
Regioninių, nacionalinių ir tarptautinių programų bendrafinansavimas (angl. Co-funding of 
Regional, National and International Programmes (COFUND). 

 Tikslas 

Bendrafinansuoti esamas ar naujas regionines, nacionalines ir tarptautines 

programas, skatinant tarptautinį, tarpsektorinį ir tarpdalykinį tyrėjų lavinimą bei 

tarptautinį ir tarpsektorinį tyrėjų mobilumą. 

Būtinos dalyvavimo 

sąlygos 

Viena institucija iš ES Valstybės narės (VN) ar H2020 Asocijuotos šalies (AŠ) arba 

tarptautinė Europos interesų organizacija, finansuojanti ar valdanti doktorantūros 
arba tyrėjų mobilumo programą.  

PASTABA! Išskiriamas paramos gavėjas ir partneriai. Paramos gavėjai pasirašo 

dotacijos sutartį su Europos Komisija ir yra atsakingi už tinkamą projekto veiklų 

įgyvendinimą. Partneriai nepasirašo dotacijos sutarties, jie tiesiogiai dalyvauja 

tyrėjų įdarbinime, lavinime, bet tiesiogiai negauna H2020 finansavimo. Teikiant 

paraišką, būtina pridėti partnerių įsipareigojimo dalyvauti projekte raštus. 

Tiksliniai dalyviai 

Akademinis sektorius: 

 Valstybinės arba privačios aukštosios mokyklos, teikiančios akademinius 

laipsnius; 

 Valstybinės arba privačios mokslinių tyrimų institucijos (ne pelno), kurių 

pagrindinė misija – vykdyti mokslinius tyrimus; 

 Tarptautinės organizacijos ir tarptautinės Europos interesų organizacijos 

(pvz., CERN, EMBL). 

Neakademinis sektorius – apima juridinius asmenis, kurie neatitinka akademinio 

sektoriaus apibrėžimo, tačiau tenkina H2020 Dalyvavimo taisyklėse nustatytus 

reikalavimus, pavyzdžiui: 

 Mokslinius tyrimus finansuojančios agentūros; 

 Ministerijos; 

 Įmonės (įskaitant mažas ir vidutines įmones); 

 Ne pelno ir labdaros organizacijos; 

 Muziejai, ligoninės; 

 Tarptautinės organizacijos (pvz., UN, WHO). 

Trukmė ir dydis  

36 – 60 mėn. 

Paramos dydis vienam paramos gavėjui negali viršyti 10 mln. eurų. 

Tyrėjų įdarbinimas 

ir stažuotės 

Bendrafinansuojamos pradedančiųjų tyrėjų (mažiau nei 4 m. mokslinio darbo 

patirties ir neturintys daktaro laipsnio), studijuojančių pagal doktorantūros 

programas įdarbinimo išlaidos arba patyrusių tyrėjų (daugiau nei 4 m. mokslinio 
darbo patirties ar įgijęs daktaro laipsnį) stažuočių išlaidos. 

Tyrėjai įdarbinami ne trumpesniam nei 3 mėn. laikotarpiui. Ilgiausias tyrėjo 

įdarbinimo laikotarpis priklauso nuo programos: 

 Doktorantūros programose ilgiausias tyrėjo finansavimo laikotarpis turėtų 

atitikti toje šalyje nustatytą doktorantūros studijų trukmę 

 Stažuočių programose galimas tyrėjo įdarbinimo laikotarpis yra nuo 12 iki 

36 mėn. 

Veiklos 

Doktorantūros programos: 

 Programose turi būti numatyta doktorantų/pradedančiųjų tyrėjų atranka; 

 Tyrėjų atranka turi būti vykdoma, atsižvelgiant į tyrėjo pasiekimus ir 

laikantis atvirumo, skaidrumo, teisingumo ir nešališkumo principų; 

 Informacija apie laisvas doktorantūros vietas turi būti skelbiama 

tarptautiniu mastu; 

 Tyrėjams turi būti sudarytos galimybės laisvai pasirinkti mokslinių tyrimų 

temą. 

 

Stažuočių programos: 

 Programose turi būti numatyta patyrusių tyrėjų atranka; 

 Stipendijos tyrėjų stažuotėms turi būti skiriamos konkurso būdu, skelbiant 

reguliarius kvietimus teikti paraiškas (ne dažniau nei 4 kartus per metus). 



Informacija apie kvietimus turi būti skelbiama tarptautiniu mastu; 

 Tyrėjų atranka turi būti vykdoma, atsižvelgiant į tyrėjo pasiekimus ir 

laikantis atvirumo, skaidrumo, teisingumo ir nešališkumo principų; 

 Tyrėjams turi būti sudarytos galimybės laisvai pasirinkti mokslinių tyrimų 

temą ir priimančią instituciją. 

Ypatumai 

Paraiškoje gali būti numatytas tik vienos programos bendrafinansavimas: 
doktorantūros programos arba tyrėjų stažuočių programos. 

Tyrėjas turi būti negyvenęs ir nevykdęs aktyvios veiklos (studijos, darbas) 

priimančios institucijos šalyje daugiau nei 12 mėn. per pastaruosius 3 m. iki 
doktorantūros studijų/stažuotės pagal COFUND schemą pradžios. 

Finansavimas negali būti skiriamas tyrėjams, kurie priimančioje institucijoje jau 

yra įdarbinti pagal nuolatinio darbo sutartis. 

 


