
išlaidų suma,
eurais

315,00

112,80

451,20

1067,95

SVARBU ! Gyvenamojo ploto nuomos kompensacija mokama už trumpalaikėje mokslinėje
išvykoje praleistų naktų skaičių, kuris apskaičiuojamas iš trumpalaikės išvykos dienų skaičiaus
atėmus 1.

MOKSLINIŲ IŠVYKŲ FIKSUOTIEJI ĮKAINIAI (VII)
Ilgalaikių mokslinių išvykų dydžiai
 Nustatant pragyvenimo išlaidų dydžius stažuočių atveju, nuspręsta vadovautis (pagal
analogiją) 2018 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1393
„Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimu“ patvirtintame
„Socialinių ir kitų garantijų, susijusių su darbu Lietuvos Respublikos diplomatinėse
atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose, suteikimo ir jų taikymo
tvarkos apraše“ (toliau – Socialinių ir kitų garantijų suteikimo tvarkos aprašas) nustatytais
išlaidų kompensavimo bei išmokos aprūpinimui gyvenamosiomis patalpomis dydžiais.

MOKSLINIŲ IŠVYKŲ FIKSUOTASIS ĮKAINIS (VIII)
 Vieno asmens ilgalaikės mokslinės išvykos išlaidų suma (SIMI) apskaičiuojama pagal
formulę (F2):
SIMI = FĮKU +(FĮVKIMI+FĮKIMI + (FĮPRAG* kVL))*D+ FĮGYV* kGL*(D-1)
F Į pavadinimas
FĮKU – Kelionės į užsienį išlaidų FĮ
FĮVKIMI – Ilgalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių FĮ
FĮKIMI – Kitų ilgalaikės mokslinės išvykos išlaidų FĮ
FĮPRAG – Pragyvenimo kompensacijos FĮ (bazinis dydis)
FĮGYV – Gyvenamojo ploto nuomos kompensacijos FĮ
(bazinis dydis)
kVL – Valstybės (miesto) gyvenimo lygio vietos bazinis
koeficientas

Kelionės išlaidos apskaičiuojamos remiantis Europos Komisijos
patvirtintu Erasmus+ Programos vadovu
1,94 Eur/dienai
0,47 Eur/dienai
29,12 Eur/dienai
27,78 Eur/dienai
Taikomi Socialinių ir kitų garantijų suteikimo tvarkos apraše
valstybei (miestui) nustatyti koeficientai

kGL – Gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientas

Taikomi Socialinių ir kitų garantijų suteikimo tvarkos apraše
valstybei (miestui) nustatyti koeficientai.

D – Ilgalaikės mokslinės išvykos dienų skaičius

Planuojamos išvykos dienų skaičius.

MOKSLINIŲ IŠVYKŲ FIKSUOTASIS ĮKAINIS (IX)

Pvz. 30 dienų ilgalaikės išvykos Lietuva (Vilnius) – Prancūzija (Paryžius)

SVARBU !
1.

Gyvenamojo ploto nuomos kompensacija mokama už ilgalaikėje mokslinėje išvykoje praleistų naktų skaičių, kuris apskaičiuojamas iš ilgalaikės
išvykos dienų skaičiaus atėmus 1.

2.

Socialinių ir kitų garantijų suteikimo tvarkos apraše yra nustatyti ne visų pasaulio valstybių (miestų) gyvenimo lygio vietos baziniai koeficientai ir (ar)
gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientai, tokių mokslinių išvykų atveju yra taikomi neindeksuoti pragyvenimo kompensacijos ir
gyvenamojo ploto nuomos kompensacijos baziniai dydžiai, t. y., kVL ir kGL prilyginami vienetui.

MTEP PROJEKTŲ VYKDYMO IŠLAIDŲ FIKSUOTOJI NORMA

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidos, kompensuojamos taikant
fiksuotąją normą vadovaujantis Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo
išlaidų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita.
Mokslo sričių grupė

FN su PVM, procentais (nuo FN be PVM, procentais (nuo
DU išlaidų)
DU išlaidų)

GTM

34,73

28,70

HSM

18,73

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.

NETIESIOGINIŲ PROJEKTO IŠLAIDŲ FIKSUOTOJI NORMA

Netiesioginės projekto išlaidos pagal fiksuotąją išlaidų normą, kompensuojamos pagal PAFT 433.2
papunktį – 15 proc. nuo DU išlaidų.
Projekto administravimo išlaidos:

 projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant
projektą;
 projektą administruojančių asmenų mokymų projekto administravimo klausimais išlaidos;

 su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos;
 su projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidos;

 įrangos, transporto priemonių, kai jos susijusios su projekto administravimu, nuomos išlaidos;
 projekto administravimo paslaugų, teisinių ir kitų konsultacijų išlaidos;

 projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų išlaidos ir įsigyto ir
(arba) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos;
 kitos su projekto administravimu susijusios išlaidos.

PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMAS (I)

 Paraiška atmetama, jei NK vertinimo metu projektui suteikiama mažiau nei 63 balai
arba projektas nesurenka Aprašo 23 punkte nurodytos minimalios balų sumos pagal
kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų.

 Paraiškų NK vertinimą atlieka užsienio ekspertai (1-3 kriterijai) ir įgyvendinančiosios
institucijos darbuotojai (4 kriterijus).
 NK vertinimui paraiškos bus suskirstytos į dvi dalis:
1. paraiškos, pateiktos pagal tematiką „Molekulinės technologijos medicinai ir
biofarmacijai“;
2. paraiškos, pateiktos pagal tematiką „Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai
diagnostikai ir gydymui“.

PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMAS (II)

Kriterijaus pavadinimas

Vertinimo aspektai

Planuojamų rezultatų svarba ir panaudojimo
perspektyvos

1.
2.
3.

Numatomas sukurti produktas
Rezultato panaudojimo galimybės ir svarba
Rezultatų atitiktis bei prisidėjimas prie Sumanios
spec. prioriteto vystymo

Mokslinio tyrimo projekto idėjos novatoriškumas

1.

Planuojamų sukurti žinių ir (arba) technologijų
naujumas bei sprendžiamų mokslo problemų
aktualumas
Projekto tikslų ambicingumas, metodologijos
tinkamumas bei naujumas

2.

Mokslinio tyrimo projekto vadovo tarptautinė mokslinė
kompetencija

1.
2.

Moksliniai pasiekimai
Patirtis vadovaujant MT projektams

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

