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1. Priemonės aprašymas 

1.1.  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

1.2.  Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Sustiprinti viešojo 

sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas“ įgyvendinimo. 

1.3.  Remiamos veiklos: 

1.3.1.  doktorantūros vietų finansavimas ir plėtra (jaunimo iš užsienio pritraukimas); 

1.3.2.  tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“, kaupiančios ir skleidžiančios 

patikrintą, kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistinius mokslinius 

tyrimus, plėtotė; 

1.3.3.  Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET tyrėjams teikiamų 

paslaugų plėtra ir kokybiško paslaugų teikimo užtikrinimas; 

1.3.4.  mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų 

programose ugdymas; 

1.3.5.  Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas; 

1.3.6.  mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų komercinti MTEP rezultatus stiprinimas; žinių, 

inovacijų ir technologijų perdavimas, MTEP veiklos rinkodara; 

1.3.7.  mokslo populiarinimo sistemos plėtra (mokslo populiarinimo leidinių leidyba, mokslo 

populiarinimo konkursų ir renginių organizavimas, mokslo populiarinimas žiniasklaidoje ir kitos 

mokslo populiarinimo priemonės); 

1.3.8.  tyrėjų kompetencijų stiprinimas rengti projektų paraiškas; 

1.3.9.  parama mokslinių straipsnių publikavimui aukšto mokslinio lygio Lietuvos 

žurnaluose; 

1.3.10. mokslo bendradarbiavimo žemėlapio sukūrimas. 

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. Lietuvos mokslo taryba; 

1.4.2. Kauno technologijos universitetas; 

1.4.3. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra;  

1.4.4. Lietuvos mokslų akademija; 

1.4.5. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras. 

1.5. Galimi partneriai: viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, veikiantys mokslo, studijų ir 

švietimo srityje, MTEP vykdančios įmonės. 

   

2.  Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija. 

  

3.  Projektų atrankos būdas  

Valstybės projektų planavimas. 



  

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Europos socialinio fondo agentūra. 

   

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

Papildomi reikalavimai netaikomi. 

  

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Stebėsenos 

rodiklio 

kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė 

reikšmė 2018 

m. gruodžio 31 

d. 

Galutinė 

reikšmė 2023 

m. gruodžio 31 

d. 

R.S.388 „Asmenų, kurie po 

dalyvavimo ESF veiklose 

baigė doktorantūros 

studijas, dalis“ 

Procentai 85 85 

R.N.703 „Pagal tarptautines 

programas pateiktų 

paraiškų skaičius“ 

Skaičius 5 23 

P.S.393 „Į užsienį panaudojant ESF 

investicijas tobulinti 

profesinių žinių išvykę 

tyrėjai“ 

Skaičius 76 380 

P.S.394 „Asmenys, kurie dalyvavo 

ESF veiklose, skirtose 

doktorantūrai“ 

Skaičius 76 450 

P.S.395 „Tyrėjai, kurie dalyvavo 

ESF veiklose, skirtose 

mokytis pagal neformaliojo 

švietimo programas“ 

Skaičius 111 555 

P.N.705 „Mokslo ir studijų 

institucijų administracijos 

darbuotojai, kurie dalyvavo 

ESF veiklose“ 

Skaičius 25 70 

P.N.706 „Sukaupti mokslo 

publikacijų elektroniniai 

dokumentai“  

Skaičius 4000 20000 

P.N.707 „Išleisti periodiniai mokslo 

leidiniai“ 

Skaičius 8 40 

P.N.708 „Sukurti mokslo 

populiarinimo produktai“ 

Skaičius 5 25 

P.N.709 „Naujai pradėtos teikti 

LITNET paslaugos“ 

Skaičius 2 10 

P.N.710 „Sukurtas mokslo 

bendradarbiavimo 

žemėlapis“ 

Skaičius 0 1 



R.N.716 „Investicijas gavusių 

mokslo ir studijų institucijų 

tinkamai parengtų MTEP 

paraiškų dalis“ 

Procentai 0 70 

  

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

(eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES 

struktūrinių 

fondų lėšos 

– iki 

  

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – 

ne mažiau 

kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti 

skiriamų lėšų 

43 009 422 0 0 0 0 0 0 

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3.  Iš viso  

43 009 422 0 0 0 0 0 0 

 


