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Baltijos mokslinių tyrimų
programos bendrosios
kvietimo Lietuvoje taisyklės
Informacinis renginys
2020 m. kovo 4 d.
Vilnius

Kvietimas Lietuvoje
Kvietimo terminai

2020 vasario 3 d. – 2020 balandžio 3 d. 16 val.
Projektų pradžia – 2021 m. sausio 1 d.
Projektų pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.

Projektų trukmė -36 mėn.

Svarbiausi kvietimo dokumentai
• Kvietimo tekstas

• Gairės pareiškėjams (angl. EEA Financial Mechanism 2014-2021 Baltic Research Programme Guidelines for Applicants)
• Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V-79 „Dėl Baltijos mokslinių tyrimų programos 2020 m.
kvietimo teikti paraiškas specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“
• Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176 patvirtintos Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir
sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosios taisyklės
• 014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentas (angl. Regulation on the implementation of the EEA Grants
2014-2021)
• Mokslinių tyrimų programų gairės ( Guideline for Research Programmes)
• Gairės vertintojams (angl. EEA Financial Mechanism 2014-2021 Baltic Research Programme Guidelines for Evaluators)
• LR Finansų ministro įsakymas „Dėl finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo“
• Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. V–217 „Dėl pavyzdinių mokslo ir sklaidos projektų galimos
mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašų patvirtinimo“
• Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-454 patvirtinta Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių
nustatymo mokslinių tyrimų projektuose tyrimo ataskaita, 2019 m. rugsėjo 13 d. redakcija (4 priedas - pažyma)
• Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 patvirtinta Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių
apskaičiavimo tyrimo ataskaita (2019 m. gegužės 13 d. redakcija)
• Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-119 patvirtinta Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros projektų vykdymo išlaidų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita, 2017 m. gegužės 8 d. redakcija (1 priedas, 2
priedas)
• Paraiškos forma Tarybos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje

Kvietimo tematikos
Lietuvoje paskelbtame kvietime teikti paraiškose turi būti sprendžiami
Baltijos regiono šių sričių iššūkiai:
1. Technologijų ir inovacijų plėtra
2. Kibernetinis saugumas
3. Prevencinė ir suasmeninta medicina
4. Kultūra, migracija ir įtrauki visuomenė
5. Ekonominiai, socialiniai iššūkiai ir inovatyvi visuomenė
Paraiškų atitikimas iššūkiams ir tematikoms bus vertinamas ekspertinio
vertinimo metu.

Kvietimo tematikos I
1. Technologijų ir inovacijų plėtra
Ši teminė sritis apima globalias klimato kaitos, energijos vartojimo efektyvumo
didinimo, taršos anglies junginiais mažinimo ir atsakingesnio išteklių vartojimo
klausimus, kuriant naujas technologijas ir diegiant naujoves. Projektas turi būti
susijęs bent su viena iš toliau išvardytų potemių:
• Efektyvios miestų energetinės sistemos (pastatai, pramonė, paslaugos,
transportas ir mobilumas);
• Atsinaujinanti energija vietos energetikos sistemose;
• Alternatyvus kuras transportui ir šildymui;
• Atliekų tvarkymo plėtra (apima bet kokias atliekas, pvz., maisto, žaliavų, vandens,
ir technologinius sprendimus, skirtus jas paversti naujais ištekliais);
• Saugios ir tvarios maisto sistemos;
• Tvarus vandens ir vandens išteklių tvarkymas.

Kvietimo tematikos II
2. Kibernetinis saugumas
Ši teminė sritis padeda nagrinėti galimybę naudoti dirbtinį intelektą kuriant
naujas technologijas skaitmeninio saugumo, infrastruktūros saugumo ir
viešojo saugumo srityse. Projektas turi būti susijęs bent su viena iš toliau
išvardytų potemių:
• Ypatingos svarbos objektų infrastruktūra (prevencija, nustatymas, atsakas,
dažniausiai kylančių fizinių ir skaitmeninių grėsmių mažinimas) pasitelkiant
dirbtinį intelektą;
• Viešasis saugumas ir kova su nusikalstamumu bei terorizmu (prevencija,
nustatymas, atsakas, dažniausiai kylančių fizinių, biologinių ir skaitmeninių
grėsmių mažinimas), įskaitant naujų technologijų kūrimą ir plėtrą;
• Skaitmeninė sauga (vyriausybės institucijų, privačių įmonių ir asmenų
skaitmeninis privatumas ir duomenų apsauga).

Kvietimo tematikos III
3. Prevencinė ir suasmeninta medicina
Ši teminė sritis gauti naujų žinių ir plėtoti naujus požiūrius į lėtinių ligų
prevenciją ir suasmenintą pacientų priežiūrą. Projektas turi būti susijęs
bent su viena iš toliau išvardytų potemių:
• Gyventojų sveikatos elgsenos tyrimai (alkoholio ir narkotikų
vartojimas bei priklausomybė nuo jų, fizinė veikla, sėdimas gyvenimo
būdas ir mityba, psichikos sveikata) ir įtaka ligų prevencijai;
• Rizikos vertinimas, suasmeninta priežiūra, antrinė ir tretinė lėtinių ligų
prevencija.

Kvietimo tematikos IV
4. Kultūra, migracija ir įtrauki visuomenė
Ši teminė sritis yra susijusi su įvairiais kultūrinės ir socialinės aplinkos Baltijos
regione ir Skandinavijoje aspektais; joje nagrinėjami iššūkiai, kylantys iš
globalizacijos, migracijos, nelygybės ir segregacijos. Projektas turi būti susijęs
bent su viena iš toliau išvardytų potemių:
• Kultūriniai, socialiniai, politiniai migracijos tarp Baltijos šalių, Skandinavijos
ir trečiųjų šalių aspektai;
• Kultūrinių ir socialinių modelių, kaip segregacijos ir atskirties priežasčių,
nustatymas;
• Regiono kultūrinių išteklių išsaugojimas ir valdymas, siekiant padidinti
socialinį sąmoningumą, sanglaudą ir įtraukų bendradarbiavimą;
• Socialinės įtraukties didinimas kovojant su nelygybe (lyties, išsilavinimo,
kalbos, amžiaus, etnine) įvairiose srityse, pavyzdžiui, kasdieniame
gyvenime, socialinėje infrastruktūroje, darbo rinkoje ar teisinėse sistemose.

Kvietimo tematikos V
5. Ekonominiai, socialiniai iššūkiai ir inovatyvi visuomenė
Ši teminė sritis padeda nagrinėti socialinės ir ekonominės plėtros
procesus, tvaraus augimo, socialinės įtraukties ir viešųjų paslaugų
iššūkius. Projektas turi būti susijęs bent su viena iš toliau išvardytų
potemių:
• Darbo rinkos dinamika ir modernios visuomenės pajamos, jų poveikis
socialinėms paslaugoms ir gerovei;
• Socialinės ir ekonominės inovacijos tokiose srityse kaip švietimas,
nauji verslo modeliai, socialinės paslaugos, darbo rinka;
• Demografinių, socialinių, ekonominių ir technologinių transformacijų
poveikis prieigai prie viešųjų paslaugų (švietimo, sveikatos priežiūros ir
socialinių paslaugų, kultūrinių paslaugų).

Reikalavimai konsorciumui
• Ne mažiau kaip 4 dalyviai: projekto vykdančioji
institucija iš Lietuvos, partneriai iš Latvijos, Estijos ir
bent vienas partneris iš Norvegijos ir (arba)
Islandijos, ir (arba) Lichtenšteino (projekto partnerių
donorų)
• Projekto koordinatorius – vykdančioji institucija iš
Lietuvos, įtraukta į ŠMSM registrą AIKOS, kaip
aukštoji mokykla ar mokslinių tyrimų institutas

Reikalavimai partneriams I
Projekto partneriai iš Baltijos šalių ar donorų šalių –
mokslinių tyrimų institucijos, kaip apibrėžta EK
komunikate.
Automatiškai tinkamų mokslinių tyrimų institucijų sąrašai:
• Norvegijoje - https://www.forskningsradet.no/en/apply-forfunding/who-can-apply-for-funding/researchorganisations/approved-research-organisations/

• Estijoje - https://www.etis.ee/Portal/Institutions/Index?lang=ENG
(skyrelyje „Evaluated institutions“)

Reikalavimai partneriams II
Automatiškai tinkamų mokslinių tyrimų institucijų sąrašas:
Institution (in Latvian)
• Latvijoje – 1. No. APP Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Daugavpils Universitāte
Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts"
Fizikālās enerģētikas institūts
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Latvijas Jūras akadēmija
Latvijas Kultūras akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Latvijas Universitāte
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
LU aģentūra-zinātniskais institūts "Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts"
Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija
Rīgas Stradiņa universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Transporta un sakaru institūts
Vidzemes augstskola

• Projekto partneriai iš Lietuvos – aukštoji mokykla ar mokslinių tyrimų institutas, įtraukti į ŠMSM
registrą AIKOS
• Partneriai (institucijos) ne iš Baltijos ar donorų šalių, gali būti įtraukiami į projektą, jei tai būtina
(galimos išlaidos tik šių partnerių kelionėms)
• Jei partnerių Norvegijoje, Estijoje, Latvijoje mokslinių tyrimų institucijos, su kuria norite
bendradarbiauti nėra pateiktuose sąrašuose, reikėtų atskirai kreiptis dėl šių institucijų
tinkamumo finansuoti patvirtinimo. Dėl Lichtenšteino bei Islandijos mokslinių tyrimų institucijų,
taip pat galite kreiptis atskirai.

Reikalavimai projekto vykdytojams Lietuvoje
• Projekto vadovas – mokslininkas (turintis Lietuvoje suteiktą mokslo daktaro ar
jam prilygintą mokslo laipsnį), kuris kartu su projekto vykdytojais įgyvendina
projektą ir vadovauja jo įgyvendinimui
• Pagrindinis vykdytojas – asmuo, turintis mažiausiai magistro laipsnį, kuris
reikšmingai dalyvauja projekte
• Projekto vadovas turi būti įdarbintas vykdančiojoje institucijoje
• Projekto vadovo (kaip ir kitų pagrindinių vykdytojų) darbo apimtis projekte turi
būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais
• Projekto vykdytojai turi būti įdarbinti tik į tas pareigybes, kurių kvalifikacinius
reikalavimus atitinka
• Projekto vadovas ar kitas pagrindinis vykdytojas gali teikti paraišką, jei paskutinę
kvietimo teikti paraiškas dieną jam nėra taikomi Mokslo ir sklaidos projektų
konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių 72-75 punktuose nurodyti apribojimai
svarstyti paraiškas

Projektų finansavimas

• Kvietimo Lietuvoje biudžetas – 10 mln. eurų
• Vieno projekto biudžetas – ne mažiau kaip
300 000 eurų ir ne daugiau nei 1 mln. eurų.
• Projekto biudžetas turi būti planuojamas
kiekvienam partneriui atskirai, atitikti kvietimo
reikalavimus, institucijų apskaitos principus bei
vidines institucijų taisykles

Paraiškų teikimas

Paraiškos teikiamos Tarybos paraiškų teikimo
sistemoje – JUNKIS junkis.lmt.lt iki
2020 balandžio 3 d. 16 val. (EET)
Paraišką teikia vykdančioji institucija Lietuvoje.
Daugiau informacijos apie paraiškos pildymą pateikiama pranešime „Paraiškos pildymo
ypatumai “

Projekto biudžeto planavimas
Tinkamos finansuoti išlaidos:
• personalo, vykdančio projektą, (įskaitant doktorantus ir podoktorantūros stažuotojus) išlaidos,
• projekte dalyvaujančio personalo kelionių išlaidos ir dienpinigiai (ekonominės klasės viešasis transportas)
• subrangos išlaidos (ne daugiau negu 15 % visų projekto išlaidų) – ne esminėms projekto užduotims;
subranga negali būti įsigyjama iš projekto dalyvių, partnerių ar projekto sutarties, ar konsorciumo sutarties
dalyvių.
• kitos išlaidos (trečiųjų šalių partnerių, projekte dalyvaujančių studentų, išorinių ekspertų kelionių išlaidos,
prekės, paslaugos, įrangos naudojimo išlaidos, laboratoriniai gyvūnai, projekto rezultatų viešinimo ir leidybos
išlaidos, mokslinių forumų organizavimas ar dalyvavimas juose, kitos projekto įgyvendinimui būtinos išlaidos)
• institucijos netiesioginės išlaidos (vienodo nustatyto dydžio – 25 % nuo visų tiesioginių tinkamų finansuoti
išlaidų, išskyrus tiesiogines tinkamas finansuoti subrangos išlaidas)
Išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu jos yra pagrįstos, būtinos ir tinkamos bei tiesiogiai susijusios su
projektu.

Įrangos įsigijimo išlaidos yra nefinansuojamos.

Daugiau informacijos apie biudžeto formavimą pateikiama pranešime „Reikalavimai projekto
išlaidoms“

Paraiškų administracinė patikra

Šios patikros metu tikrinama, ar paraiškos atitinka
kvietimo reikalavimus. Jei paraiškoje yra neesminių
neatitikimų (nepateikti ar klaidingai pateikti privalomi
paraiškos priedai), projekto vadovui suteikiama
galimybė juos pašalinti. Jokie kiti pakeitimai
pasibaigus paraiškų priėmimo terminui negalimi.

Administracinės patikros kriterijai
Kriterijai, KURIŲ NEATITIKIMŲ NEGALIMA PATAISYTI administracinės patikros metu:
• Paraiška tinkamai užpildyta
• Paraiška pateikta su būtinais tinkamais partneriais
• Vykdančioji institucija atitinka kvietimo reikalavimus
• Projekto terminai atitinka kvietimo reikalavimus
• Projekto vadovas ir kiti pagrindiniai vykdytojai atitinka kvietimo reikalavimus
• Projekto biudžetas atitinka kvietimo reikalavimus

Kriterijai, KURIŲ NEATITIKIMUS GALIMA PATAISYTI administracinės patikros metu:
• Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir priedai atitinka kvietimo reikalavimus

Baltijos mokslinių tyrimų programos paraiškų administracinės patikros
pažymos pavyzdinė forma

Paraiškų ekspertinio vertinimo procesas
Administracinės patikros metu tinkamomis pripažintos paraiškos
paskirstomos ekspertų komisijoms
Kiekvieną paraišką individualiai vertina 3 tarptautiniai ekspertai
Ekspertų komisija priima sprendimą dėl apibendrinamojo ekspertinio
vertinimo
Ekspertų komisija sudaro savo komisijai priskirtų paraiškų preliminarią
pirmumo eilę. Taryba sudaro bendrą preliminarią paraiškų pirmumo eilę
Programos komitetas sudaro paraiškų pirmumo eilę ir pateikia
rekomendacijas dėl finansuojamų projektų

Paraiškų ekspertinio vertinimo kriterijai
1) Mokslinė ir (arba) techninė kompetencija (0-5 balai, slenkstinis balas - 3,5 ):
•
•
•
•

pagrįsta koncepcija ir tikslų kokybė (sound concept, and quality of objectives)
progresas neapsiribojant esamais naujausiais pasiekimais (progress beyond the state-of-the-art)
mokslinės metodologijos ir susijusio darbų plano kokybė ir efektyvumas (quality and effectiveness of the scientific methodology and associated work plan
inovacijos ir naujas požiūris (innovation and new approaches)

2) Įgyvendinimo ir valdymo kokybė bei efektyvumas, tarptautinio bendradarbiavimo kuriama pridėtinė vertė
(0-5 balai, slenkstinis balas - 4):
•

•
•
•
•
•
•

Vykdančiosios institucijos ir projekte dalyvaujančių projekto partnerių tinkamumas (appropriateness of the Project Promoter and project partners participating in
the project)
darbų plano tinkamumas (appropriateness of the work plan)
tinkamas numatomų lėšų (personalo, kelionių, subrangos ir kitų išlaidų) paskirstymas ir pagrindimas (appropriate allocation and justification of the resources to be
committed (personnel, travel, subcontracting and other costs)
paraiškoje nurodyto mokslinio tyrimo aplinkos tinkamumas (appropriateness of research environment for the proposed research)
konsorciumo įgūdžių papildomumo stipriosios pusės (strengths of consortium complementarity of skills)
tyrėjų mokymas (researcher training)
tarptautinis bendradarbiavimas už projekto ribų, tolimesnio bendradarbiavimo tarp partnerių kokybė ir tvarumas (international cooperation beyond the project,
quality and sustainability of forward looking cooperation between the partners)

3) Potencialus projekto rezultatų plėtros, sklaidos ir panaudojimo poveikis (0-5 balai, slenkstinis
balas - 3,5):
•
•
•
•

paraiškos aktualumas atsižvelgiant į programos tikslus ir kvietime teikti paraiškas nurodytus iššūkius (relevance of the proposal in relation to the objectives of the
Programme and challenges of the call)
projekto poveikis moksliniais tyrimais grindžiamų žinių vystymui Baltijos regione (impact from the project to research-based knowledge development in Baltic
region)
mokslinių tyrimų temos potencialas būti konkurencinga tarptautiniame lygmenyje (potential of the research topic to be internationally competitive)
projekto rezultatų potencialas būti perimtais ir naudojamais galutinių vartotojų, įskaitant numatomų žinių perdavimo priemonių aiškumą, tinkamumą ir efektyvumą
(potential take up and use of the project results by end-users including the clarity, appropriateness and efficiency of the planned knowledge transfer measures)

Iš viso galimų balų – 15, slenkstinis balas -12,5

Paraiškų atrankos principai
• Programos komitetas siūlys finansuoti bent po vieną paraišką iš
kiekvienos tematinės srities, jei joje bus paraiškų, gavusių slenkstinį ar
aukštesnį, nei slenkstinis, balą. Jei tematinėje srityje tokių paraiškų
nebus, finansavimas bus skiriamas vadovaujantis bendra paraiškų
pirmumo eile.
• Paraiška pateikta per kvietimą teikti paraiškas, administruojamą Latvijos
(kvietimą planuojama skelbti 2020 m.) ar Lietuvos, nebus svarstoma,
jeigu panaši paraiška (vertinant temos, mokslinių tyrimų grupės (įskaitant
projekto vadovą) atžvilgiu) jau buvo finansuota per Baltijos mokslinių
tyrimų programos pirmąjį kvietimą (administruotą Estijos).
• Panašios paraiškos (vertinant temos, mokslinių tyrimų grupės (įskaitant
projekto vadovą) atžvilgiu) pateiktos Latvijos ir Lietuvos kvietimams bus
svarstomos dėl finansavimo tik pagal vieną iš šių dviejų kvietimų.

Klausimai
Jei turite klausimų, prašome kreiptis į:
Astą Aleksandravičienę tel. 8 676 18297,
e. p. asta.aleksandraviciene@lmt.lt,
Korneliją Janavičiūtę tel. 8 676 14 629,
e. p. kornelija.janaviciute@lmt.lt
Aureliją Lygnugarytę tel. 8 670 32435,
e. p. aurelija.lygnugaryte@lmt.lt

