
Kas gali lemti H2020 
paraiškos sėkmę? 
 
Dokt. Rima Rubčinskaitė 
Dr. Loreta Tauginienė 
 
2018-02-21 



TURINYS 

1. Pirmi žingsniai ir paraiškos dalys 
„Excellence“ ir „Impact“,                                   
dokt. R. Rubčinskaitė 

2. Paraiškos dalis „Implementation“,                                                      
dr. L. Tauginienė 



Pirmi žingsniai 

 Paraiškų teikimo vadovas („Guide for applicants“) – 
pagrindinis projekto rengėjų dokumentas, t. y. „biblija“. 

  Atidžiai perskaityti kvietimo tekstą. 

 Atsisiųsti paraiškos formą (part B, 1-3, 4-5). 

 Part B, 1-3: “Excellence, Impact, Implementation” 



Paraiška 

 Tai dėlionė, kuriai reikia puikios 
tyrimų/inovacijų idėjos (t. y. idėja t.b. 
paremta naujausios mokslinės literatūros 
analize, naujausiais tyrimų klausimams 
tinkamais tyrimo metodais). 

 Projekto idėja turi didelio poveikio socio-
ekonominei erdvei potencialą. 

Paraiškos tekstas 

 Aiškus, konkretus, glaustas. 

 Patrauklus pasakojimas/istorija su 
paveiksliukais. 

 

Excellence 
(idea) 

Impact 

Implementation 



Paraiškos dalis EXCELLENCE 

 Komanda 

 

 Darbas 

Literatūros analizė, vykstančių / vykusių projektų analizė, tyrimo klausimų 
iškėlimas / literatūros analiz ė/ tyrimo metodų pasiūlymas / tyrimo duomenų šaltinių 
analizė / tyrimo metodų pritaikymo galimybių analizė 



Skaityti ir perskaityti 

CO-IMPACT paraiškos kvietimo CO-CREATION-08-2016-
2017 tekstas. Paraišką teikėme 2017 RIA. 

„(2017) Determining the societal impact of research and 
innovation funding: policy makers need to justify research 
and innovation spending by demonstrating the impact it 
has in terms of broader societal benefits. Projects should 
develop and test new ways to assess the societal 
impact of public funding allocated to research and 
innovation, for instance by building on examples of 
quantitative approaches (such as the USA's Star Metrics 
initiative or the European SIMPATIC project) or could 
develop qualitative approaches . Projects should take a 
broad approach and go beyond evaluating impacts in 
terms of productivity growth, economic growth and 
job creation, by also assessing the impact of public 
funding on tackling major societal challenges such as 
those defined in Horizon 2020. “ 

 



CO-IMPACT. Excellence 

PIRMINĖ PROJEKTO IDĖJA 

Objectives: 

 Create a conceptual framework to develop new instrument to assess the 
societal impact of public funding to research and innovation.  

 Develop an instrument that includes macro and micro factors that go beyond 
productivity growth, economic growth and job creation and includes major 
societal challenges. 

 Test the instrument in different regions of Europe (Western Europe, Central & 
Eastern Europe, South Europe region). 

VERTINIMAS 

> Soundness of the concept, and credibility of the proposed methodology. 

 



Paraiškos dalis IMPACT 

Expected impacts. Describe how your project will contribute 
to: 

- each of the expected impacts mentioned in the work 
programme, under the relevant topic; 

- any substantial impacts not mentioned in the work  
programme, that would enhance innovation capacity; create 
new market opportunities, strengthen competitiveness and 
growth of companies, address issues related to climate 
change or the environment, or  bring other important benefits 
for society.  

Describe any barriers/obstacles, and any framework 
conditions, that may determine whether and to what extent 
the expected impacts will be achieved.  

 



CO-IMPACT paraiška (RIA) 

IŠMOKTOS PAMOKOS: 

 parengus preliminarią koncepciją, perskaityti 
kvietimo tekstą ir jį lydinčius dokumentus iš naujo; 

 iškelti tinkamus tyrimo klausimus, pritaikyti tinkamas 
tyrimo koncepcijas, paaiškinti, kaip pasiūlyti tyrimo 
metodai/modeliai atsakys į tyrimo klausimus ir kaip 
bus surinkti duomenis (t. y. detaliai ir konkrečiai 
viską parašyti); 

 drąsiai kviesti naujus tyrėjus į komandą; 

 visose paraiškos dalyse atsakyti į klausimus, ką ir 
kaip darysite ir kodėl (tiek turinio, tiek poveikio 
atžvilgiu). 

 



Paraiškos dalis  
 

ĮGYVENDINIMAS  

Dr. Loreta Tauginienė 



Darbo plano kokybė ir 
efektyvumas 

Partnerinių institucijų 
papildomumas 

Valdymo struktūros ir procedūrų 
(įskaitant ir rizikų valdymą bei 
inovacijų vadybą) tinkamumas 

Užduočių pasiskirstymo 
tinkamumas 

4 iš 5 



Savaime nesuprantama, 
nepastebima ir neieškoma 

Valdymo struktūros ir 
procedūrų (įskaitant ir rizikų 

valdymą bei inovacijų vadybą) 
tinkamumas 

Išsamus projektų vadybos vadovėlis turi 
būti sutelktas į vos kelis paraiškos lapus  
jį specifikuojant pagal projekto 
koncepciją (pvz., sklaida; komunikacija; 
stebėsena; konfliktų valdymas; 
duomenų valdymas; kokybės vadyba; 
finansų kontrolė; inovacijų vadyba; 
rizikų valdymas) 

Nepakanka išvardinti rizikas ir jų 
valdymo priemones – reikia įvertinti 
rizikos lygio ir jos valdymo priemonės 
adekvatumą 

Partnerinių institucijų 
papildomumas 

Nepakanka bendrai aprašyti kiekvieno 
partnerio kompetencijas – reikia 
atskleisti jų kompetencijų sąsajas su 
projekto koncepcija, ypač tarpdalykiniu 
aspektu 

Nepakanka pasikliauti tik savo 
konsorciumo kompetencija ir patirtimi – 
reikia įtraukti „akis iš šalies“ 



Dokt. Rima Rubčinskaitė 

+370 694 90122 
rima.putiene@gmail.com 

Dr. Loreta Tauginienė 

+370 680 76293 

loratauginiene@hotmail.com  

 

KONTAKTAI 
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