Paraiškų teikimo ypatybės dalyvaujant
mokslininkų grupių projektų VII kvietimo
konkursuose

Loreta Kielaitienė
Mokslo programų skyriaus vyriausioji specialistė
Vilnius, 2017 m. sausio 11 d.

• Paraiškų rengimo nuostatos
• Paraiškų teikimo ypatybės

Pranešimo turinys

• Aktualūs dokumentai
• Išlaidų rūšys

• Paraiškų vertinimo etapai

KVIETIMO TRUKMĖ

Paraiškų rengimo nuostatos

PARAIŠKŲ TEIKIMO
TVARKA

Iki 2017 m. vasario 13 d. 16 val.
Paraiška teikiama lietuvių ir anglų kalbomis, elektroniniu būdu,
užpildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt/
Pildant pirmiausia reikėtų pasirinkti konkursą, į kurį pageidaujate teikti
paraišką, bei mokslo sritį.
Svarbu!
Kiekvieną kartą papildydami informaciją ar prieš darydami pertraukas tarp pildymų,
būtinai naudokite mygtuką

NUMATOMAS
BIUDŽETAS
KVIETIMO
APRĖPTIS

~ 11 mln. Eur
6 konkursai:
1. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami
patyrusių mokslininkų.
2. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jaunųjų mokslininkų
projektai.
3. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vykdomi bendrai
su užsienio šalių partneriais.
4. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių
projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų.
5. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių
jaunųjų mokslininkų projektai.
6. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių
projektai, vykdomi bendrai su užsienio šalių partneriais.

GALIMI
PAREIŠKĖJAI

Projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija.
Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta
į Švietimo ir mokslo institucijų registrą

Paraiškų rengimo nuostatos

PROJEKTO
TERMINAI



Projekto trukmė turi būti ≥ 24 ir ≤ 37 mėnesiai;



Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2017 m. rugsėjo 1 d. ir ne vėliau
kaip 2017 m. spalio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 30 d.;



Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais
I, II, IV, V konkursams ≤ 100 tūkst. Eur

PROJEKTO
BIUDŽETAS

III ir VI konkursams ≤ 120 tūkst. Eur
PROJEKTO LĖŠOS



Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir
kiekvieniems kalendoriniams metams;



Taryba finansuoja projekto įgyvendinimo išlaidas, patirtas vykdančiosios
institucijos ir projekto partnerių iš Lietuvos

PROJEKTO
VADOVAS

I

II

III

Reikalavimai pagal konkursus

Paraiškų rengimo nuostatos

Jaunasis
mokslininkas
Mokslininkas,
humanitarinių
arba socialinių
mokslų srities,
turi atitikti bent
vieną iš šio
konkurso
kvietime
nurodytų
reikalavimų

(asmuo, mokslo
laipsnį įgijęs ne
daugiau kaip prieš
dešimt metų nuo
kvietime nustatyto
paraiškų pateikimo
termino paskutinės
dienos (į šį
laikotarpį
neįskaičiuojamos
nėštumo ir
gimdymo
atostogos, tėvystės
atostogos ar
atostogos vaikui
prižiūrėti iki vaikui
sueis treji metai).

humanitarinių
arba socialinių
mokslų srities,
turi atitikti
bent vieną iš
šio konkurso
kvietime
nurodytų
reikalavimų

Mokslininkas

IV

V

VI

Fizinių,
biomedicinos,
technologijos ar
žemės ūkio
mokslų srities
mokslininkas,
turi atitikti bent
vieną iš šio
konkurso
kvietime
nurodytų
reikalavimų

Fizinių,
biomedicinos,
technologijos ar
žemės ūkio
mokslų srities
jaunasis
mokslininkas

Fizinių,
biomedicinos,
technologijos ar
žemės ūkio
mokslų srities
mokslininkas,
atitinkantis
patyrusiam
mokslininkui
ar jaunųjų
mokslininkų
projekto
vadovui
šio konkurso
kvietime
keliamus
reikalavimus

(asmuo, mokslo
laipsnį įgijęs ne
daugiau kaip prieš
dešimt metų nuo
kvietime nustatyto
paraiškų pateikimo
termino paskutinės
dienos (į šį laikotarpį
neįskaičiuojamos
nėštumo ir gimdymo
atostogos, tėvystės
atostogos ar
atostogos vaikui
prižiūrėti iki vaikui
sueis treji metai),

turi atitikti bent
vieną iš šio
konkurso
kvietime
nurodytų
reikalavimų

PROJEKTO VYKDYTOJAI
Pagrindinis – gali būti mokslininkas, kitas tyrėjas ar ne tyrėjas

Paraiškų rengimo nuostatos

(atlieka esminius projekto darbus, paprastai trunkančius visą projekto įgyvendinimo
laikotarpį, jo mokslinė kompetencija svarbi vertinant paraišką).
Pagrindiniu projekto vykdytoju laikomas ir projekto vadovas.

Nepagrindinis – gali būti mokslininkas, kitas tyrėjas ar ne tyrėjas
(atlieka jam paskirtą darbą projekto tikslams pasiekti ir taip prisideda prie projekto
įgyvendinimo).

Projekto vykdytojų darbo apimtis
Pagrindinio projekto vykdytojo ≥ 20 valandų, padaugintų iš
projekto trukmės mėnesiais
Nepagrindinio projekto vykdytojo – neribojama.

Paraiškų skaičius 1 asmeniui kvietime
Viena

Paraiškų rengimo nuostatos

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas
pagrindinis projekto vykdytojas

Galimybė dalyvauti LMT remiamos veiklos kryptyse
Trys
Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos
projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne
daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis vykdytojas ir tik vieno
iš jų vadovas.

Įskaitomos LMT remiamos veiklos kryptys
Trys
1. Nacionalinės mokslo programos;
2. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektai;

3. Mokslininkų grupių projektai.

PARAIŠKA
Visi reikalaujami
priedai:

Paraiškų teikimo ypatybės

Papildomi privalomi
dokumentai

pagrindinių
projekto vykdytojų
sutikimas
(tik lietuvių kalba)

vykdančiosios
institucijos raštas
(tik lietuvių kalba)

Pagrindinių projekto vykdytojų
gyvenimo aprašymai;
Pagrindinių projekto vykdytojų
20..–20.. metų publikacijų
sąrašai;
Projekto partnerio sutikimas
kartu vykdyti teikiamą
projektą, jei jis būtų
finansuojamas (jei yra
projekto partneriai)
(tik anglų kalba)

Kiti dokumentai (pvz., projekto
vadovo atitiktį pagrindžiantys,
...)

Popierinių dokumentų Tarybai pateikti nereikia!

Reikalavimai pagal konkursus

Paraiškų teikimo ypatybės

PROJEKTO
PARTNERIU
laikomas tik
juridinis
asmuo

I

II

III

Teikiamoje paraiškoje turi būti
numatyta, kad vykdančioji
institucija projektą įgyvendins
su bent vienu projekto
partneriu, kuris yra mokslo ir
studijų institucija iš bet kokios
užsienio šalies, išskyrus
Teikiamoje
Japoniją, Prancūziją, Taivaną
paraiškoje gali
(Kinijos provinciją), Latviją,
Ukrainą, Baltarusiją, bei
būti numatyta,
planuojantis teikti paraišką ar
kad vykdančioji
ją pateikęs, ar jau gavęs
institucija projektą
finansavimą iš mokslinius
įgyvendins su
tyrimus finansuojančios
projekto partneriu užsienio šalies institucijos.
(-iais) iš Lietuvos
ir (ar) iš užsienio Projekto finansavimo sutartys
ar be partnerio (- vykdyti laimėjusius projektus
bus pasirašomos, jei sutarties
ių)
pasirašymo metu projekto
partneriai iš užsienio šalies
bus gavę finansavimą iš
mokslinius tyrimus
finansuojančios užsienio
šalies institucijos.

IV

V

VI

Teikiamoje paraiškoje turi būti
numatyta, kad vykdančioji
institucija projektą įgyvendins
su bent vienu projekto
partneriu, kuris yra mokslo ir
studijų institucija iš bet kokios
užsienio šalies, išskyrus
Japoniją, Prancūziją, Taivaną
(Kinijos provinciją), Latviją,
Ukrainą, Baltarusiją, bei
planuojantis teikti paraišką ar
ją pateikęs, ar jau gavęs
finansavimą iš mokslinius
tyrimus finansuojančios
užsienio šalies institucijos.

Teikiamoje
paraiškoje gali būti
numatyta, kad
vykdančioji
institucija projektą
įgyvendins su
projekto partneriu
(-iais) iš Lietuvos ir
(ar) iš užsienio ar
Projekto finansavimo sutartys
be partnerio (-ių)
vykdyti laimėjusius projektus
bus pasirašomos, jei sutarties
pasirašymo metu projekto
partneriai iš užsienio šalies
bus gavę finansavimą iš
mokslinius tyrimus
finansuojančios užsienio
šalies institucijos.

Aktualūs dokumentai

• Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų
konkursinio finansavimo bendrosios taisyklės
• Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo
aprašas
• Didžiausi leistini pareigybių valandiniai atlygiai (2014-10-31
įsakymas Nr. V-216, priedas Nr. 1, papildyta 2014-11-05
įsakymu Nr. V-223)
• Paraiškos ir jos dalių bei mokslinės ataskaitos formos
(LMT pirmininko 2014-10-31 įsakymas Nr. V-218)

Visus aktualius VII kvietimui dokumentus
galima rasti čia:
http://www.lmt.lt/lt/mkf/mip.html

TIESIOGINĖS IR NETIESIOGINĖS PROJEKTO IŠLAIDOS

Išlaidų rūšys

tiesioginės išlaidos – konkretaus projekto uždaviniams
išspręsti būtinos išlaidos;
netiesioginės išlaidos – išlaidos, kurios tiesiogiai su projekto
uždaviniais nesusijusios, bet būtinos tam, kad būtų sudarytos
sąlygos jiems spręsti. Viena iš šių išlaidų grupių - projektą
administruojančių asmenų (išskyrus projekto vadovą) darbo
užmokestis, socialinio draudimo ir kitos įmokos

Išlaidų rūšys

Tinkamos išlaidos:
• realios ir pagrįstos finansiniais, išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo
įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais;
• patirtos vykdančiosios institucijos arba projekto partnerio (-ių);
• patirtos projekto finansavimo sutartyje nurodytu projekto įgyvendinimo
laikotarpiu;
• skirtos tik projekto tikslams įgyvendinti ir numatytiems rezultatams
pasiekti, yra būtinos ir atitinka ekonomiškumo bei efektyvumo principus;
• apskaitytos vykdančiosios institucijos arba projekto partnerio (-ių),
vadovaujantis apskaitos principais ir vidaus taisyklėmis;
• patirtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatomis;
• atitinka Taisyklių 8 punkte nurodytas tiesioginių išlaidų rūšis ar Taisyklių 9
punkte nurodytas netiesioginių išlaidų grupes bei kitus reikalavimus,
nurodytus projekto finansavimo sutartyje;
• pirkimo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), susijęs su iš projektui
finansuoti skirtų lėšų pirktomis prekėmis ar paslaugomis. Projekto lėšomis
apmokėtas PVM negali būti įtrauktas į PVM atskaitą ir į PVM deklaraciją

Išlaidų rūšys

Netinkamos išlaidos:
• nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų svyravimo ir valiutos keitimo
komisiniai mokesčiai;
• skolos palūkanos, žemės ar nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos;
• baudos, delspinigiai ir bylinėjimosi išlaidos;
• nepiniginis įnašas;
• išlaidos studijoms;
• projekto vykdytojams išmokėtos lėšos pagal paslaugų ir (arba)
autorines sutartis;
• išlaidos pagal paslaugų ir (arba) autorines sutartis, jei jos sudarytos
pagrindiniams projekto įgyvendinimo darbams atlikti;
• ilgalaikio materialiojo, taip pat nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos,
kurias patyrė vykdančioji institucija ar projekto partneris (-iai), kurie
nėra Lietuvos valstybinė institucija;
• deklaruotos, patirtos ar kompensuotos išlaidos, susijusios su kitais
vykdančiojoje ir (ar) partnerio (-ių) institucijoje (-ose) vykdomais
projektais.

Paraiškų vertinimo etapai

Paraiškų
administracinė patikra

Paraiškų
ekspertinis
vertinimas

•Jei paraiška neatitinka neesminių reikalavimų, ją galima pataisyti per 2 d. d.
•Siekiant nustatyti atitiktį jaunajam ar patyrusiam mokslininkui keliamiems
reikalavimams, gali būti pasitelkti ekspertai
•Paraiškai neatitikus esminių reikalavimų, ji atmetama ir toliau nevertinama

• Teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos
• Išsamusis vertinimas atliekamas pagal ekspertinio vertinimo anketos kriterijus
• Vykdomas ekspertų grupėse dalyvaujant tarptautiniams ekspertams

• Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei fizinių, biomedicinos, technologijos ir
žemės ūkio mokslų sričių projektų paraiškos bus vertinamos atskirai; atsižvelgiant į
gautų paraiškų skaičių, ekspertiniam vertinimui bus sudaromos kelios paraiškų
Sprendimo dėl grupės kiekvienoje mokslo sričių grupėje
finansavimo
priėmimas

Administracinė patikra:
• Neesminiai neatitikimai

(neteisingai nurodyti duomenys vykdytojų
sutikime, institucijos rašte, projekto partnerio sutikimas, pateikti ne visi
pagrindinių vykdytojų CV, publikacijų sąrašai)

Paraiškų vertinimo etapai

• Esminiai neatitikimai

(duomenys paraiškoje, jos išlaidų sąmatoje,
pagrindinių vykdytojų dubliavimasis, neatitikimas kt. kvietimo ar
Bendrųjų taisyklių nuostatoms)

• Projekto vadovui suteikiama galimybė pašalinti
neesminius neatitikimus per dvi darbo dienas nuo
pranešimo išsiuntimo paraiškoje nurodytu projekto
vadovo elektroniniu paštu dienos.

Paraiškų ekspertinio vertinimo kriterijai

Ekspertinio vertinimo kriterijai:
• Idėjos reikšmingumas ir pagrįstumas
Idėjos originalumas ir aktualumas, galimas indėlis į mokslo
krypties raidą;
Uždavinių ir darbo plano racionalumas bei galimos rizikos
numatymo ir valdymo pagrįstumas
• Pagrindinių vykdytojų kompetencija
Projekto vadovo ir kitų pagrindinių vykdytojų mokslinė
kompetencija;
Projekto vykdytojų grupės sudėties atitiktis projekto uždaviniams
įgyvendinti
• Planuojamų projekto rezultatų svarba, jų publikavimas ir
sklaida bei projekto tarptautiškumas
• Taip pat bus įvertinama ir projekto partnerio iš užsienio šalies
sąveika su projektą įgyvendinančiomis institucijomis iš
Lietuvos bei projekto vykdytojų iš šios užsienio institucijos
kompetencija

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ!

