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Finansavimo schemos tikslas 

 

 

• Stiprinti tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą ir 
finansuoti aukštos kokybės bendrus Lietuvos ir Lenkijos 
mokslo projektus visose mokslo srityse  

• Schema įgyvendinama pagal Lietuvos mokslo tarybos ir 
Lenkijos Nacionalinio mokslo centro (lenk. Narodowe 
Centrum Nauki) 2016 m. lapkričio 16  d. pasirašytą 
supratimo memorandumą (angl. Memorandum of 
Understanding)  

 

 

 



Kvietimas teikti paraiškas 

 

 

 

Paskelbimo data: 2017-09-15 

Paraiškos priimamos iki 2017-12-15 



Bendrieji kvietimo principai I 

 

• Galima teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti visose 
mokslo srityse  

• Finansuojami tik fundamentiniai (į naujų žinių sukūrimą 
orientuoti) moksliniai tyrimai 

• Moksliniai tyrimai turi sudaryti pagrindinę projekto veiklų dalį  

• Projekto išlaidos turi atitikti nacionalinėse taisyklėse 
nustatytus reikalavimus projekto išlaidoms 

• Neteikiamas finansavimas, kuris laikomas valstybės pagalba 

 



Bendrieji kvietimo principai II 

 

• Projekto vadovas gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką 

• Paraiškos teikiamos anglų kalba (išskyrus kvietimo 
dokumentuose nurodytas dalis) 

• Galima bendro Lenkijos ir Lietuvos mokslo projekto trukmė – 
24 arba 36 mėnesiai  

• Mokslo projektas turi prasidėti pirmą kalendorinio mėnesio 
dieną, ne anksčiau kaip 2018 m. rugsėjo 1 d. ir ne vėliau kaip 
2019 m. sausio 1 d.  

 



Galimi pareiškėjai I 

 

• Bendrą mokslo projektą įgyvendina Lietuvos tyrėjų grupė 
kartu su tinkama finansuoti vykdančiąja institucija Lietuvoje ir 
Lenkijos tyrėjų grupė kartu su tinkama finansuoti priimančiąja 
institucija Lenkijoje 

• Kiekvienai nacionalinei projekto vykdytojų grupei vadovauja 
projekto vadovas 

• Projekto vadovas iš Lietuvos turi būti mokslininkas (tyrėjas, 
turintis mokslo daktaro laipsnį), o projekto vadovui iš Lenkijos 
taikomas reikalavimas turėti bent daktaro laipsnį 

• Nei paraiškoje, nei detaliojoje sąmatoje kitų pagrindinių 
projekto vykdytojų (ne vadovo) asmens duomenys 
nenurodomi. 

 

 

  



Galimi pareiškėjai II 

 

• Tinkamos finansuoti vykdančiosios institucijos Lietuvoje – 
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Švietimo ir 
mokslo institucijų registrą 

• Tinkamos finansuoti priimančiosios institucijos Lenkijoje – 
akademinės ar mokslinių tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų 
konsorciumai, moksliniai tinklai, universitetų institucijos, 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrai, Lenkijos 
mokslų akademijos mokslinių tyrimų centrai, universitetų 
mokslinių tyrimų centrai, mokslinės bibliotekos, kitos 
organizacijos, įregistruotos Lenkijos teritorijoje ir turinčios 
juridinio asmens statusą 

 

 

 

  



   Projektų finansavimas I 

 

• Pagal šį kvietimą pareiškėjams iš Lietuvos numatyta skirti iš 
viso ne mažiau nei 800 000 eurų, pareiškėjams iš Lenkijos – 8 
000 000 zlotų 

• Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos 
biudžetas neturi viršyti 80 000 eurų (2 metų trukmės 
projektuose) arba 120 000 eurų (3 metų trukmės 
projektuose) 

• Projekto vykdytojų iš Lenkijos ir priimančiosios institucijos 
biudžetas turi būti ne mažesnis kaip 150 000 zlotų  

• Projekto užduočių paskirstymas partneriams turi atitikti 
numatytus partnerių biudžetus 

 

 

 

  



   Projektų finansavimas II  

 

• Pareiškėjai paraiškoje turi pateikti detalų planuojamų projekto 
išlaidų sąmatos pagrindimą 

• Pateikus paraišką, projekto išlaidų sąmatos taisyti 
neleidžiama, todėl nepagrįstai didelis projekto biudžetas gali 
tapti paraiškos atmetimo priežastimi 

• Projekto vadovo ir kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo iš 
Lietuvos darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 
valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais  

• Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, 
jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu 
susijusių veiklų, įskaitant vizitų į partnerio Lenkijoje instituciją, 
išlaidos 

 

 

 

  



Tinkamos išlaidos 

Išlaidos moksliniams tyrimams 
 (projekto vykdytojų darbo užmokestis, socialinio draudimo ir kitos 

įmokos, išlaidos paslaugoms ir prekėms, priskiriamoms trumpalaikio 
turto kategorijai, išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, autoriniai darbai) 

Kelionės išlaidos, vykstant į su projekto vykdymu susijusias 
konferencijas, seminarus, susitikimus:  

• transporto išlaidos (lėktuvų, autobusų bilietai ir kt. ) 
• dienpinigiai, pragyvenimo išlaidos (nakvynė, miesto transportas)  

• sveikatos draudimo išlaidos, 
• konferencijų dalyvio mokestis 

Projekte numatytų bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų 
organizavimo išlaidos 

Netiesioginės išlaidos  
(iki 30 proc. nurodytų tinkamų finansuoti projekto išlaidų) 



   Paraiškų teikimo tvarka 

 

• Paraišką (bendro projekto aprašymą (angl. Joint Project 
Description Template) ir abiejų projekto vadovų gyvenimo 
aprašymus) teikia projekto vadovas iš Lenkijos OSF 
elektroninėje sistemoje https://osf.opi.org.pl  iki 2017 m. 
gruodžio 15 d.  

• Projekto vykdytojai iš Lietuvos iki 2017 m. gruodžio 15 d. taip 
pat turi pateikti pasirašytą vykdančiosios institucijos raštą ir 
projekto detaliąją sąmatą Tarybos elektroninėje sistemoje 
http://junkis.lmt.lt . Sąmatoje ir paraiškos biudžeto lentelėje 

pateikiama informacija turi būti identiška  

https://osf.opi.org.pl/
https://osf.opi.org.pl/
http://junkis.lmt.lt/
http://junkis.lmt.lt/


   Paraiškos ir sąmatos pildymas 

      

     Joint Project Description Template  

• http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/join
t-project-description-template_final.doc   

 

• Lietuvos–Lenkijos mokslo projekto paraiškos 
detaliosios sąmatos elektroninė forma  
http://junkis.lmt.lt/  

 

 

 

 

http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/joint-project-description-template_final.doc
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/joint-project-description-template_final.doc
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/joint-project-description-template_final.doc
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/joint-project-description-template_final.doc
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/joint-project-description-template_final.doc
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/joint-project-description-template_final.doc
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/joint-project-description-template_final.doc
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/joint-project-description-template_final.doc
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/joint-project-description-template_final.doc
http://junkis.lmt.lt/
http://junkis.lmt.lt/


   Paraiškų vertinimo procedūra 

 

• Gautų paraiškų administracinę patikrą Lietuvoje atlieka 
Taryba, Lenkijoje – Nacionalinis mokslo centras 

• Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos 
teikiamos ekspertiniam vertinimui. Paraiškų ekspertinį 
vertinimą organizuoja 2017 m. kvietimą administruojantis 
Lenkijos Nacionalinis mokslo centras 

• Ekspertinį vertinimą pirmiausiai atliks išoriniai ekspertai (I-a 
vertinimo pakopa), o po to - ekspertų grupės, sudarytos iš 
Nacionalinio mokslo centro ir Tarybos pasiūlytų ekspertų (II-
vertinimo pakopa) 

 



   Paraiškų vertinimo kriterijai 

 

• Visos projektų paraiškos vertinamos pagal tris 
kriterijų grupes:  

 

1) Projekto vadovų kompetencija (30%) 

2) Projekto mokslinė vertė (60%) 

3) Projekto įgyvendinamumas ir išlaidų sąmatos pagrįstumas 
(biudžetas, moksliniams tyrimams reikalinga įranga ir 
infrastruktūra) (10%) 

 

 



   9. Preliminarus kvietimo tvarkaraštis 

 

 

 2017 m. rugsėjo 15 d. Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas 

2017 m. gruodžio 15 d. Paraiškų priėmimo termino pabaiga 

2018 m. sausis–gegužė Paraiškų ekspertinis vertinimas 

2018 m. birželis  Konkurso rezultatų paskelbimas 

2018 m. rugsėjis–2019 m. sausis Bendrų mokslo projektų pradžia 



Svarbūs dokumentai 

 

• Paraiškos Lietuvos–Lenkijos mokslo projektui vykdyti forma 

• Lietuvos–Lenkijos mokslo projektų paraiškų detaliosios 
sąmatos pavyzdinė forma (2017-09-11 įsakymas Nr. V-212) 

• Vykdančiosios institucijos rašto apie pateiktą paraišką 
forma (2017-09-11 įsakymas Nr. V-212) 

• Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) (anglų k.) 

  

http://www.lmt.lt  

 Mokslo finansavimas>>Tarpvalstybinės programos (dvišalės, 
trišalės)>>Lietuvos–Lenkijos programa/Programos 
dokumentai  

  

 

http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/joint-project-description-template_final.doc
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/joint-project-description-template_final.doc
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http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/joint-project-description-template_final.doc
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/joint-project-description-template_final.doc
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/2017-09-11_v-212-priedas-1-paraiskos-detaliosios-samatos-pvz-forma.docx
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/2017-09-11_v-212-priedas-1-paraiskos-detaliosios-samatos-pvz-forma.docx
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/2017-09-11_v-212-priedas-1-paraiskos-detaliosios-samatos-pvz-forma.docx
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http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/2017-09-11_v-212-priedas-1-paraiskos-detaliosios-samatos-pvz-forma.docx
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/2017-09-11_v-212-priedas-2-institucijos-rasto-pvz-forma.docx
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/2017-09-11_v-212-priedas-2-institucijos-rasto-pvz-forma.docx
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/09/2017-09-11_v-212-priedas-2-institucijos-rasto-pvz-forma.docx
http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/10/faq_final_webpage-layout.pdf
http://www.lmt.lt/
http://www.lmt.lt/
http://www.lmt.lt/


Projektų ataskaitų teikimas 

 

 

• Tarpinė mokslinė ataskaita teikiama projekto 
įgyvendinimo laikotarpio viduryje. Baigiamoji 
mokslinė ataskaita teikiama projektui pasibaigus 

• Ketvirtinės ir metinės finansinės ataskaitos turi būti 
pateiktos iki projekto finansavimo sutartyje nustatyto 
termino 

  



DUK 

 

• Ar turi būti viena pagrindinė kuruojanti projekto 
administravimą ir rengimą valstybė?  

 

• Nors projekto paraiška 2017 m. kvietimui teikiama Lenkijoje, 
partneriai bendrame mokslo projekte dalyvauja lygiomis teisėmis. 
Kiekvieno iš jų indėlis į projektą turi būti reikšmingas, taip pat 
prisiimant ir organizacines funkcijas. Užduočių pasiskirstymas tarp 
partnerių turi atitikti numatytus partnerių biudžetus. 

 

  



DUK 

 

• Kiek institucijų iš Lietuvos gali dalyvauti projekte? Ar gali 
vieno projekto paraišką teikti dvi institucijos iš Lietuvos? 

 

• Bendrą mokslo projektą įgyvendina Lietuvos tyrėjų grupė kartu su 
(viena) tinkama finansuoti vykdančiąja institucija Lietuvoje ir 
Lenkijos tyrėjų grupė kartu su (viena) tinkama finansuoti 
priimančiąja institucija Lenkijoje. Taigi partneriai bendrame Lietuvos 
vykdančiosios institucijos ir Lenkijos priimančiosios institucijos 
projekte negalimi. Tačiau jei bendram Lietuvos ir Lenkijos mokslo 
projektui būtų reikalingos papildomos kompetencijos, vykdančioji 
institucija projekto vykdymui galėtų pas save įdarbinti ir tyrėją (-us) 
iš kitos institucijos. 

 

 

  



DUK 

 

• Ar gali keli Lenkijos universitetai kartu teikti paraišką? 

• Pagal šią schemą tinkamos finansuoti priimančiosios institucijos 
Lenkijoje gali būti ir mokslinių tyrimų konsorciumai. Tai reiškia, kad 
konsorciumą suformavę du arba daugiau universitetų iš Lenkijos 
galėtų dalyvauti bendrame projekte su tinkama vykdančiąja 
institucija iš Lietuvos. Tais atvejais, kai projekto partneris Lenkijoje 
yra mokslinių tyrimų konsorciumas, su paraiška turi būti pateikta 
konsorciumo sutartis.  

 

 



DUK 

 

• Kvietimo tekste minimas tik projekto vadovas. Kiek tyrėjų iš 
Lietuvos galėtų dalyvauti projekte?  Ar galėtų dalyvauti du 
arba trys tyrėjai? 

• Bendrą projektą Lietuvoje įgyvendina tyrėjų grupė, vadovaujama 
projekto vadovo (angl. Principal Investigator). Nei minimalus, nei 
maksimalus ar optimalus projekto vykdytojų skaičius projekte nėra 
nustatytas. Nepaisant to, visi tyrėjų grupės nariai turi reikšmingai  
prisidėti prie numatomų mokslinių tyrimų ir  jų įtraukimas į grupę 
turi būti pagrįstas.  

 

 

 



DUK 

 

• Ar gali projekto vadovas iš Lietuvos turėti ankstesnį Tarybos 
finansuojamą projektą, kuriam vadovauja? Ar vienintelis 
apribojimas yra tas, kad jis negali vadovauti daugiau nei 
vienai šiam konkursui teikiamai paraiškai ?  

• Vadovavimas kitiems Lietuvos mokslo tarybos finansuojamiems/ 
finansuotiems projektams šiuo atveju nėra kliūtis kaip vadovui 
dalyvauti „Daina“ kvietimo projekte. 

• Ar galima į projektą įtraukti mokslininkę, kuri kartu su kitu 
savo darbdaviu iš Lietuvos jau įsitraukusi ir kitame šio 
kvietimo projekte? 

• Tas pats asmuo kaip projekto vadovas gali teikti tik vieną šio 
kvietimo paraišką. Tačiau apribojimas tam pačiam asmeniui būti 
vienu metu įtrauktam kaip projekto vykdytojui (ne vadovui) 
dviejuose skirtinguose projektuose netaikomas.   

 

 



DUK 

 

• Ar detalioji sąmata Tarybos elektroninėje sistemoje pildoma 
pateikiant tik Lietuvos projekto vykdytojų pusės biudžetą?  

 

• Projekto vykdytojai iš Lietuvos Tarybos elektroninėje sistemoje turi 
pateikti tik savo dalies bendrame projekte įgyvendinimo išlaidų 
sąmatą su pagrindimais.  

 

 



DUK 

 

• Kokį socialinio draudimo įmokų tarifą rekomenduotumėte 
taikyti pildant sąmatą? 

 

• Valstybinio socialinio draudimo įmokos gali būti 30,48, 30,69 ar 31,2 
proc. Įstaigai (vykdančiajai institucijai) šis tarifas nustatomas pagal 
tai, kokiai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio 
draudimo įmokos tarifo grupei ji priklauso. Įstaigas į grupes 
suskirsto Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Įstaigų 
sąrašai pagal grupes patvirtinti Socialinio draudimo fondo tarybos 
2015 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. DO-2-19 https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/7e695960af8611e5b12fbb7dc920ee2c   

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e695960af8611e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e695960af8611e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e695960af8611e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e695960af8611e5b12fbb7dc920ee2c


DUK 

 

• Ar yra nustatytos išlaidų ribos biudžeto eilutėms, pvz., riba 
atlyginimams, ilgalaikiam turtui ir pan. ? 

 

• Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas 
negali viršyti 80 000 eurų, o 36 mėnesių trukmės projektams – 120 
000 eurų. Viršutinių ribų  atskiroms projekto išlaidų kategorijoms 
nustatyta nėra. Vienintelė išlyga taikoma netiesioginėms projekto 
išlaidoms, kurios negali viršyti 30 proc. šių projekto tiesioginių 
išlaidų sumos: projekto vykdytojo darbo užmokesčio, projekto 
vykdytojo socialinio draudimo ir kitų įmokų, išlaidų paslaugoms 
(išskyrus autorinius darbus) ir  išlaidų autoriniams darbams). 

  



DUK 

 

• Kokie reikalavimai taikomi moksliniams rezultatams pvz., 
straipsniams?  

• Kaip planuojamus projekto rezultatus privaloma numatyti bendras 
mokslines publikacijas, taip pat galima numatyti pranešimus 
konferencijose, monografijas, daktaro arba habilituoto daktaro 
disertacijas, naujus tyrimų metodus ir sukurtą infrastruktūrą, ekonominį ir 
socialinį poveikį, indėlį į mokslo plėtrą, mokslinius atradimus ir kt. (žr. 
pavyzdinius mokslo projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės 
produkcijos sąrašus ir reikalavimus, bendrai taikomus Lietuvos mokslo 
tarybos finansuojamoms paraiškoms ir projektams) 

• Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirą prieigą prie projekto 
publikacijų taip, kaip numatyta Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų 
ir duomenų gairėse 



 
 

Lietuvoje informaciją programos klausimais teikia  
Darius Grigaliūnas 

Lietuvos mokslo taryba  
    Gedimino pr. 3, Vilnius  

     Tel.: (8 5) 236 0507 
     El. paštas: darius.grigaliunas@lmt.lt  

 

Kontaktai Lietuvos pareiškėjams  



 
Gyvybės mokslai: 

Dr. Magdalena Łopuszańska-Rusek  
e. p. magdalena.lopuszanska-rusek@ncn.gov.pl  

tel: +48 12 341 91 64 
 

Menai, humanitariniai ir socialiniai mokslai: 
Hab. Dr. Wojciech Sowa 

e. p. wojciech.sowa@ncn.gov.pl 
tel. +48 12 341 91 71 

 
Fiziniai mokslai ir inžinerija  
Dr. Monika Góral-Kurbiel 

monika.goral-kurbiel@ncn.gov.pl 
 

Bendrieji klausimai: 
Dr. Magdalena Godowska 

e. p. magdalena.godowska@ncn.gov.pl  
tel. +48 12 341 9016 

Kontaktai Lenkijos pareiškėjams  



 
 
 

Dėkoju už dėmesį! 
 
 

 
 
 


