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IF ir COFUND 2019 m. kvietimai



Aukšta kokybė

Moksliniai tyrimai

Lavinimas

Įgūdžiai

Mobilumas

H2020 MSCA veiklos
Užtikrinti optimalų vystymąsi ir dinamišką Europos
intelektinio kapitalo naudojimą, siekiant formuoti naujus
įgūdžius, kurti žinias ir inovacijas

Trys „i“ žinių trikampiui:

Marie Skłodowska-Curie veiklų (MSCA) biudžetas H2020 – 6126 MEur



Pagrindiniai MSCA aspektai ir privalumai

• Finansuojami visų sričių moksliniai tyrimai ir inovacijos  (fundamentiniai 
tyrimai, pritaikymas pramonėje bei  inovacijų paslaugos)

• Principas „iš apačios į viršų“

• Skatinamas neakademinio sektoriaus dalyvavimas, ypač pramonės ir MVĮ

• Lankstumas: dalyvio vaidmuo projekte pritaikomas pagal  jo poreikius 

• Tyrėjų mobilumas į kitą šalį – esminė finansavimo skyrimo sąlyga

• Skatinamas patrauklių darbo ir įdarbinimo sąlygų kūrimas

• Skatinama lyčių lygybė

• Finansuotų tyrėjų visuomeniniai įsipareigojimai



Universitetai TEIO
Pramonė

Neakademinis sektorius

Muziejai, 
ligoninės, 
labdaros 

organizacijos

MVĮ

Platus apibrėžimas: 

juridiniai asmenys, kurie neatitinka 
akademinio sektoriaus apibrėžimo, 
tačiau tenkina H2020 Dalyvavimo 
taisyklėse nustatytus reikalavimus 
(pvz., įmonės, ne pelno ir labdaros 
organizacijos, muziejai, ligoninės, 
tarptautinės organizacijos (pvz., UN, 
WHO)

Valstybinės arba privačios 
aukštosios mokyklos, teikiančios 

akademinius laipsnius

Valstybinės arba privačios, 
nesiekiančios pelno mokslinių 

tyrimų institucijos, kurių pagrindinė 
misija – vykdyti mokslinius tyrimus

Tarptautinės Europos interesų 
organizacijos (pvz., CERN, EMBL)

Mokslinių 
tyrimų 

institucijos

Akademinis sektorius

Kas gali dalyvauti?



Kam skiriamas finansavimas MSCA 
projekte?

MSCA taikomi fiksuotieji įkainiai!



IF
Individual fellowships



Individualios stipendijos (IF)

Individualios, tarptautinės 
stipendijos skiriamos geriausiems 
ir/ar perspektyviausiems 
patyrusiems tyrėjams

Europos stipendijos (EF) arba 
Pasaulio stipendijos (GF)

Panelė karjerai neakademiniame 
sektoriuje (SE), karjerai po 
pertraukos tęsti (CAR) ir 
Reintegracijos panelė (RI)

Vienas patyręs tyrėjas gali 
teikti tik vieną paraišką



Europos stipendijos
• Standartinės Europos stipendijos (angl. Standard European Fellowships – standard EF) –

VN ar AŠ esanti institucija, priimanti bet kokios tautybės patyrusį tyrėją, atvykstantį iš bet 
kokios šalies ir atitinkantį mobilumo taisyklę

• 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

• Stipendija karjerai po pertraukos tęsti (angl. Career Restart Panel – CAR)– VN ar AŠ 
esanti institucija, priimanti bet kokios tautybės patyrusį tyrėją, atvykstantį iš bet kokios 
šalies ir atitinkantį mobilumo taisyklę. Patyrę tyrėjai, pretenduojantys į CAR stipendiją, 
turi būti nedirbę mokslinio darbo mažiausiai 12 mėnesių, skaičiuojant pagal galutinę 
paraiškų teikimo datą 

• Reintegracijos stipendijos (angl. Reintegration Panel – RI) – VN ar AŠ esanti institucija, 
priimanti patyrusį tyrėją, kuris yra VN ar AŠ pilietis arba ilgalaikis gyventojas, atvykstantis 
iš TŠ ir atitinkantis mobilumo taisyklę



Mobilumo taisyklė

Standartinės 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



EF projektų svarbūs aspektai

• Projektų trukmė gali būti 1-2 metai

• Tyrėjų darbo trukmė EF projekte gali būti nuo 12 iki 24 mėn. 

• Papildomos tyrėjo stažuotės Europoje trukmė gali būti iki 3 mėnesių, 
jei EF trukmė yra mažesnė ar lygi 18 mėn. arba iki 6 mėnesių, jei EF 
trukmė yra daugiau nei 18 mėnesių

• Tipinės EF paraiškos vertinamos 8 vertinimo panelėse

• SE, CAR ir RI paraiškos yra vertinamos atskirose daugiadisciplinės 
panelėse – t.y. panelėje karjerai neakademiniame sektoriuje, panelėje 
karjerai po pertraukos tęsti ir reintegracijos panelėje



Pasaulio stipendijos

• Projektų trukmė gali būti 2-3 metai

• Tyrėjų darbo trukmė GF projekte gali būti nuo 24 iki 36 mėn. (įskaitant privalomą 12 mėnesių darbo Paramos 
gavėjo institucijoje laikotarpį)

• Papildomos tyrėjo stažuotės Europoje trukmė gali būti iki 6 mėnesių

• Pasaulio stipendijos (angl. Global Fellowships – GF) – VN ar AŠ esanti 
institucija, priimanti patyrusį tyrėją, kuris yra VN ar AŠ pilietis arba 
ilgalaikis gyventojas, atitinkantis mobilumo taisyklę, bei siunčianti jį 
stažuotis į TŠ

• Partnerio iš TŠ dalyvavimas yra privalomas. Partneris nepasirašo 
dotacijos sutarties, jis dalyvauja tyrėjų lavinime, bet jų neįdarbina 
(galimos tik stažuotės ar komandiruotės). Teikiant paraišką, būtina pridėti 
partnerio įsipareigojimo dalyvauti projekte raštą

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



IF projektų veiklos ir finansavimas
• Tyrėjo lavinimas, vykdant mokslinius tyrimus; naujų įgūdžių formavimas ir karjeros vystymas
• Tyrėjų komandiruotės ar stažuotės
• Komunikacija ir sklaida
• Visuomenės įtraukimas/informavimas

Įdarbindamas tyrėją Paramos gavėjas turi užtikrinti, kad būtų sudarytas Asmens karjeros vystymo planas

Išlaidų 

kategorija

Nustatyto dydžio mokėjimai tyrėjui,

per mėnesį, eurais

Nustatyto dydžio mokėjimai 

institucijoms,

per mėnesį, eurais

Atlyginimas *

Išlaidos 

mobilumui

Šeimos išlaidos Išlaidos 

mokslinių 

tyrimų, 

lavinimo ir 

bendradarbiavi

mo veikloms

Valdymo ir 

netiesioginės 

išlaidos

Fiksuotojo 

įkainio dydis
4 880 600 500 800 650

* Taikomas korekcijos koeficientas priklausomai nuo šalies, į kurią vykstama



IF paraiškų vertinimo kriterijai

Excellence Impact Implementation

Quality and credibility of 
the research/innovation 
project; level of novelty, 

appropriate consideration of 
inter/multidisciplinary and 

gender aspects 

Enhancing the potential and 
future career prospects of the 

researcher 

Coherence and 
effectiveness of the work 

plan 

Quality and 
appropriateness of the 

training and of the two way 
transfer of knowledge 

between the researcher and 
the host 

Quality of the proposed 
measures to exploit and 

disseminate the project results 

Appropriateness of the 
allocation of tasks and 

resources 

Quality of the supervision 
and of the integration in the 

team/institution 

Quality of the proposed 
measures to communicate the 

project activities to different 
target audiences 

Appropriateness of the 
management structure 

and procedures, including 
risk management 

Capacity of the researcher 
to reach or re-enforce a 
position of professional 
maturity/independence 

Appropriateness of the 
institutional 
environment 

(infrastructure) 

50 30 20



IF paraiška – B dalis



IF 2019 m. kvietimas



2018 m. kvietimo rezultatai

Bendras kvietimo 
biudžetas – 273 MEur

Gauta paraiškų – 9830, 
iš jų perteiktos – 1616

Finansuojama paraiškų 
– 1351, rezerve – 721

Finansuojamų paraiškų 
žemiausias įvertinimas 
priklausomai nuo 
panelės 87 - 95 



COFUND
Co-funding of regional, national and 

international programmes



Vienas pareiškėjas

Pareiškėjai – bet kuris VN/AŠ juridinis asmuo, įskaitant tarptautines Europos 
interesų organizacijas

Kofinansuojamos:

Doktorantūros programos Stipendijų programos

Regioninių, nacionalinių ir tarptautinių 
programų bendrafinansavimas (COFUND)



COFUND projektų struktūros

Vertikali (hierarchinė)

Horizontali

Vienas dalyvis



COFUND pagrindiniai aspektai
• Maksimalus paraiškos biudžetas – 10 mln. eurų

• Projektų trukmė nuo 3 iki 5 metų

• Stipendijų minimali trukmė – 3 mėn.

• ES kofinansuoja tyrėjų pragyvenimo išmokas ir projekto 
administravimo kaštus

• Paraiška turi būti skirta tik vienai iš programų (doktorantūros 
arba stipendijų), tačiau galima teikti kelias paraiškas

• Tyrėjams galioja mobilumo taisyklė

• Kitoms išlaidoms (tyrimai, kelionės, pridėtinės išlaidos) 
apmokėti galima naudoti ES fondus



COFUND projektų finansavimas

Nustatyto dydžio EK mokėjimai,

per mėnesį, eurais

Naudos gavėjo indėlis,

per mėnesį, eurais

Pradedantis tyrėjas 1935 minimaliai 774

Patyręs tyrėjas 2740 minimaliai 1096

mokėjimai institucijai 325 nenustatytas



COFUND paraiškų vertinimo kriterijai
Excellence Impact Implementation

Quality of the selection / 
recruitment process for 

the researchers 
(transparency, composition 

and organisation of selection 
committees, evaluation 

criteria, equal opportunities)

Enhancing the potential and 
future career perspectives of 
researchers; Strengthening 

human resources on regional, 
national or international level

Coherence, effectiveness 
and appropriateness of the 

work plan

Quality of the research 
options offered by the 
programme in terms of 

science, interdisciplinarity, 
intersectoralityand level of 

transnational mobility

Aligning practices of 
participating organisations

with the principles set out by 
the EU for human resources 
development in research and 

innovation

Appointment conditions 
of researchers

Quality of career guidance 
and training, including 

supervision arrangements, 
training

Quality of the proposed 
measures to exploit and 

disseminate the project results 

Appropriateness of the 
management structure 

and procedures, including 
risk management 

Quality of the proposed 

measures to communicate the 

project activities to different 

target audiences 

Competence of the 
participant to implement 

the programme

50 30 20



COFUND paraiška – B dalis



COFUND 2019



COFUND 2018 rezultatai (1)



COFUND 2018 rezultatai (2)



MSCA 2020 kvietimai



Naudingos nuorodos

• Marie Skłodowska-Curie veiklų tinklalapis

http://ec.europa.eu/mariecurieactions

• Horizon 2020

http://ec.europa.eu/research/horizon2020

• Finansavimo ir konkursų portalas (teikiamos paraiškos)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/

http://ec.europa.eu/mariecurieactions
http://ec.europa.eu/research/horizon2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/


Projektas Net4Mobility+



Net4Mobility+ paslaugos (1)

Informacija apie kvietimus, 
vadovai, lankstinukai, vebinarų
medžiaga, sėkmės istorijos:  
https://www.net4mobilityplus.eu
/scientific-community/

https://www.net4mobilityplus.eu/scientific-community/


Net4Mobility+ paslaugos (2)
Dažnai užduodami klausimai – FAQ Blog https://mariecurieactions.blogspot.com/

https://mariecurieactions.blogspot.com/


Net4Mobility+ paslaugos (3)

Ketinimai dalyvauti (Expresion of interest) – partnerių paieškos duomenų bazė -
https://www.net4mobilityplus.eu/eoi/

https://www.net4mobilityplus.eu/eoi/


Ačiū už dėmesį!
viktoras.mongirdas@lmt.lt

„We must have perseverance
and above all confidence in 
ourselves. We must believe 
that we are gifted for 
something.“ 

— Marie Curie


