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Eil.
Nr.

1
1.

Pareiškėjas

2
Lietuvos
mokslo taryba

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)
Projektui numatomas skirti
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
finansavimas

Iš ES struktūrinių
fondų lėšų siūlomo
bendrai finansuoti
projekto (toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Projekto tikslas

3

4

Nacionalinės projekto lėšos

Doktorantūros studijų Nacionaliniu lygiu
plėtra
skatinti aukštos
kvalifikacijos specialistų
(mokslo daktarų) rengimą
siekiant užtikrinti MTEP
sistemos plėtrą ir jos
atliepimą Lietuvos ūkio
poreikiams

Siektini stebėsenos
rodikliai

5
„Asmenys, kurie
dalyvavo ESF veiklose,
skirtose doktorantūrai“
(rodiklio kodas P.S.394)
– 525 asmenys.
„Asmenų, kurie po
dalyvavimo ESF veiklose
baigė doktorantūros
studijas, dalis“ – 85
procentai.

Iš viso

6
22487573.00

ES struktūrinių
fondų lėšos

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos

7

8

22487573.00

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
Lietuvos
Respub- Savival- Kitos
likos
dybės
viešoPrivačios
valstybės biudžeto sios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
9

0.00

10
0.00

0.00

11
0.00

12

Paraiškos
Reikalavimai
finansuoti
projektų
projektą
parengtumui
pateikimo
ir kita
įgyvendinančia reikalinga
jai institucijai informacija
terminas
(jei taikoma)

13
0.00 2015 m.
rugsėjo 4 d.

14
Netaikoma

2.

Lietuvos
mokslo taryba

Duomenų bazės
„Lituanistika“
plėtra

Sukaupti mokslinę
informaciją apie
humanitarinių ir
socialinių mokslų (HSM)
tyrimus, kurių objektas
yra Lietuvos valstybės,
visuomenės, kultūros,
lietuvių tautos, kalbos
istorija ir dabartis; Diegti
mokslinių darbų kokybės
vertinimo kriterijus,
formuoti aukštos mokslo
kūrinių kokybės
siekiamybę, ugdyti
mokslinio darbo kokybės
savivertę; Užtikrinti
galimybę HSM sričių
mokslininkams pristatyti
savo mokslinę produkciją
Lietuvoje ir tarptautiniu
lygmeniu.

„Sukaupti mokslo
publikacijų
metaduomenų įrašai ir
elektroniniai
dokumentai“ – 20 000
elektroninių dokumentų.

1303290.00

1303290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 2015 m.
rugsėjo 7 d.

Netaikoma

3.

Kauno
technologijos
universitetas

Mokslo ir studijų
institucijoms LITNET
teikiamų IT paslaugų
plėtra

Plėtoti bei modernizuoti
LITNET informacinės
infrastruktūros paslaugas,
skiriamas MTEP darbus
vykdantiems
mokslininkams ir kitiems
tyrėjams, o taip pat ir
LITNET informacinę
infrastruktūrą
aptarnaujantiems IT

„Mokslo ir studijų
institucijų administracijos
darbuotojai, kurie
dalyvavo ESF veiklose“ –
20 asmenų.
„Naujų LITNET
paslaugų skaičius“ – 10
paslaugų.

868860.00

868860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 2015 m.
rugsėjo 9 d.

Netaikoma

4.

Lietuvos
mokslų
akademija

Periodinių mokslo
Stiprinti mokslininkų ir
„Išleisti periodiniai
leidinių leidyba ir jos kitų tyrėjų kompetencijas, mokslo leidiniai“ – 47
koordinavimas
viešinti ir skleisti
leidiniai.
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros
rezultatus Lietuvoje ir už
jos ribų, pasitelkiant
mokslo periodikos
leidybą

1368290.00

1303290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65000.00 2015 m.
rugsėjo 11 d.

Netaikoma

5.

Mokslo,
inovacijų ir
technologijų
agentūra

Tyrėjų tarptautinės
Ugdyti mokslininkų ir
kompetencijos
kitų tyrėjų, mokslo
ugdymas 2 (TYKU2) vadybininkų iš viešojo ir
privataus sektorių
gebėjimus integruotis į
tarptautinius MTEPI
projektus ir Europos
tyrimų erdvę bei didinti
mokslo ir verslo
dalyvavimą tarptautinėse
MTEPI programose.

„Į užsienį panaudojant
ESF investicijas tobulinti
profesinių žinių išvykę
tyrėjai“ – 120 asmenų.
„Tyrėjai, kurie dalyvavo
ESF veiklose, skirtose
mokytis pagal
neformaliojo švietimo
programas“ – 80 asmenų.
„Mokslo ir studijų
institucijų administracijos
darbuotojai, kurie
dalyvavo ESF veiklose“
– 95 asmenys.
„Pagal tarptautines
programas pateiktų
paraiškų skaičius“ – 23
paraiškos.

IŠ VISO:

811550.00

26839563.00

811550.00

26774563.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

________________________________________________________________________

0.00

0.00

0.00 2015 rugsėjo
18 d.

65000.00

Netaikoma

