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Individualus 
vertinimas

Vertinimas 
ekspertų 
grupėje

Galutinis 
vertinimas



 Mokslinė pažanga (ang. Excellence)

 Poveikis (ang. Impact)

 Įgyvendinimo kokybė ir efektyvumas 

(ang. Quality and efficiency of 

implementation)



Balas Paaiškinimas

0 Paraiškoje nepateikta informacija kriterijui vertinti arba jis negali 

būti įvertintas dėl neišsamios informacijos (išskyrus 

"akivaizdžias rašybos klaidas").

1 Prastai: kriterijus tenkinamas nepakankamai arba paraiškoje 

yra rimtų trūkumų.

2 Vidutiniškai: kriterijus iš esmės tenkinamas, tačiau paraiškoje 

yra rimtų trūkumų.

3 Gerai: kriterijus tenkinamas, tačiau paraiškoje yra keletas 

trūkumų.

4 Labai gerai: kriterijus labai gerai tenkinamas, tačiau paraiškoje 

yra keletas trūkumų.

5 Puikiai: tenkinami visi svarbiausi kriterijaus aspektai, trūkumai 

yra nedideli.



 Pereinamasis kriterijaus balas – 3;

 Suminis balas (kriterijų vertinimo suma) –

10.



 Vertinama 

paraiška, o ne jos 

potencialas!



 Tikslų aiškumas ir tinkamumas;

 Idėjos pagrįstumas;

 Pasirinkto kelio (metodologijos) 

patikimumas.



 Aiškūs;

 Išmatuojami;

 Realūs;

 Pasiekiami projekto įgyvendinimo 

laikotarpiu.



 Paraiška turi atitikti Twinning tikslus:

 Sustiprinti dalyvaujančių institucijų mokslinius ir 

technologinius gebėjimus, pagrindinį dėmesį skiriant 

koordinuojančiai institucijai;

 Didinti plėtros šalies institucijos mokslinių tyrimų ir 

personalo (įskaitant jaunuosius mokslininkus) 

potencialą.

Institucijos potencialo stiprinimas nustatytoje mokslinių 

tyrimų srityje remiant bendradarbiavimą (apsikeitimą 

žiniomis ir gerąja patirtimi) su mažiausiai dviem 

aukšto tarptautinio lygio institucijomis iš ES ar 
asocijuotų šalių.



 Projekto koncepcija, pagrindinė idėja ir jos

įgyvendinimo prielaidos (rekomenduojama 

SWOT analizė);

 Numatomi atlikti vietiniai ir tarptautiniai tyrimai, 

jų inovatyvumas, siekiami rezultatai;

 Metodologija;

 Lyčių lygybės užtikrinimas.



 Turi būti parodyta 
aiški strategija, kaip 
bus keliamas 
institucijos mokslinis 
potencialas!



 Laukiami rezultatai pagal darbo programą;

 Komunikacijos, pasirinktų viešinimo priemonių 

efektyvumas, sklaida ir rezultatų panaudojimo 

galimybės:

- Intelektinės nuosavybės teisių ir duomenų 

valdymas;

- Rezultatų sklaida skirtingoms tikslinėms 

grupėms.



 Paaiškinkite, kaip projektas prisidės prie 
programos rezultatų pasiekimo:

 Pagrindinės įgyvendinimo kliūtys (teisės aktai, 
standartai), kurios gali trukdyti pasiekti 
laukiamus rezultatus.

- Aukštesnė mokslinių tyrimų kompetencija koordinuojančioje institucijoje 

konkrečioje mokslinių tyrimų srityje, įgyta projekto metu;

- Išaugusi koordinuojančios institucijos reputacija, patrauklumas ir tinklaveika 

(ang. networking);

- Geresnis gebėjimas sėkmingai konkuruoti nacionaliniu, ES ir tarptautiniu 

mastu konkurencingų mokslinių tyrimų finansavimui gauti.



 Stenkitės siekiamus 
rezultatus išreikšti 
kokybiniais ir 
kiekybinias rodikliais!



 Publikacijos recenzuojamuose mokslo 

žurnaluose;

 Sutartys su verslo įmonėmis;

 Intelektinė nuosavybė;

 Nauji produktai ar paslaugos ir pan.



 Paaiškinimas, kaip dalyvaujančios aukšto lygio 

mokslo institucijos prisidės prie naujų 

mokslinių tyrimų plėtros, kūrybiškumo 

skatinimo ir naujų metodų kūrimo, taip pat 

kaip padės didinti kvalifikuotų mokslininkų 

mobilumą. 

 Partnerystės teikiama nauda dalyvaujančioms 

tarptautinėms aukšto lygio mokslo institucijoms.



 Būtina pateikti pradinį viešinimo ir rezultatų 

panaudojimo planą (ang. Dissemination and 

Exploitation Plan).

 Planas turi atitikti projekto mastą. Jame būtina 

aprašyti viešinimo priemones, kurios bus 

įgyvendintos projekto metu ir po projekto 

pabaigos.



 Konkretus;

 Nusakantis sritį, kurioje daromas poveikis;

 Parodantis, kas kas yra rezultatų naudotojai;

 Paaiškinantis, kaip  bus naudojami komunikacijos 

kanalai ir sąveikaujama su potencialias rezultatų 

naudotojais;

 Užtikrinantis projekto tęstinumą (pvz. papildomų 

investicijų poreikis, tolesnis rezultatų naudojimas).



 Verslo planas (jei aktualu).

 Tyrimo duomenų tvarkymas:

 Kokie duomenys bus generuojami ir renkami projekto 

metu?

 Kokie standartai bus taikomi?

 Kaip duomenys bus naudojami ir (arba) skleidžiami, kad 

būtų patikrintas jų patikimumas ir pakartotinas 

naudojimas? Jei duomenys nebus prieinami, paaiškinkite, 

kodėl.

 Kaip duomenys bus prižiūrimi ir saugomi?

 Kaip bus dengiamos duomenų apdorojimo ir saugojimo 

išlaidos?



 Žinių valdymo ir apsaugos strategija. 

 Priemonės užtikrinančios atvirąją prieigą prie 

mokslinių straipsnių.



 Siūlomos komunikacijos priemonės:

 Proporcingos projekto mastui, su aiškiais 

tikslais. 

 Pritaikytos skirtingų tikslinių auditorijų 

poreikiams, įskaitant grupes už projekto ribų. 

 Jei reikia, numatykite priemones, padedančias 

įtraukti viešąjį sektorių ir visuomenę.



 Darbo planas, užduočių ir išteklių 

paskirstymas; 

 Valdymo struktūra, procedūros, rizikų ir 

inovacijų valdymas; 

 Vykdytojų patirtis, kompetencija, 

konsorciumo kokybė, sąveikos svarba.



 Trumpas darbo plano struktūros pristatymas;

 Veiklų (ang. Work Packages) ir jų komponentų 

kalendorinis planavimas (Ganto grafikas ar pan.);

 Išsamus veiklų aprašymas;

 Grafinis veiklų pristatymas, rodantis sąsajas 

(„Pert“ diagrama ar pan.).







 Išsamumas, nuoseklumas, logika.

 Tinkamas išteklių paskirstymas, atitikimas 
uždaviniams ir rezultatams;

 Pateikta kiekybinė informacija, tinkanti atlikti 
projekto stebėseną;

 Įtrauktos valdymo (Management), viešinimo ir 
naudojimo (Dissemination and Exploitation) ir 
komunikacijos (ang. Communication) veiklos;

 Jei dalyvaujama „Pilot on Open Research Data“, 
turi būti numatyta parengti Duomenų valdymo 
planą.



Pavyzdžiai: ataskaita, dokumentas, diagrama, 

programinė įranga ir pan.



 Valdymo struktūra ir sprendimų priėmimo 

procesas;

 Kritiniai etapai (ang. Milestones);

 Valdymo struktūros ir sprendimų priėmimo 

procesų atitikimas projekto mastui;

 Inovacijų valdymas;

 Rizikos ir jų mažinimo priemonės.





 Konsorciumo aprašymas: potencialas 

įgyvendinti projekto uždavinius, 

patirtis/specializacija, bendradarbiaujant 

sukuriama pridėtinė vertė, kiekvieno nario 

indėlis, išteklių pakankamumas; 

 Jei taikoma, pramonės / verslo sektoriaus 

dalyvavimas projekte, užtikrinant tinkamą 

rezultatų panaudojimą;

 Kitų šalių ir/ar tarptautinių organizacijų įtraukimo 

būtinumas. 



 Finansuojama: administravimo, valdymo, 

koordinavimo, tinklaveikos (networking), 

mokymų ir kelionių išlaidos, įskaitant darbo 

užmokestį.

 Nefinansuojama: infrastruktūros kūrimo 

išlaidos, įrangos įsigyjimas, mokslinių tyrimų 

išlaidos.



 Biudžetas turi būti 

subalansuotas!



4. Partnerių aprašymas

5. Etika ir saugumo užtikrinimas



 Skirkite pakankamai 

laiko paraiškos 

rengimui!



laura.tupenaite@vgtu.lt 


