
Mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainai (angl. Research and Innovation Staff 
exchange (RISE)  

 Tikslas 
Skatinti tarptautinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, vykdant mokslinių tyrimų ir 

inovacijų srities personalo mainus bei apsikeitimą žiniomis.  

Būtinos 

dalyvavimo 

sąlygos 

Mažiausiai 3 dalyviai iš 3 skirtingų šalių, iš kurių bent dvi yra ES Valstybėje narėje 

(VN) ar H2020 Asocijuotoje šalyje (AŠ). Jei visi dalyviai yra iš to paties sektoriaus 

(akademinio ar neakademinio), tai bent 1 dalyvis turi būti iš Trečiosios šalies (TŠ). 

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

ar AŠ, o partneriai – tik iš TŠ. Paramos gavėjai pasirašo dotacijos sutartį su Europos 

Komisija ir yra atsakingi už tinkamą projekto veiklų įgyvendinimą. Partneriai 

dalyvauja projekto mokslinėse veiklose ir tyrėjų lavinime, bet nepasirašo dotacijos 

sutarties ir 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 arba 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   

Iki 4 metų. 

 

Didžiausias galimas stažuotės mėnesių skaičius projekte – 540 žmogaus stažuotės 

mėnesių. 

Rekomenduojamas projekto konsorciumo dydis – 4–6 dalyviai. 

Personalo 

stažuotės 

Į stažuotes gali vykti: 

 Pradedantieji tyrėjai (mažiau nei 4 m. mokslinio darbo patirties ir neturintys 

daktaro laipsnio); 

 Patyrę tyrėjai (daugiau nei 4 m. mokslinio darbo patirties ar įgiję daktaro 

laipsnį); 

 Administratoriai, vadybininkai ir techninis personalas, susijęs su mokslinių 

tyrimų ir inovacijų veiklomis. 

Į stažuotes vykstantys tyrėjai ir darbuotojai, turi būti dirbę siunčiančioje institucijoje 

mažiausiai 1 mėnesį (pilnu etatu). Stažuotės metu jie lieka įdarbinti savo institucijose 

(mokamas atlyginimas), o po stažuotės privalo į ją sugrįžti.  

Tyrėjo ar kito darbuotojo stažuotės trukmė – nuo 1 iki 12 mėn. Stažuotė gali vykti 

dalimis. 

Veiklos 

 Bendro mokslinių tyrimų ir inovacijų projekto veiklos; 

 Stažuotės; 

 Personalo lavinimo veiklų, seminarų, konferencijų organizavimas ir 

dalyvavimas jose; 

 Komunikacija ir sklaida; 

 Visuomenės įtraukimas/informavimas. 

Ypatumai 

Tinkami finansuoti personalo mainai: 

 Stažuotės iš akademinės institucijos VN/AŠ į neakademinio sektoriaus 

instituciją kitoje VN/AŠ arba atvirkščiai; 

 Stažuotės iš VN/AŠ institucijos į instituciją TŠ; 

 Stažuotė iš TŠ institucijos į VN/AŠ instituciją, jei TŠ yra priskiriama 



finansuojamoms šalims pagal atitinkamos H2020 Darbo programos A priedą. 

 


