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SF, prioritetas, priemonė, veikla, poveiklės
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“

09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos
ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“
Priemonės tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant
praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei
tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.
Veikla „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“
Veiklos tikslas – skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti jų
mokslinę kvalifikaciją

Poveiklės:
 studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose
 studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu
Kvietimai

2017 m.
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2019 m.

2020 m.
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-

Sausis

Sausis

Sausis

Studentų tyrimai

Gegužė

Gegužė

Gegužė

Gegužė

Kvietimo teikti paraiškas informacija (I)
 Kvietimo teikti paraiškas dėl studentų tyrimų 2017–2018 m. semestrų metu finansavimo
skelbimas – visa svarbiausia informacija ir reikalingi dokumentai!

 Paskelbimo data – 2017 m. gegužės 31 d. Paraiškų teikimo terminas – 60 dienų
Lietuvos mokslo tarybos svetainėje:
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/372.html

2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje svetainėje
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-nr-3-teikti-paraiskasfinansuoti-projektus-pagal-poveikle-studentu-gebejimu-ugdymas-vykdant-tyrimussemestru-metu-nr-09-3-3-lmt-712-03
 Numatytas finansavimas, projekto biudžetas
Kvietimo biudžetas – 386 160 Eur (iš viso veiklai 2,32 mln. Eur)
Maksimali projekto finansavimo suma – 2 840 Eur

Kvietimo teikti paraiškas informacija (II)
 Paraiškos priimamos iki 2017 m. liepos 31 d.:
 kaip pasirašyti popieriniai dokumentai (paraiškos originalas su priedais bei elektroninė
užpildytos paraiškos formos versija PDF formatu ir jos priedai, įrašyti į elektroninę
laikmeną)
 pristatytos į Lietuvos mokslo tarybą iki 2017 m. liepos 31 d. 17:00
 atsiųstos registruota pašto siunta, įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip
iki 2017 m. liepos 31 d. 24:00
arba
 kaip saugiu elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai
 atsiųstos elektroniniu paštu info@lmt.lt iki 2017 m. liepos 31 d. 24:00

 Paraiška kartu su priedais teikiama su pareiškėjo institucijos raštu (lydraščiu)!
 Lietuvos mokslo taryba nepriima paraiškų, pateiktų nesilaikant nustatytų pateikimo terminų
ir būdų

PFSA I Skyrius – Bendrosios nuostatos (I)
Pagrindiniai teisės aktai:
 2.2 papunktis – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (Projektų taisyklės, PAFT)
pagrindiniai bendrieji reikalavimai visiems paraiškų vertinimo ir projektų
administravimo procesams

Sąvokos:


4 punktas – pagal Aprašą studentas suprantamas kaip asmuo, studijuojantis aukštojoje
mokykloje pagal nuolatinės studijų formos I ir II pakopos arba vientisųjų studijų (išskyrus
vientisųjų ir II pakopos studijų paskutiniojo kurso) programą*



* 22 punktas suprantamas taip, kad tie mokslo metai, kuriais bus vykdomas mokslinių
tyrimų projektas, negali būti studento paskutinis vientisųjų studijų ar II pakopos kursas



20.1 papunktis – pagal Aprašą tyrimų vadovas suprantamas kaip mokslininkas ar
doktorantas, vadovaujantis studentų studentų moksliniams tyrimams
laisvu nuo studijų metu

PFSA I Skyrius – Bendrosios nuostatos (II)
Projektų veiklų trukmė turi būti:
 12.2 papunktis – ne ilgesnė kaip 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu)
Studento mokslinio tiriamojo darbo intensyvumas turi būti:


13.2 papunktis – ne mažiau kaip 80 akademinių valandų per mėnesį

PFSA II skyrius – Reikalavimai pareiškėjams (I)
Tinkami pareiškėjai (16 punktas):

Universitetai

Kolegijos

Valstybiniai
mokslinių tyrimų
institutai, turintys
meno ar mokslo
doktorantūros
teisę
(įskaitant jungtinę
doktorantūrą)

Valstybiniai
mokslinių tyrimų
institutai kartu su
universitetais
dalyvaujantys
rengiant
mokslininkus

AIKOS
www.aikos.smm.lt

Ribojimas teikti daugiau nei vieną paraišką:
 20.1 papunktis – tas pats tyrimų vadovas, ir tas pats studentas gali būti nurodytas tik vienoje
paraiškoje pagal kvietimą

PFSA II skyrius – Reikalavimai pareiškėjams (II)
Reikalavimas studento studijų kokybei:
 20.2 papunktis – studentų tyrimuose gali dalyvauti studentai, kurių paskutinio semestro
visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis. Studijų
rezultatų svertinis vidurkis apskaičiuojamas egzaminuotų dalykų kreditų (ECTS) skaičiaus ir
gautų įvertinimų sandaugų sumą padalinus iš egzaminuotų dalykų kreditų sumos pagal
tokią formulę:

ki – dalyko kreditų skaičius, pi – dalyko įvertinimas balais, n – egzaminuotų dalykų skaičius
Draudimas akademinę etiką ar sutartinius įsipareigojimus pažeidusiems tyrimų vadovams
teikti paraiškas:
 21 punktas – Paraiškos, kuriose nurodyto tyrimų vadovo atžvilgiu yra priimtas
sprendimas dėl akademinės etikos pažeidimo, nesvarstomos 5 metus nuo Lietuvos
Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimo įsigaliojimo
dienos. Paraiškos, kuriose mokslininkas, anksčiau vadovavęs nutrauktam ar
neįgyvendintam LMT finansuotam projektui, nurodomas kaip būsimas tyrimų vadovas,
nesvarstomos 3 metus nuo LMT sprendimo įsigaliojimo dienos.

PFSA II skyrius – Reikalavimai pareiškėjams (III)

Dvigubo finansavimo vengimo principo užtikrinimas:
 20.3 papunktis – studentas negali gauti kitų pajamų už tą patį studentų tyrimų metu
atliekamą mokslinį tiriamąjį darbą
Pareiškėjo sąlygų atitikimo traktavimas:
 22 punktas – Aprašo I ir II skyriuose nustatytus reikalavimus pareiškėjas, tyrimų
vadovas ir studentas turi atitikti paskutinę kvietime nurodyto paraiškų pateikimo
termino dieną*
 *22 punktas suprantamas taip, kad tie mokslo metai, kuriais bus vykdomas mokslinių
tyrimų projektas, negali būti studento paskutinis vientisųjų ar II pakopos studijų
kursas

PFSA III skyrius – Projektams taikomi reikalavimai (I)
Projekto veiklų trukmė:
 28 punktas – projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra mokslinio tiriamojo darbo pradžia.
Veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos
 27 punktas – projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki tų mokslo metų, kuriais
baigiama vykdyti projekto veikla, gegužės 1 d.
Projekto veiklų vieta:
 29 punktas – projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje
Projekto tikslinė grupė:
 30 punktas – tinkama projekto tikslinė grupė yra studentai, kurie pagal Projektų taisyklių
23 skirsnį taip pat yra ir projekto dalyviai

PFSA III skyrius – Projektams taikomi reikalavimai (II)
Projektų vertinimas (25-26 punktai):
 vertinama vadovaujantis paraiškos 5 dalyje (Projekto aprašymas) nurodyta informacija
 vertinimas atliekamas pagal Aprašo 4 priede (Projekto naudos ir kokybės vertinimo
lentelė) nurodytus vertinimo kriterijus

 jei nesurenkamas minimalus privalomas surinkti balų skaičius (50 balų), paraiška
atmetama
 jei nesurenkamas minimalus privalomas surinkti balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų,
paraiška atmetama
Kriterijaus pavadinimas

Didžiausias galimas balų
skaičius

Minimalus privalomas
surinkti balų skaičius

Studento mokslinio tyrimo projekto vadovo mokslinė
kompetencija

44

20

Mokslinio tyrimo projekto parengimo kokybė ir tema

36

22

Studento mokslinis aktyvumas - bus vertinami studento,
patirtis vykdant mokslinį darbą, mokslinis aktyvumas: ar yra
publikavęs mokslinių darbų profesionalioje mokslinėje ir
(ar) studentų mokslinėje spaudoje; ar yra skaitęs
pranešimų profesionaliose mokslinėse ir (ar) studentų
mokslinėse konferencijose

20

8

PFSA V skyrius – Paraiškų rengimas, pareiškėjų informavimas,
konsultavimas, paraiškų teikimas ir vertinimas (I)
Kartu su paraiška teikiami šie priedai (59 punktas):
 59.1 papunktis – pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą dėl
pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto
vykdymo užtikrinimo (rašto pavyzdinė forma skelbiama ES struktūrinės paramos
svetainėje www.esinvesticijos.lt, skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti
paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir svetainėje www.lmt.lt)
 59.2 papunktis – dokumentą, patvirtinantį praktikos ar tyrimų vadovo įgytą mokslo laipsnį
arba pažymą apie vykdomas doktorantūros studijas
 59.3 papunktis – tyrimų vadovo gyvenimo aprašymą (CV)
 59.4 papunktis – studento paskutinio semestro studijų pažymą, kurioje nurodyti studijų
forma, studijų pakopa, studijų kursas, studijuoti dalykai, studijų rezultatų svertinis vidurkis
 59.5 papunktis – Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio
tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšų (forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės
www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, dokumento tipas „paraiškų priedų formos“)
 59.6 papunktis – įgaliojimas pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne
institucijos vadovas) kopijos

PFSA V skyrius – Paraiškų rengimas, pareiškėjų informavimas,
konsultavimas, paraiškų teikimas ir vertinimas (II)
Veiksmai, pristačius (atnešus ar atsiuntus) paraišką į Lietuvos mokslo tarybą (LMT):
 57 punktas – elektroniniu paštu gavęs LMT pranešimą apie paraiškos užregistravimą ir jai
suteiktą kodą, per pranešime nustatytą terminą (3 dienas) pareiškėjas turi LMT Paraiškų ir
ataskaitų teikimo informacinėje sistemoje (LMT PAIS) užpildyti bendrąją paraiškos
informaciją (poveiklės pavadinimas, paraiškos kodas (nurodyti suteiktą), projekto tinkamų
finansuoti išlaidų suma, projekto pavadinimas, pareiškėjo institucija, projekto dalyvio
vardas ir pavardė, už paraišką atsakingas asmuo), įkelti paraišką PDF formatu ir pridėti
priedą (tyrimų vadovo CV)
 Pareiškėjas prie sistemos jungiasi per tinklalapį junkis.lmt.lt ir užsiregistravęs tampa jos
naudotoju, arba jungiasi anksčiau sukurtais naudotojo duomenimis, jei jis šia sistema jau
buvo naudojęsis
 Pareiškėjas, užpildęs LMT PAIS paraiškos bendrąją informaciją, įkėlęs paraišką PDF
formatu bei pridėjęs priedą (tyrimų vadovo CV), įkelia skenuotą Pareiškėjo institucijos
vadovo pasirašytą raštą (forma yra LMT PAIS)

PFSA V skyrius – Paraiškų rengimas, pareiškėjų informavimas,
konsultavimas, paraiškų teikimas ir vertinimas (III)
Paraiškų vertinimo tvarka (63-78 punktai):
 Tinkamumo finansuoti (administracinis, TF) vertinimas – iki 40 dienų
 Atlieka LMT Mokslo fondo darbuotojai
 Naudos ir kokybės (ekspertinis, NK) vertinimas ir atranka – iki 50 dienų
 Atlieka LMT valdybos sudaryta ekspertų komisija. Narius į ekspertų komisiją siūlo
įgyvendinančios institucijos Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos
mokslų komitetai
 Projektų naudos ir kokybės vertinimą sudaro individualus vertinimas ir vertinimas
komisijos posėdyje
 LMT, baigusi paraiškų vertinimą ir projektų atranką, priima sprendimą dėl projektų
finansavimo, kuris tvirtinamas Tarybos pirmininko įsakymu
 Informacija apie priimtą sprendimą dėl projektų finansavimo, kiekvienam projektui skirtų
finansavimo lėšų sumą ir bendrą pagal kvietimą teikti paraiškas paskirstytų finansavimo
lėšų sumą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos skelbiama ES
struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir LMT tinklalapyje www.lmt.lt, o
pareiškėjai informuojami raštu

PFSA VI skyrius – Projektų įgyvendinimo reikalavimai
Projekto veiklų įgyvendinimo delsimas:
 82 punktas – jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti nuo dotacijos sutarties nustatytos
veiklos įgyvendinimo pradžios dienos, LMT turi teisę vienašališkai nutraukti dotacijos sutartį
Projektų taisyklėse nustatyta tvarka
Projekto įgyvendinimas ne pagal sutartą planą:
 90 punktas – projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo suderinti su LMT visus
nukrypimus nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiančius jo apimtį, išlaidas,
pratęsiančius projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiančius projektą ar dotacijos
sutartyje nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus
Nesilaikymas sutarties:
 91 punktas – jei projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko dotacijos sutarties
sąlygų ir (arba) pažeidė Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktus, taip
pat jei projekto vykdytojo pateikta studentų mokslinės veiklos ataskaita įvertinta neigiamai,
LMT turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto
finansavimą ir (arba) nutraukti dotacijos sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtas
projekto finansavimo lėšas ar jų dalį vadovaudamasi LMT sprendime nurodytais
reikalavimais

Kita svarbi informacija

 Projekto vykdytojas teikia LMT studentų mokslinės veiklos ataskaitą
 Mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų metu projektus įgyvendinę studentai bus pakviesti į
baigiamąją mokslinę konferenciją pristatyti savo tyrimų rezultatų
 Studentų mokslinių tyrimų rezultatai bus publikuoti konferencijos leidinyje

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
Lietuvos mokslo taryba
Mokslo fondas
ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyrius

