
 Individualios stipendijos(angl. Individual Fellowships (IF) 

 Tikslas 
Sustiprinti patyrusių tyrėjų kūrybinį ir inovacinį potencialą, sudarant sąlygas įgyti 

naujų įgūdžių dalyvaujant pažangiose lavinimo ir mobilumo veiklose. 

Būtinos 

dalyvavimo 

sąlygos 

 Europos stipendijos (angl. European Fellowships – EF): 

o Tipinės Europos stipendijos (angl. Standard European Fellowships – 

standard EF) – ES Valstybėje narėje (VN) ar H2020 Asocijuotoje šalyje (AŠ) 

esanti institucija, priimanti bet kokios tautybės patyrusį tyrėją, atitinkantį 

mobilumo taisyklę; 

o Stipendija karjerai neakademiniame sektoriuje (angl. Society and 

Enterprise Panel – SE)– VN ar AŠ esanti neakademinio sektoriaus institucija, 

priimanti bet kokios tautybės patyrusį tyrėją, atitinkantį mobilumo taisyklę; 

o Stipendija karjerai po pertraukos tęsti (angl. Career Restart Panel – 

CAR)– VN ar AŠ esanti institucija, priimanti bet kokios tautybės patyrusį 

tyrėją, atitinkantį mobilumo taisyklę; 

o Reintegracijos stipendijos (angl. Reintegration Panel – RI) – VN ar AŠ 

esanti institucija, priimanti patyrusį tyrėją, kuris yra VN ar AŠ pilietis arba 

ilgalaikis gyventojas, atitinkantis mobilumo taisyklę ir grįžtantis iš Trečiosios 

šalies (TŠ). 

PASTABA! Išskiriami paramos gavėjai ir partneriai iš VN/AŠ. Paramos gavėjai pasirašo 

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

įgyvendinimą ir tyrėjų įdarbinimą. Partneriai nepasirašo dotacijos sutarties, jie 

dalyvauja tyrėjų lavinime, bet jų neįdarbina (galimos tik komandiruotės).  

 Pasaulinės stipendijos (angl. Global Fellowships – GF) – VN ar AŠ esanti 

institucija, priimanti patyrusį tyrėją bei siunčianti jį stažuotis į TŠ. Patyręs 

tyrėjas turi būti VN ar AŠ pilietis arba ilgalaikis gyventojas, atitinkantis 

mobilumo taisyklę.  

PASTABA! Išskiriami paramos gavėjai ir partneriai. Paramos gavėjai gali būti tik iš VN 

ar AŠ, o partnerio iš TŠ dalyvavimas yra privalomas. Paramos gavėjai pasirašo 

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

įgyvendinimą ir tyrėjų įdarbinimą. Partneriai nepasirašo dotacijos sutarties, jie 

dalyvauja tyrėjų lavinime, bet jų neįdarbina (galimos tik stažuotės ar komandiruotės). 

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: 

 Įmonės (įskaitant mažas ir vidutines įmones); 

 Ne pelno ir labdaros organizacijos; 

 Muziejai, ligoninės; 

 Tarptautinės organizacijos (pvz., UN, WHO). 

Trukmė ir dydis  

EF – nuo 12 iki 24 mėnesių.  

GF – nuo 24 iki 36 mėn. 

Tyrėjų 

įdarbinimas ir 

stažuotės 

Gali būti įdarbinami tik patyrę tyrėjai (daugiau nei 4 m. mokslinio darbo patirties ar 

įgijęs daktaro laipsnį). 

Tyrėjų darbo trukmė EF projekte gali būti nuo 12 iki 24 mėn., o GF atveju – nuo 24 

iki 36 mėn. (įskaitant privalomą 12 mėnesių darbo Paramos gavėjo institucijoje 

laikotarpį). 

Tyrėjo stažuotės trukmė gali būti iki 3 mėnesių, jei IF trukmė yra mažesnė ar lygi 18 

mėn. arba iki 6 mėnesių, jei IF trukmė yra daugiau nei 18 mėnesių. 



Veiklos 

 Mobilumas; 

 Tyrėjo lavinimas, vykdant mokslinius tyrimus; naujų įgūdžių formavimas ir 

karjeros vystymas; 

 Tyrėjų komandiruotės ar stažuotės; 

 Komunikacija ir sklaida; 

 Visuomenės įtraukimas/informavimas. 

Įdarbindamas tyrėją dotacijos gavėjas turi užtikrinti, kad kartu su moksliniu vadovu, 

atsakingu už tyrėjo tobulinimąsi, būtų sudarytas Asmens karjeros planas ir kad 

tyrėjui būtų užtikrintas atitinkamos trukmės mokymas pagal projektą. 

Ypatumai 

Tipinės EF mobilumo taisyklė – patyręs tyrėjęs negali būti gyvenęs ar vykdęs 

aktyvios veiklos (studijos, darbas) šalyje, kurioje yra priimanti institucija 

daugiau nei 12 mėn. per pastaruosius 3 m., skaičiuojant pagal galutinę 

paraiškų teikimo datą. 

SE, CAR ir RI mobilumo taisyklė – patyręs tyrėjęs negali būti gyvenęs ar vykdęs 

aktyvios veiklos (studijos, darbas) šalyje, kurioje yra priimanti institucija 

daugiau nei 36 mėn. per pastaruosius 5 m., skaičiuojant pagal galutinę 

paraiškų teikimo datą. 

GF mobilumo taisyklė – patyręs tyrėjęs negali būti gyvenęs ar vykdęs aktyvios 

veiklos (studijos, darbas) TŠ, kurioje yra partnerio institucija daugiau nei 12 

mėn. per pastaruosius 3 m., skaičiuojant pagal galutinę paraiškų teikimo datą. 

Ilgalaikis VN/AŠ gyventojas – kitų šalių pilietis VN ar AŠ praleidęs 5 metus (be 

pertraukų)  ir dirbęs mokslinį darbą pilnu etatu. 

Patyrę tyrėjai, pretenduojantys į CAR stipendiją, turi būti nedirbę mokslinio darbo 

mažiausiai 12 mėnesių, skaičiuojant pagal galutinę paraiškų teikimo datą.  

 


