(Paraiškos nacionalinės mokslo programos ,,Gerovės visuomenė“ projektui vykdyti forma)
PARAIŠKA NACIONALINĖS MOKSLO PROGRAMOS ,,GEROVĖS VISUOMENĖ“
PROJEKTUI VYKDYTI
Gauta Lietuvos mokslo taryboje

.................................

Paraiškos registracijos Nr.

.................................

(Data, laikas – pildo Taryba)
(Pildo Taryba)

I. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE PROJEKTĄ
Mokslo sritis
Mokslo kryptis
Programos uždavinys
Uždavinio priemonė
Pavadinimas
Akronimas
Reikšminiai žodžiai
Vykdančioji institucija

Vykdančiosios
institucijos statusas
Projekto partneris (-iai)

Projekto partnerių
skaičius
Biudžetas

pagrindinė
susijusi
pagrindinė
susijusi
lietuvių kalba
anglų kalba

pavadinimas
adresas
telefonas
el. paštas
kodas
sąskaitos Nr.
mokslo ir
studijų
pavadinimas
adresas
telefonas
el. paštas
kodas
iš Lietuvos
iš užsienio
201... metais
201... metais
201... metais
Iš viso:

Pradžia
Pabaiga
Anotacija lietuvių kalba
(ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų)

(pasirenkama viena)
(pasirenkama viena)
(pasirenkama viena)
(pasirenkama viena)
(pasirenkamas vienas)
(pasirenkama viena ar kelios)
(ne daugiau kaip 150 spaudos ženklų)
(ne daugiau kaip 150 spaudos ženklų)
(vienas žodis)
(pasirenkama viena)

(pasirenkama vienas ar keli arba nurodomas (-i))

(nurodoma, jei projekto partneriai yra)
(nurodoma, jei projekto partneriai yra)
(suskaičiuojama automatiškai, užpildžius V paraiškos
skyrių)
(suskaičiuojama automatiškai, užpildžius V paraiškos
skyrių)
(suskaičiuojama automatiškai, užpildžius V paraiškos
skyrių)
(suskaičiuojama automatiškai, užpildžius V paraiškos
skyrių)
(pasirenkama metai, mėnuo, diena)
(pasirenkama metai, mėnuo, diena; rekomenduojama
projekto pabaigą numatyti paskutinę ketvirčio dieną)

Anotacija anglų kalba
(ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų)
II. PROJEKTO VYKDYTOJAI
I. PAGRINDINIAI PROJEKTO VYKDYTOJAI
Pareigybė
projekte
(pasirenkama;
jei pareigybė
projekte
nesutampa su
užimama
Eil. pareigybe
Mokslo
Nr. institucijoje, VI
laipsnis
paraiškos
skyriuje
PRIEDAI
pridedamas
institucijos
raštas –
pagrindimas)
Projekto vadovas
1.
Kiti pagrindiniai projekto vykdytojai
Eil. Pareigybė
Mokslinė
Nr. projekte
kvalifikaci
ja
2.
3.
...

Vardas, pavardė

Telefonas, el.
paštas

Darbovietės ir
pareigos jose

Vardas, pavardė

Telefonas, el.
paštas

Darbovietės ir
pareigos jose

II. NEPAGRINDINIAI PROJEKTO VYKDYTOJAI
Eil.
Nr.
1.
2.
...

Pareigybė projekte (pasirenkama ar nurodoma)

III. APIBENDRINTI DUOMENYS APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS
Projekto vadovas

Pagrindinių projekto
vykdytojų skaičius

lytis
gimimo metai
daktaro laipsnio
suteikimo metai
iš viso
iš jų tyrėjų
iš jų doktorantų

(pasirenkama viena)
(pasirenkama)
(pasirenkama)
(suskaičiuojama automatiškai, užpildžius II paraiškos
skyrių)
(suskaičiuojama automatiškai, užpildžius II paraiškos
skyrių)
(suskaičiuojama automatiškai, užpildžius II paraiškos

skyrių)
III. PROJEKTO PAGRINDIMAS IR VEIKLŲ APIBŪDINIMAS
1. Tikslas ir uždaviniai
Aprašyti projekto idėją, nurodyti, kaip teikiamas projektas padės ją įgyvendinti; rekomenduojama
projekto tikslą suformuluoti vienu sakiniu, kaip ir kiekvieną iš uždavinių (ne daugiau kaip 2000
spaudos ženklų)
2. Sprendžiamų uždavinių originalumas ir aktualumas
Pateikti problemos analizę, aprašyti tyrimo būklę Lietuvoje bei užsienyje, numatomą pažangą ir (ar)
praktinę vertę (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų)
3. Planuojamų tyrimų atitikimas Programai
Nurodyti planuojamų tyrimų svarbą Programos tikslui pasiekti, uždaviniui bei priemonėms
įgyvendinti (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų)
4. Projekto turinys ir darbo planas
Nurodyti tyrimo metodologiją (metodus), numatomą darbų seką, jei teikiama tarpinė ataskaita –
sudaryti projekto vykdymo etapinį planą, suskirstant projekto darbus dviem etapais: I-asis – nuo
projekto pradžios iki tarpinės ataskaitos pateikimo ir II-asis – nuo tarpinės ataskaitos pateikimo iki
projekto pabaigos, kiekviename etape pateikiant kalendorinį darbų planą; atskleisti
bendradarbiavimą su institucijomis, suinteresuotomis projekto rezultatais; nurodyti pagrindinę
turimą įrangą ir (ar) duomenų išteklius; numatyti galimą riziką ir pateikti jos valdymo planą (ne
daugiau kaip 6000 spaudos ženklų)
5. Laukiamų projekto rezultatų publikavimas (sklaida), planuojama pateikti produkcija1
Nurodyti, kaip bus skelbiami projekto vykdymo metu gauti rezultatai; kokią dar mokslinę ir (ar) kitą
produkciją, be privalomos tarpinės ar baigiamosios ataskaitų, ketinama pateikti kartu su tarpine ir
baigiamąja ataskaitomis; tinkama laikoma tik ta, kurioje yra nuoroda į finansavimo šaltinį –
Lietuvos mokslo tarybą
Eil. Produkcijos
Nurodytu laiku bus pateiktos ataskaitos ir (jei numatoma) ši mokslinė ir (ar)
Nr. rūšis
kita produkcija, kurioje paskelbti (bus paskelbti) projekto vykdymo metu gauti
(pasirenkama mokslinių tyrimų ir sklaidos rezultatai:
iš sąrašo)
Kartu su 201… … d.
Kartu su 201… … d.
teikiama tarpine ataskaita:
teikiama baigiamąja ataskaita:
1.
Parengtumo lygis (pasirenkama iš
Parengtumo lygis (pasirenkama iš
sąrašo)
sąrašo)
Paaiškinimas
Paaiškinimas
2.
Parengtumo lygis (pasirenkama iš
Parengtumo lygis (pasirenkama iš
sąrašo)
sąrašo)
Paaiškinimas
Paaiškinimas
...
___________________
1

Galima mokslinė ir (ar) technologinė produkcija bei jos parengtumo lygis, kaip nustatyta Tarybos pirmininko 2014 m.
spalio 31d. įsakyme Nr. V-217.

6. Planuojama pateikti kita, Programoje numatyta, produkcija
Nurodyti, kokią Programoje numatytą produkciją dar ketinama pateikti kartu su tarpine ir

baigiamąja ataskaitomis
Eil. Produkcijos
Kartu su 201… … d.
Nr. rūšis
teikiama tarpine ataskaita:
(pasirenkama
iš sąrašo)
1.
Metodika
Parengtumo lygis (pasirenkamas
vienas)
 parengta
 patobulinta
 įdiegta
Paaiškinimas
2.
Moksliniais
Parengtumo lygis
tyrimais
 parengta
pagrįstos
rekomendacijos
valstybės
valdymo
Paaiškinimas
institucijoms
3.

Viešosios
politikos
pasiūlymai
(Policy
Briefing)

Kartu su 201… … d.
teikiama baigiamąja ataskaita
(privaloma pasirinkti bent vieną):
Parengtumo lygis (pasirenkamas
vienas)
 parengta
 patobulinta
 įdiegta
Paaiškinimas
Parengtumo lygis
 parengta (aprobuota
suinteresuotų institucijų ir
pristatyta visuomenei)
Paaiškinimas

Parengtumo lygis
 parengta

Parengtumo lygis
 išleista (paskelbta)

Paaiškinimas

Paaiškinimas

7. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų mokslinė kompetencija bei pagrindinių
projekto vykdytojų grupės sudėties pagrindimas
Nurodyti projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų mokslinę kompetenciją bei pagrįsti
šių vykdytojų grupės sudėtį (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų)
8. Projekto partnerių indėlis į projektą
Pagrįsti partnerių reikalingumą vykdant projektą, atskleisti jų kompetenciją projekto tematika (ne
daugiau kaip 2000 spaudos ženklų); jei projekto partnerių nėra – nepildoma
9. Projekto tarptautiškumas ir pagrindinių projekto vykdytojų patirtis tarptautinio bendradarbiavimo
srityje
Aprašyti turimą projekto vykdytojų patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje; nurodyti, ar
vykdant projektą bus bendradarbiaujama su Europos Sąjungos ir kitomis užsienio institucijomis ar
atskirais mokslininkais; jei bus, atskleisti bendradarbiavimo pobūdį (bendri moksliniai tyrimai,
bendros publikacijos, naudojimasis tarptautinėmis infrastruktūromis, užsienio stažuotės ir kitos su
projektu susijusios veiklos ir pan.) bei poveikį laukiamiems projekto mokslinių tyrimų rezultatams ar
jų sklaidai (jei numatoma bendradarbiauti ne su užsienio institucija, o su atskiru mokslininku,
skyriuje PRIEDAI pridėti jo pasirašytą ketinimo bendradarbiauti laišką (Letter of Intent) (ne
daugiau kaip 4000 spaudos ženklų); jei tarptautinio bendradarbiavimo patirties neturima ar projekte
nenumatoma – nepildoma
10. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų vykdyti moksliniai tyrimai ir gauta
mokslinė ir (ar) technologinė produkcija
Išvardyti visus pagrindinių projekto vykdytojų per pastaruosius penkerius metus įvykdytus ar šiuo

metu vykdomus mokslinių tyrimų projektus, nurodant projektų ar temų pavadinimus, vykdymo
terminus, finansavimo šaltinius, sąmatines vertes, paskelbtas (priimtas spausdinti) šių projektų
vykdymo metu gautų mokslinių rezultatų publikacijas (teikiant fizinių, biomedicinos, technologijos ir
žemės ūkio mokslų sričių paraišką – publikacijų periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose
cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje, sąrašas)
ir (ar) gautą technologinę produkciją (esant vienodai informacijai apie kelis vykdytojus, jos
nekartoti, o grupuoti); būtina paaiškinti, kuo šiame projekte numatyti darbai skiriasi nuo įvykdytų
arba vykdomų, taip pat pažymėti, ar šiame projekte numatomi moksliniai tyrimai nedubliuoja
anksčiau įvykdytų ar dabar vykdomų (įskaitant pateiktas paraiškas)
11. Įgaliotos institucijos leidimo atlikti mokslinius tyrimus reikalingumas
Nurodyti, ar atliekant projektą yra reikalingi įgaliotų institucijų leidimai ar kiti su mokslinių tyrimų
etika susiję dokumentai (nurodyti TAIP arba NE; jei TAIP, tai skyriuje PRIEDAI pridėti dokumento
kopiją arba, jei jo gavimas mokamas, projekto išlaidų sąmatoje tam numatyti lėšas)
12. Papildoma informacija
Jei reikia, nurodyti kitą, su projektu susijusią informaciją (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų)
IV. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA
Eil.
Išlaidų pavadinimas
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lėšos projekto vykdymo metais, EUR
201...

201...

201...

Iš viso

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo ir kitos įmokos
Išlaidos paslaugoms1
Išlaidos autoriniams darbams
Išlaidos prekėms
Išlaidos komandiruotėms
Išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti
Netiesioginės išlaidos2
Papildomos netiesioginės išlaidos
mokslinei įrangai eksploatuoti
Iš viso:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
išskyrus autorinius darbus;
2
iki 30 proc. lėšų, nurodytų 1–4 eilutėse.

V. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATOS PAGRINDIMAS
I. DARBO UŽMOKESČIO PAGRINDIMAS
Eil.
Nr.

Projekto
vykdyto
jo
vardas,
pavardė

Pareigy
bė
projekte

1

2

3

Projekt Projekt Darbo
Pareigybės
Darbo
Social
o
o
ir
valandinis
užmokesti inio
vykdy vykdy atostog
atlygis,
s per
draudi
mo
mo
ų
EUR/val.
metus su
mo
metai mėnesi valand didžia pritaik atostogų įmoko
ų
ų
rezervu3,
s4 ,
usias
ytas
skaičiu skaičiu leistina
EUR
EUR
2
s
s per
(6×8)
s
metus1
4
5
6
7
8
9
10

Įmokos
į
Garanti
nį
fondą5,
EUR

11

1.

201...
Atlieka
mi
darbai:
201...
Atlieka
mi
darbai:
201...
Atlieka
mi
darbai:
Iš viso:

-

-

2.
...
__________________________________________________________
1

bendras darbo valandų skaičius projekte turi būti ne mažesnis kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės
mėnesiais,
2
kaip nurodyta Tarybos pirmininko 2014 m. spalio 31 d. įsakyme Nr. V-216,
3
atostogų rezervas yra sudaromas tam, kad darbuotojas galėtų pasinaudoti teise į kasmetines atostogas; šių atostogų
trukmė nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 941 – vyriausiesiems
mokslo darbuotojams, vyresniesiems mokslo darbuotojams, mokslo darbuotojams, jaunesniesiems mokslo
darbuotojams kasmetinių atostogų trukmė yra 56 kalendorinės dienos (atostogų rezervas – 56*0,7=39,2 darbo dienos),
kitiems – 28 kalendorinės dienos (atostogų rezervas – 28*0,7=19,6 darbo dienos),
4
valstybinio socialinio draudimo įmokos gali būti 31,70; 31,18 ar 30,98 proc. Įstaigai šis tarifas nustatomas pagal tai,
kokiai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupei ji priklauso. Įstaigas į
grupes suskirstė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 2010 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 9-2,
vadovaudamasi 2010 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2011 metų
rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XI-1212 bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr.
1368 patvirtinta Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo
grupei meodika,
5
0,1–0,2 proc. dydžio įmokas į Garantinį fondą pagal Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymą moka visi
juridiniai asmenys, išskyrus valstybės biudžetines įstaigas, savivaldybių biudžetines įstaigas, politines partijas,
profesines sąjungas ir religines bendruomenes bei bendrijas, taip pat Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose
Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių vienetų, kuriuose pagal tų valstybių įstatymus vykdomos nemokumo
procedūros, filialai ir atstovybės, įregistruoti Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka nuo visų rūšių išmokų
pagal darbo sutartis dirbantiems asmenims, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

II. IŠLAIDŲ PASLAUGOMS PAGRINDIMAS
Paslaugos pavadinimas ir
Lėšos projekto vykdymo metais, EUR
planuojamų išlaidų
201...
201...
201...
iš viso
pagrindimas
Pateikiant išlaidų pagrindimą paaiškinama, kodėl paslauga būtina projekto įgyvendinimui,
nurodoma paslaugos kaina ir kuo remiantis ji buvo nustatyta (kaina gali būti pagrįsta skyriuje
PRIEDAI pridedant tiekėjo pasiūlymą), nurodomas paslaugos teikėjas, jei jis nežinomas,
patvirtinama, kad paslaugos neteiks vykdančioji ar partnerio institucija
1. (nurodomas paslaugos
pavadinimas)
201... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
201... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
201... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
2.
...
Eil.
Nr.

III. IŠLAIDŲ AUTORINIAMS DARBAMS PAGRINDIMAS

Autorinio darbo
Lėšos projekto vykdymo metais, EUR
pavadinimas ir
201...
201...
201...
iš viso
planuojamų išlaidų
pagrindimas
Pateikiant išlaidų pagrindimą paaiškinama, kodėl autorinis darbas būtinas projekto įgyvendinimui,
nurodoma jo vertė ir kuo remiantis ji buvo nustatyta, nurodomas autoriaus vardas, pavardė,
darbovietė; jei autorius nežinomas, patvirtinama, kad autorinį darbą atliks ne projekto vykdytojas
1. (nurodomas autorinio
darbo pavadinimas)
201... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
201... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
201... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
2.
...
Eil.
Nr.

IV. IŠLAIDŲ PREKĖMS PAGRINDIMAS
Prekės (prekių grupės)
Lėšos projekto vykdymo metais, EUR
pavadinimas ir
201...
201...
201...
iš viso
planuojamų išlaidų
pagrindimas
Pateikiant išlaidų pagrindimą paaiškinama, kodėl prekės būtinos projekto įgyvendinimui,
nurodoma jų kaina ir kuo remiantis ji buvo nustatyta (kaina gali būti pagrįsta skyriuje PRIEDAI
pridedant tiekėjo pasiūlymą); rekomenduojama mažesnės nei 300 EUR vertės prekes sugrupuoti,
pvz., laboratorinės prekės (vienkartiniai indeliai, pipetės, lėkštelės ir pan.), darbo saugos
priemonės (pirštinės ir pan.), reagentai ... nustatymui; kanceliarinės prekės (popierius, užpildai
spausdintuvui, informacijos saugojimo laikmenos ir pan).
1. (nurodomas prekės
(prekių grupės)
pavadinimas)
201... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
201... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
201... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
2.
...
Eil.
Nr.

V. IŠLAIDŲ KOMANDIRUOTĖMS PAGRINDIMAS
Išlaidos komandiruotėms apskaičiuojamos vadovaujantis Tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d.
įsakymu Nr. V-191 patvirtinta ,,Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo
ataskaita“, nurodant komandiruotės tikslą ir susiejant ją su projekto tikslais ir laukiamais rezultatais.
VI. IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM TURTUI ĮSIGYTI PAGRINDIMAS
Pavadinimas ir
Lėšos projekto vykdymo metais, EUR
planuojamų išlaidų
201...
201...
201...
iš viso
pagrindimas
Pateikiant išlaidų pagrindimą paaiškinama, kodėl planuojamas įsigyti ilgalaikis turtas būtinas
projekto įgyvendinimui, jei yra projekto partnerių, nurodoma institucija, kuri įsigys ilgalaikį turtą;
taip pat planuojamų įsigyti prietaisų ar įrangos kiekis, preliminari kaina ir kuo remiantis ji buvo
nustatyta (kaina gali būti pagrįsta skyriuje PRIEDAI pridedant tiekėjo pasiūlymą)
Eil.
Nr.

1.

(nurodomas prietaiso ar
įrangos pavadinimas)
201... metais
201... metais
201... metais

(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)

2.
...
VII. PAPILDOMŲ NETIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ MOKSLINEI ĮRANGAI EKSPLOATUOTI
PAGRINDIMAS
Mokslinės įrangos
Lėšos projekto vykdymo metais, EUR
pavadinimas ir
201...
201...
201...
iš viso
planuojamų išlaidų
pagrindimas
Pateikiant išlaidų pagrindimą nurodoma, kaip mokslinė įranga, kuriai eksploatuoti prašoma
papildomų lėšų, susijusi su projekto tikslų įgyvendinimu, taip pat nurodoma institucija, kurioje yra
minėta įranga
1. (nurodomas įrangos
pavadinimas)
201... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
201... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
201... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
2.
...
Eil.
Nr.

VIII. NETIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS
Lėšos projekto vykdymo metais, EUR
201...
201...
Lėšų,
Pasirin Netiesi Lėšų, Pasirin Netiesi Lėšų,
nurody ktas
oginės
nurod ktas
oginės
nurodyt
tų
netiesio išlaidos ytų
netiesio išlaidos ų
projekt ginių
201...
projek ginių
201...
projekt
o
išlaidų m.,
to
išlaidų m.,
o
išlaidų dydis,
EUR
išlaid dydis,
EUR
išlaidų
sąmato proc.
ų
proc.
sąmatos
s 1–4 (ne
sąmat (ne
1–4
eilutėse daugiau
os 1–4 daugiau
eilutėse
, suma kaip 30
eilutės kaip 30
, suma
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VI. PRIEDAI
Eil.
Paaiškinimas
Elektroninė byla
Nr.
1.
Pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai (CV) (pridedama kiekvieno
(pateikiami tik projekto vykdytojų kompetencijai įvertinti pagrindinio projekto vykdytojo
būtini duomenys, nepridedant mokslinių publikacijų sąrašų) CV atskiromis el. bylomis .pdf
formatu, bylų pavadinimuose

2.

3.

nurodant vykdytojo pavardę)
Pagrindinių projekto vykdytojų 2006–2016 metų (pridedamas kiekvieno
publikacijų ir (ar) technologinės produkcijos (įskaitant pagrindinio projekto vykdytojo
eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) sąrašas.
publikacijų ir kitos produkcijos
sąrašas atskiromis el. bylomis
.pdf formatu, bylų
pavadinimuose nurodant
vykdytojo pavardę)
Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą (pridedama elektroninė byla
projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame (-os) .pdf formatu)
institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei
projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali
pasirašyti ir padalinio vadovas)

...
Patvirtinu, kad visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga.
Projekto vadovas

..................
(Parašas)

..................................................
(Vardas, pavardė)

