PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
ir (ar) keitimo teikianti
institucija:

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir
technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas”

Kitos ministerijos
administruojamos
priemonės (patvirtintos),
kuriomis siekiama
Veiksmų programos
konkretaus uždavinio
tikslų

1.2.2 uždavinys „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų
perdavimo mastą“: 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų
komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas”, 01.2.2-LMT-K-718
„Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“,
01.2.2-CPVA-V-716 „Ekscelencijos centrų veiklos skatinimas
sumanios specializacijos srityje“

Priemonei skirtų ES fondų 35,97 mln. Eur
lėšų suma (mln. EUR):

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų
nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projektų atrankos
būdas:

Projektų konkursas

Pagal priemonę
remiamos veiklos:

• Kompetencijos centrų veiklos skatinimas
• Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas
• Antreprenerystės diegimas mokslo ir studijų institucijose
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IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

• mokslo ir studijų institucijos;
• universitetų ligoninės (pagal veiklą 1.3.1)

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonė nėra susijusi su kitomis ES finansinės paramos
formomis ar kita tarptautine parama, taip pat nacionalinėmis
lėšomis finansuojamų priemonių veiklomis, t. y. priemonė gali
būti įgyvendinama savarankiškai.
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Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Galutinė reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.

„Ūkio subjektų finansuota mokslo ir studijų institucijų MTEP
išlaidų dalis nuo visų išlaidų“

Procentai

7

„Tyrėjų, dirbančių pagerintoje tyrimų infrastruktūros bazėje,
skaičius“

Visos darbo dienos
ekvivalentai

15

Skaičius

10

Skaičius

30

„Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų sutarčių su
įmonėmis finansinės vertės padidėjimas“
„Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų inovacijų ir
technologijų perdavimo centrų skaičius“

Procentai

20

Skaičius

9

„Investicijas gavusių universitetų ligoninių pateiktos patentų
paraiškos“
„Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų gautų MTEP
užsakymų skaičius“

Skaičius

2

Skaičius

100

„Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos
patentų paraiškos“
„Įgyvendinti MTEP projektai“
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IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas

1. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos

(sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“,
(toliau – Sumanios specializacijos programa) nuostatas ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą,
kurie patvirtinti: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio 29 d.
įsakymu Nr. V-59/4-48 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų
raidos (sumanios specializacijos) krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V133/4-88 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos
(sumanios specializacijos) krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ prioritetų veiksmų planų
patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d.
įsakymu Nr. V-290/4-175 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų
raidos (sumanios specializacijos) krypties „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-291/4-176
„Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-363/4-239 „Dėl Prioritetinės
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties
„Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-422/4-293 „Dėl
Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) krypties „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“ įgyvendinimo
tematiką.
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Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar pareiškėjo ir partnerio (-ių) projekte suplanuota vykdyti MTEP
veikla prisideda prie Sumanios specializacijos programos krypčių ir jų
prioritetų įgyvendinimo, plėtojant MTEP sritis, kurios atitinka bent vieną
prioriteto veiksmų plane nustatytą teminį specifiškumą projektas prisideda
prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų
raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos ir
atitinka bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Kompetencijos centrų veiklos
skatinimas“, priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų
veiklos skatinimas“ ir priemonės veiklai „Antreprenerystės diegimas mokslo
ir studijų institucijose“.
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Teikiamas
tvirtinti:

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Kriterijus patvirtintas 2016-04-21, pakeistas 2016-10-13
2. Pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos
rezultatų, valdymo tvarką.

Vertinama, ar pareiškėjas (mokslo ir studijų institucija) yra įgyvendinęs
Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš
intelektinės veiklos rezultatų, patvirtintų 2009 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2462, (toliau – Rekomendacijos) 10, 12,
16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus ir pateikęs tai patvirtinančius dokumentus
arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus.
Vertinama, ar pareiškėjas (universiteto ligoninė) yra nustatęs vidines taisykles,
vadovaudamasis Rekomendacijų 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytais reikalavimais,
ir pateikęs tai patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus
dokumentus.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Kompetencijos centrų veiklos skatinimas“.
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Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Kriterijus patvirtintas 2016-04-21,
pakeistas 2016-10-13, 2018-09-20 ir 2019-01-31

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

3. Pareiškėjo ir partnerių projekto veiklas vykdysiančių mokslininkų grupės
patirtį, vykdant MTEP veiklą, dalyvaujant tarptautinėse MTEP programose,
bendradarbiaujant su verslu atspindintys rezultatai, atitinkantys Sumanios
specializacijos programos prioritetą, kuriame planuojamas įgyvendinti
projektas.
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Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinami pareiškėjo ir partnerio (tuo atveju, jeigu partneris yra mokslo ir studijų institucija arba universiteto
ligoninė) autorių, kurie vykdys projekto veiklas, mokslo darbų vertinimo rezultatai MTEP srityse, atitinkančiose
Sumanios specializacijos programos prioritetą, kuriam priskiriamas projektas vadovaujantis paskutiniais turimais
Lietuvos mokslo tarybos duomenimis, gautais atliekant mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ir
universitetų ligoninių mokslinės veiklos vertinimą (toliau – Vertinimas), vadovaujantis Kasmetinio universitetų ir
mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl
Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos
vertinimo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Vertinimo reglamentas) ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos
mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-307 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo gairių patvirtinimo“ (toliau – Vertinimo
gairės). Universitetų ligoninių mokslinė veikla vertinama laikantis tų pačių principų, kaip vertinant mokslo ir
studijų institucijas, pagal Vertinimo reglamentą bei Vertinimo gaires.
Įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi viešai prieinama Lietuvos mokslo tarybos prieiga, kurioje pateikiami
vertinimo rezultatai (https://mokslas.lmt.lt/institucijos/) patikrina, ar pareiškėjo ir partnerio (tuo atveju, jeigu
partneris yra mokslo ir studijų institucija arba universiteto ligoninė) autorių, kurie vykdys projekto veiklas,
vertinimui pateikti mokslo (meno) darbai atitinka Sumanios specializacijos programos prioritetą, kurį
planuojama plėtoti įgyvendinant projektą. Jei į vertinimui pateiktų mokslo (meno) darbų sąrašą (toliau –
Sąrašas) buvo įtraukti darbai, nesusiję su Sumanios specializacijos programos prioritetu, kuriame planuojamas
įgyvendinti projektas, Įgyvendinančioji institucija Sąrašą pakoreguoja. Pareiškėjo ir partnerio institucijų autorių
darbų vertinimas taškais sumuojamas. Didesnis balų skaičius suteikiamas tiems projektams, kurių taškų suma,
gauta už vertinimui pateiktus mokslo (meno) darbus, atitinkančius Sumanios specializacijos programos
prioritetą, buvo didesnė.
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Tęsinys
Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Taip pat vertinama ši pareiškėjo ir partnerio projekto veiklas vykdysiančių mokslininkų grupių
2017-2018 metų veikla MTEP srityse, atitinkančiose Sumanios specializacijos programos
prioritetą, kuriam priskiriamas projektas:
1. Pateiktos patentinės paraiškos Europos patentų biurui (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų
biurui (USPTO) ar Japonijos patentų biurui (JPO) ir (arba) šių biurų išduoti patentai;
2. Sukurtų rinkai pateiktų produktų skaičius;
3. Bendros veiklos su verslo įmonėmis:
a) sutarčių tarptautinio bendradarbiavimo srityje (dalyvaujant kartu programose Horizontas
2020, Eureka, Eurostars, atitinkamos NATO, Europos kosmoso agentūros programos ir pan.) ir
sutarčių, pagal kurias įgyvendinamos MTEP veiklos finansuojamos iš Europos Sąjungos fondų
investicijų, skaičius;
b) sutarčių dėl intelektinės veiklos rezultatų (patentai, prekės ženklai, dizainas ir pramoninės
nuosavybės apaugos objektai), licencijavimo sutarčių ir sutarčių dėl MTEP paslaugų skaičius ir
jų finansinė vertė. Vertinamos pateiktos sutartys (jų kopijos), pasirašytos nuo 2017 m. sausio 1
d. iki 2018 m. gruodžio 31 d., ir sutartys, kurių vykdymo laikotarpis patenka į laikotarpį nuo
2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. Sutartys su valstybės ar savivaldybių
kontroliuojamais juridiniais asmenimis arba viešaisiais juridiniais asmenimis nevertinamos.
Didesnis balų skaičius suteikiamas tiems pareiškėjams, kurių MTEP veiklos rezultatai yra
aukštesni pagal nurodytus kriterijus, balai sumuojami.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Kompetencijos centrų veiklos skatinimas“.
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Teikiamas
tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Kriterijus patvirtintas 2016-04-21, pakeistas 2018-09-20
4. Pareiškėjų ir (arba) partnerių galimybės komercinti MTEP veiklos
rezultatus
Vertinama ar pareiškėjas ir (arba) partneris planuoja komerciškai panaudoti MTEP veiklos rezultatus, kurie gali
būti sukurti įgyvendinant projektą, ir/arba įsipareigoja užtikrinti didesnę sutarčių su verslo įmonėmis finansinę
vertę, t. y.:
1. ketina pateikti patentinę paraišką Europos patentų biurui (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biurui (USPTO)
ar Japonijos patentų biurui (JPO) ir (arba) siekia kitų projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų MTEP
veiklos produktų, kurių pasiekimas įrodomas registracijos pažymėjimais ar kitais patvirtinančiais aktais (toliau
– MTEP veiklos produktas). Vertinama pagal pareiškėjo pateiktą ekonomiškai pagrįstą, potencialius vartotojus
nustatančią, projekto pareiškėjui ir partneriui gautiną naudą analizuojančią, pelningumo prognozes
pagrindžiančią, ilgalaikių perspektyvų viziją apimančią, rizikas įvertinančią projekto rezultatų komercinimo
strategiją, rinkos analizę ar kitą aukščiau nustatytus segmentus apimantį dokumentą, leidžiantį įvertinti, kaip
sukurtas projekto rezultatas atitinka rinkos poreikius (potenciali nišinė rinka, konkurencingumas joje);
2. ir (arba) yra pasirašęs sutartį su ūkio subjektu dėl MTEP veiklos rezultato, kurį planuojama sukurti projekto
įgyvendinimo metu, panaudojimo.
Didesnis balų skaičius suteikiamas tiems pareiškėjams, kurių balai yra aukštesni pagal nurodytus kriterijus
(vertinamas patentinių paraiškų ar (arba) kitų pasiektų MTEP veiklos produktų skaičius ir sutartys su ūkio
subjektais), balai sumuojami.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Kompetencijos centrų veiklos skatinimas“.
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Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Kriterijus patvirtintas 2016-04-21, pakeistas 2016-10-13, numeracija
pakeista 2018-09-20
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

5. Pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės
veiklos rezultatų, valdymo tvarką.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar pareiškėjas yra įgyvendinęs Rekomendacijų Lietuvos
mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės
veiklos rezultatų, patvirtintų 2009 m. gruodžio 1 d. Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2462, (toliau
– Rekomendacijos) 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus
ir pateikęs tai patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai
paskelbtus dokumentus.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų
perdavimo centrų veiklos skatinimas“.
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IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Kriterijus patvirtintas 2016-05-19, pakeistas 2016-10-13,
numeracija pakeista 2018-09-20
6.Pareiškėjų ir partnerių pasirengimas vykdyti mokslo vadybos arba žinių ir
technologijų perdavimo veiklas.
Prioritetas teikiamas projektams, kurių pareiškėjo/partnerio veiklai vystyti
buvo parengta MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų
perdavimo struktūrinių padalinių ir (ar) organizacinių vienetų, įskaitant MTEP
rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo funkcijas
atliekančius atskirus juridinius asmenis, plėtros galimybių studija,
vadovaujantis Mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo plėtros projektų konkursinio
finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūros direktoriaus 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 2V-109.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų
perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Kriterijus patvirtintas 2016-05-19, pakeistas 2016-10-13,
numeracija pakeista 2018-09-20

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

7. Projekto pareiškėjas turi veikiančią MTEP rezultatų komercinimo ir
(ar) žinių ir technologijų perdavimo organizacinę struktūrą.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetas teikiamas projektams, kurių pareiškėjas yra įsteigęs vidinius
specializuotus padalinius mokslo vadybos, žinių ir technologijų
perdavimo ir MTEP paslaugų plėtros funkcijoms vykdyti arba šių
funkcijų vykdymui turi sutartis su kita mokslo ir studijų institucija(omis) ar šių funkcijų vykdymui yra įsteigusi atskirą juridinį asmenį.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų
perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Kriterijus patvirtintas 2016-05-19, pakeistas 2016-10-13,
numeracija pakeista 2018-09-20
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

8. Projektą vykdančių asmenų patirtis (kompetencija).

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama pareiškėjo MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo
funkcijas atliekančių darbuotojų patirtis atliekant žinių ir technologijų perdavimo veiklų
organizavimo ir MTEP rezultatų komercinimo funkcijas.
Didesnis balų skaičius suteikiamas tam pareiškėjui, kurio darbuotojų patirtis minėtose srityse yra
didesnė. Darbuotojų patirtis vertinama pagal jų prisidėjimą prie MTEP rezultatų komercinimo
(pagal įvykdytų projektų, susijusių su MTEP rezultatų komercinimu skaičių) Pareiškėjas turi
pateikti MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir technologijų perdavimo funkcijas atliekančių
darbuotojų pasiektus rezultatus minėtoje srityje įrodančius dokumentus (CV ar kiti pareiškėjo
pateikti dokumentai, pagal kuriuos galima įvertinti darbuotojų dalyvavimą projektuose,
susijusiuose su MTEP rezultatų komercinimu). Vertinant kelių asmenų patirtį atliekant žinių ir
technologijų perdavimo veiklų organizavimo ir MTEP rezultatų komercinimo funkcijas,
skaičiuojamas dokumentuose nurodytų MTEP rezultatų komercinimo projektų vidurkis.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos
skatinimas“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Kriterijus patvirtintas 2016-05-19, pakeistas 2016-10-13,
numeracija pakeista 2018-09-20
9. Projekto įgyvendinimo poveikis pareiškėjo MTEP veiklos rezultatų
komercinimo rezultatams.
Didesnis prioritetinis balas suteikiamas tiems projektams, kuriuose pareiškėjas įsipareigoja
užtikrinti didesnį sutarčių su įmonėmis finansinės vertės augimą. Pareiškėjo sutarčių su
įmonėmis finansinės vertės augimas apskaičiuojamas pagal formulę: F= P/P1*100 proc., kur:
F – pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinės vertės padidėjimas;
P=P2-P1, kur:
P1 – pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinė vertė paraiškos pateikimo metais;
P2 – trečiųjų metų po projekto įgyvendinimo pabaigos pareiškėjo sutarčių su įmonėmis
finansinė vertė (skaičiuojama visų galiojančių pareiškėjo sutarčių su įmonėmis finansinė
vertė).
Vertinama pareiškėjo pateikta ekonomiškai pagrįsta analizė dėl prognozuojamo bendros
veiklos su įmonėmis (taip pat ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymų) sutarčių
finansinės vertės augimo.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų
veiklos skatinimas“.

Teikiamas
tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas
10. Projekto pareiškėjas turi veikiančią MTEP rezultatų komercinimo ir (ar)
žinių ir technologijų perdavimo organizacinę struktūrą.
Prioritetas teikiamas projektams, kurių pareiškėjas yra įsteigęs vidinius
specializuotus padalinius mokslo vadybos, žinių ir technologijų perdavimo ir
MTEP paslaugų plėtros funkcijoms vykdyti.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Antreprenerystės diegimas
mokslo ir studijų institucijose“.

Teikiamas
tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas
11. Pareiškėjo personalo patirtis antreprenerystės veikloje.
Didesnis balų skaičius suteikiamas pareiškėjui, kurio projektą vykdantis personalas turi
ilgesnę antreprenerystės veiklos pareiškėjo institucijoje patirtį ir kuris turi daugiau tokio
personalo, dirbančio ne mažiau kaip 0,5 etato. Vertinant personalo patirtį, vertinama tik tų
darbuotojų patirtis, kurie turi ne mažesnę kaip šešių mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos
antreprenerystės veiklos patirtį.
Patirtis vertinama pagal pareiškėjo pateiktus MTEP rezultatų komercinimo ir (ar) žinių ir
technologijų perdavimo funkcijas atliekančių darbuotojų patirtį įrodančius dokumentus
(atstovaujamos pareiškėjo institucijos darbuotojų CV, darbo sutartys arba atitinkami
įdarbinimo dokumentai, pareigybės aprašymai, pritrūkus duomenų - kiti dokumentai, pagal
kuriuos galima įvertinti darbuotojų patirtį ir jos trukmę, skirtą reprezentuoti, komercinti
MTEP rezultatus).
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Antreprenerystės diegimas mokslo ir studijų
institucijose“.

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

12. Lėšų, gautų iš ūkio subjektų užsakymų per 2016–2018 metus, tenkančių
institucijos mokslininko visos darbo dienos ekvivalentui, vidurkis, tūkst. Eur.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinamas pareiškėjų lėšų, gautų iš ūkio subjektų užsakymų (toliau – užsakymų lėšos) per
2016–2018 metus vidurkis (tūkst. Eur), tenkantis institucijos mokslininko visos darbo dienos
ekvivalentui. Vertinamos užsakymų lėšos apima lėšas, gautas:
1) per patentų (ar patentų paraiškų) licencines sutartis;
2) už ūkio subjektų meno užsakymų vykdymą;
3) už ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymą.
Prioritetas teikiamas tiems projektams, kurių pareiškėjų užsakymų lėšų vidurkis per
nustatytą periodą, tenkantis vienam mokslininko visos darbo dienos ekvivalentui, yra
didesnis.
Vertinama pagal kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų MTEP ir meno veiklos
vertinimo rezultatus, šaltinis www.lmt.lt; https://www.lmt.lt/lt/mokslo-kokybe/mokslomeno-veiklos-rezultatu-vertinimas/182
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Antreprenerystės diegimas mokslo ir studijų
institucijose“.

Teikiamas
tvirtinti:
Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas
13. Lėšų, gautų iš ūkio subjektų užsakymų per 2015–2018 metų laikotarpį,
akumuliuotas pokytis, procentais.
Vertinamas pareiškėjų lėšų (eurais), gautų iš ūkio subjektų užsakymų (toliau – užsakymų
lėšos) per 2015–2018 metų laikotarpį, akumuliuotas pokytis (procentais). Vertinamos
užsakymų lėšos apima lėšas, gautas:
1. per patentų (ar patentų paraiškų) licencines sutartis;
2. už ūkio subjektų meno užsakymų vykdymą;
3. už ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymą.

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus

Tęsinys
Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Akumuliuotas pokytis, kuris apskaičiuojamas kaip santykis tarp gautų lėšų per trejus
metus (2016–2018), lyginant su 2015 metais. Vertinama pagal formulę:
D=((N+1-N) + (N+2-N) + (N+3–N))/N*100 proc., kur:
D – užsakymų lėšų padidėjimas procentais;
N –užsakymų lėšos 2015 metais;
N+1 – užsakymų lėšos 2016 metais;
N+2 – užsakymų lėšos 2017 metais;
N+3 – užsakymų lėšos 2018 metais.
Didesnis prioritetas teikiamas projektams, kurių užsakymų gautų lėšų per numatytus
terminus augimo procentas yra didesnis.
Šiam projektų atrankos kriterijui bus nustatytas didžiausias kriterijaus vertinimo svoris.
Šios nuostatos taikomos priemonės veiklai „Antreprenerystės diegimas mokslo ir studijų
institucijose“.

Teikiamas
tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas
14. Įgyvendinus projektą iš ūkio subjektų už MTEP ir meno užsakymus
planuojamos gauti lėšos, tenkančios institucijos mokslininko visos darbo
dienos atitikmeniui, (tūkst. Eur).
Vertinama pareiškėjo pateikta pagrįsta analizė dėl prognozuojamų gauti lėšų iš ūkio subjektų
Teikiamas
užsakymų trečiaisiais finansiniais
metaistvirtinti:
po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams,
eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 (2017 m.
rugpjūčio 9 d. nutarimo Nr. 668 redakcija), užsakymų lėšos apima pareiškėjo lėšas, planuojamas
gauti:
1) per patentų (ar patentų paraiškų) licencines sutartis;
2) už ūkio subjektų meno užsakymų vykdymą;
3) už ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymą.
Didesnis prioritetinis balas suteikiamas tiems projektams, kuriuose pareiškėjas, įgyvendinęs
projekto veiklas, įsipareigoja užtikrinti didesnę lėšų, planuojamų gauti iš ūkio subjektų, apimtį.
Analizuojami rodikliai paskaičiuoti institucijos mokslininko visos darbo dienos atitikmeniui.Šios
nuostatos taikomos priemonės veiklai „Antreprenerystės diegimas mokslo ir studijų institucijose“.

Teikiamas
tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas
15. Planuojamas unikalių išorės vartotojų MTEP ir meno užsakymams
skaičiaus padidėjimas (vnt.) įgyvendinus projektą.
Vertinama pareiškėjo pateikta pagrįsta analizė dėl prognozuojamų unikalių išorės
vartotojų MTEP ir meno užsakymams skaičiaus padidėjimo trečiaisiais finansiniais
metais po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos lyginant su 2019 metais.
Didesnis prioritetinis balas suteikimas tiems projektams, po kurių įgyvendinimo
pareiškėjas įsipareigoja:
- užtikrinti tam tikrą unikalių išorės vartotojų skaičiaus augimą;
- pasiekti tam tikrą užsienio vartotojų skaičiaus augimą.
Vertinama pagal su išorės vartotojais planuojamas sudaryti sutartis MTEP ir meno
užsakymams vykdyti. Užsakymai pripažįstami MTEP paslaugomis, vadovaujantis
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengta standartine praktika,
kuri siūloma MTEP duomenų rinkimo ir teikimo gairių leidinio „Frascati vadovas“
(2015) 2 skyriaus 2.6–2.8 papunkčių nuostatomis:
https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų atrankos LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas ir
pavadinimas:

Nr. 01.2.2-CPVA-V-716 ,,Ekscelencijos centrų veiklos
skatinimas sumanios specializacijos srityje“

Kitos ministerijos
administruojamos priemonės
(patvirtintos), kuriomis siekiama
Veiksmų programos konkretaus
uždavinio tikslų

01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir
tarptautiškumo skatinimas“, 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai
moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“, 01.2.2CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir
technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

6 mln. Eur

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pagal priemonę
remiamos
veiklos:

Ekscelencijos centrų veiklos skatinimas sumanios specializacijos
srityje

Galimi
pareiškėjai:

mokslo ir studijų institucijos

Priemonės
finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas
su kitomis
priemonėmis:

Priemonės veiklos nėra susijusios su kitų ministerijos ir (ar) kitų
ministerijų įgyvendinamų veiksmų programos, kitos ES finansinės
paramos ar kitos tarptautinės paramos, taip pat nacionalinėmis
lėšomis finansuojamų priemonių veiklomis.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Siekiami
rezultatai

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Galutinė reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.

„Ūkio subjektų finansuota mokslo ir studijų institucijų MTEP
išlaidų dalis nuo visų išlaidų“

7

„Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos
patentų paraiškos“

3

„Įgyvendinti MTEP projektai“

6

„Pateiktos paraiškos dalyvauti tarptautinėse ar regioninėse
mokslinių tyrimų iniciatyvose“

3

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

1. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr.
411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos
patvirtinimo“, nuostatas ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios
specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų
įgyvendinimo programos patvirtinimo“, nuostatas ir bent vieno prioriteto įgyvendinimo
tematiką.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų
prioritetų įgyvendinimo programos ir atitinka bent vieno konkretaus prioriteto veiksmų plane
nustatytą bent vieną prioriteto teminį specifiškumą Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų
įgyvendinimo programos ir atitinka bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2018 m. lapkričio 29 d.

2. Projektai turi atitikti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų
įgyvendinimo programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos valdymo srityje bendrojo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-895 „Dėl
prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos valdymo
srityje bendrojo veiksmų plano patvirtinimo” (toliau – Bendras veiksmų planas),
nuostatas.
Projektų atrankos Vertinama, ar projekto vykdytojas, projektas ir projekto veiklos numatytos Bendro
kriterijaus
veiksmų plano 1 priedo „Bendrojo veiksmų plano uždavinius įgyvendinančios
vertinimo
priemonės ir jų pagrindu įgyvendinami projektai“ 3.5 (22.5) papunktyje.
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

aspektai ir
paaiškinimas:

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-1433 pakeistas Bendrasis veiksmų
planas, todėl pasikeitė patvirtinto punkto turinys:
3.5
(22.5)

Projektas

Tikslas

Pareiškėjas

1.

Projektas: HEALTH-TECH –
Sveiko senėjimo mokslo ir
technologijų ekscelencijos
centras

Sukurti Sveiko senėjimo mokslo ir
technologijų kompetencijos centrą,
siekiant inovacijų pagalba pagerinti
žmonių gyvenimo kokybę ir sveikatos
priežiūros veiksmingumą

Kauno technologijos universitetas
(partneriai – Vilniaus universitetas ir
Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas)

2.

Projektas: INNOCULT –
Kultūros ir kūrybinių inovacijų
Lietuvoje kompetencijos
centras

Sukurti kultūros ir kūrybinių industrijų
ekscelencijos centrą, siekiant plėtoti ir
skatinti tarptautinį kultūros ir kūrybinių
industrijų mokslinių tyrimų potencialą ir
konkurencingumą

Vytauto Didžiojo universitetas
(partneris – Kauno technologijos
universitetas)

3.

Projektas: INNOITEAM – IT
mokslo ir technologijų
ekscelencijos centras

Stiprinti Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų
gebėjimus vykdyti aukšto lygio
tarptautinius mokslinius tyrimus ir
technologinę plėtrą daiktų interneto
išmanioms aplinkoms srityje, sudarant
prielaidas sukurti ir vystyti pirmaujantį
Baltijos šalių regione konkurencingą
ekscelencijos centrą.

Kauno technologijos universitetas
partneriai – Vilniaus Gedimino
technikos universitetas,
VĮ Registrų centras)

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

3.5
(22.5)

Pareiškėjas

Projektas

Tikslas

Projektas: EMBL –
partnerio institucija

Sukurti Europos molekulinės
Vilniaus universitetas
biologijos partnerio instituciją,
siekiančią pritraukti
tarptautines mokslininkų
grupes, vystysiančias
tarptautiniu mastu pripažintus
Lietuvos tyrėjų atradimus
genų redagavimo
technologijose

Pakeitimas atliktas atsižvelgiant į tai, kad anksčiau nustatyti projektai negavo EK finansavimo
pagal Programos „Horizontas 2020“ dalies „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ priemonę
„Komandų kūrimas“ (angl. WIDESPREAD-04-2017: TEAMING) ekscelencijos centro verslo
plano (angl. business plan) įgyvendinimui.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas (naikinimas)

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

3. Projektui skirtas Europos Komisijos finansavimas pagal Programos „Horizontas
2020“ dalies „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ priemonę „Komandų kūrimas“.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektui yra skirtas Europos Komisijos finansavimas pagal Programos
„Horizontas 2020“ dalies „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ priemonę „Komandų
kūrimas“ (angl. WIDESPREAD-04-2017: TEAMING) ekscelencijos centro verslo plano
(angl. business plan) įgyvendinimui.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
ir (ar) keitimo teikianti
institucija:

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas ir
pavadinimas:

Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų
mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę
veiklą“

Kitos ministerijos
administruojamos priemonės
(patvirtintos), kuriomis siekiama
Veiksmų programos konkretaus
uždavinio tikslų

Nr. 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų
stiprinimas“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. Eur):

64,19 mln. Eur

Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pagal
priemonę
remiamos
veiklos:

1. Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio tarptautinius ir nacionalinius
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektus:
1.1.Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus;
1.2.Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją;
1.3.Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius „Horizontas 2020“ MTEP
projektus.
2. Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas:
2.1. Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu;
2.2. Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose.
3. Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas.
4. Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų
mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą:
4.1.Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijose;
4.2.Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti;
4.3.Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje;
4.4.Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

•

Universitetai (pagal visas veiklas);

•

Valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie kartu su universitetais dalyvauja
rengiant mokslininkus (pagal visas veiklas);

•

Valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, turintys meno ar mokslo doktorantūros
teisę (pagal visas veiklas);

•

Kolegijos (pagal 2 veiklą);

•

MTEP vykdančios įmonės (pagal 3 veiklą).

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonės veiklos nėra susijusios su kitų ministerijos ir (ar) kitų ministerijų
įgyvendinamų veiksmų programos, kitos ES finansinės paramos ar kitos
tarptautinės paramos, taip pat nacionalinėmis lėšomis finansuojamų priemonių
veiklomis.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

Matavimo
vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. Galutinė reikšmė 2023 m.
gruodžio 31 d.
gruodžio 31 d.

„Pagal priemonę remiamose
veiklose dalyvavusių tyrėjų
mokslo straipsnių, esančių tarp
10 procentų pasaulyje dažniausiai
cituojamų mokslo straipsnių,
skaičius“

Skaičius

0

50

„Į mokslo ir studijų institucijas
panaudojant ESF investicijas
pritraukti tyrėjai iš užsienio“

Skaičius

23

600

„Į užsienį panaudojant ESF
investicijas tobulinti profesinių
žinių išvykę tyrėjai“

Skaičius

150

720

„Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF
veiklose, skirtose mokytis pagal
neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

300

1645

„Įgyvendinti MTEP projektai“

Skaičius

0

85

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-05-19 nutarimu Nr. 44P-15.1 (17),
pakeista 2016-09-08 nutarimu Nr. 44P-17.1 (19), 2019-05-08 nutarimu Nr. 44P-4 (40)
Keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektai turi atitikti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto 2016 m. kovo
197 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-204 „Dėl Valstybinės studijų,
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos
2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ arba Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2019–2020
metų veiksmų plano, patvirtinto 2019 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro įsakymuo Nr. V-110 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“
nuostatas.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Būtina įsitikinti, kad projektaso, t. y. jo veiklos ir pareiškėjas, atitinka Valstybinės studijų, mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–
20202018 metų veiksmų plano, patvirtinto 2016 m. kovo 197 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro įsakymu Nr. V-204 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–20202018 metų veiksmų
plano patvirtinimo“, bent vieną iš 2.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.3.1; 2.1.3.2; 2.1.3.6; 2.1.4.1 papunkčiuose
nurodytų veiksmų ir prie veiksmų nurodytą pareiškėją arba Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2019–2020
metų veiksmų plano, patvirtinto 2019 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro įsakymuo Nr. V-110 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“,
bent vieną iš 2.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.3.1; 2.1.3.2; 2.1.3.6; 2.1.4.1 papunkčiuose nurodytų veiksmų ir prie
veiksmų nurodytą pareiškėją.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-05-19 nutarimu Nr. 44P-15.1 (17),
pakeista 2016-06-16 nutarimu Nr. 44P-16.1 (18), 2016-09-08 nutarimu Nr. 44P-17.1 (19),
2019-05-08 nutarimu Nr. 44P-4 (40)
Keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. Mokslinio tyrimo projekto idėjos novatoriškumas ir įgyvendinamumas

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų vertinami siūlomo mokslinio tyrimo projekto idėjos novatoriškumas ir
įgyvendinamumas: kokia potenciali projekto mokslinių rezultatų reikšmė mokslui ir kokiu mastu
projektas prisidės prie svarbiausių aktualių mokslo uždavinių sprendimo, ar projekto tikslai yra aktualūs,
o tyrimo metodai ir technologijos – pažangūs, novatoriški bei tinkami projekto tikslams pasiekti.
Taip pat vertinama, kokiu mastu projektas prisidės prie atitinkamos mokslo srities (krypties) mokslinės
mokyklos pradmenų ar naujos mokslinių tyrimų tematikos mokslininkų grupės sukūrimo Lietuvoje
(taikytina tik 1.2 poveiklei „Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų pritraukimą ir
reintegraciją“).
Aukštesnis balas suteikiamas tam projektui, kurio idėja novatoriškesnė, galimi moksliniai rezultatai
reikšmingesni mokslui, o planuojami tyrimo metodai yra tinkamesni projekto tikslams pasiekti, taip pat
kurių rezultatyvumo mastas yra didesnis.
Kriterijus taikomas priemonės 1 veiklos „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio
tarptautinius ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
projektus“ 1.1 poveiklei „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ ir
1.2 poveiklei „Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją“.
Kriterijui bus nustatytas didžiausias kriterijaus vertinimo svoris, vertinant projektus pagal 1.1
poveiklę „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-05-19 nutarimu Nr. 44P-15.1 (17),
pakeista 2016-06-16 nutarimu Nr. 44P-16.1 (18), 2016-09-08 nutarimu Nr. 44P-17.1 (19),
2019-05-08 nutarimu Nr. 44P-4 (40)
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

3. Mokslinio tyrimo projekto vadovo mokslinė kompetencija

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų vertinami mokslinio tyrimo projekto vadovo moksliniai pasiekimai tarptautiniame
kontekste, patirtis vykdyti ir vadovauti moksliniams tyrimams, patirtis ugdant tyrėjus ir jaunuosius
mokslininkus bei pajėgumas įgyvendinti teikiamą projektą. Projekto vadovo mokslinė kompetencija
bus vertinama pagal pateiktus dokumentus: gyvenimo aprašymą bei pateiktų mokslinių publikacijų ir
kitos mokslinės produkcijos sąrašą (kita mokslinė produkcija yra suprantama kaip Mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės, socialinės plėtros rezultatai, kurie nurodomi 2014 m. spalio 31 d. Lietuvos mokslo
tarybos pirmininko įsakyme Nr. V-217 „Dėl pavyzdinių mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės
ir (ar) technologinės produkcijos sąrašų patvirtinimo“).
Aukštesnis balas bus suteikiamas tam projektui, kuriam vadovausiančio mokslininko kompetencija
yra aukštesnė.
Kriterijus taikomas priemonės 1 veiklos „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio
tarptautinius ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
projektus“ 1.1 poveiklei „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“
ir 1.2 poveiklei „Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją“.
Kriterijui bus nustatytas didžiausias kriterijaus vertinimo svoris, vertinant projektus pagal 1.2
poveiklę „Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-05-19 nutarimu Nr. 44P-15.1 (17),
pakeista 2016-06-16 nutarimu Nr. 44P-16.1 (18), 2016-09-08 nutarimu Nr. 44P-17.1
(19), 2019-05-08 nutarimu Nr. 44P-4 (40)

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas

4. Projekto parengimo kokybė, projekto įvykdomumas, mokslinio tyrimo grupės sudėties
pagrįstumas

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų vertinama projekto parengimo kokybė: mokslinio tyrimo veiklų plano bei
veiklų įgyvendinimo terminų pagrįstumas, projekto mokslinio tyrimo grupės sudėties
optimalumas ir pagrįstumas (atitikimas planuojamų mokslinių tyrimų poreikiams ir
apimčiai), planuojamų išteklių būtinumas, pakankamumas ir pagrįstumas, projekto rizikų
numatymas ir jų valdymo planas.
Aukštesnis balas suteikiamas tam projektui, kurio veiklų planas ir terminai labiau
pagrįsti, mokslinio tyrimo grupės sudėtis adekvati numatytam tyrimui atlikti, o projekto
rizikos ir jų valdymo planas – suformuluoti konkrečiau ir detaliau.
Kriterijus taikomas priemonės 1 veiklos „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant
aukšto lygio tarptautinius ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros projektus“ 1.1 poveiklei „Mokslininkų kvalifikacijos
tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ ir 1.2. poveiklei „Mokslininkų
kompetencijos ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-05-19 nutarimu Nr. 44P-15.1 (17),
pakeista 2016-06-16 nutarimu Nr. 44P-16.1 (18), 2016-09-08 nutarimu Nr. 44P-17.1
(19), 2019-05-08 nutarimu Nr. 44P-4 (40)

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

5. Planuojamų mokslinio tyrimo rezultatų reikšmė, panaudojamumas, tyrimų tęstinumas

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų bus vertinami planuojami mokslinio tyrimo projekto rezultatai, jų nauda
bei poveikis tolesnei mokslo plėtotei, panaudojimo galimybės ir perspektyvos, sklaidos ir
komunikacijos priemonių tinkamumas (mokslinės publikacijos, pranešimai mokslinėse
konferencijose, patentai ir kt. mokslinė produkcija).
Aukštesnis balas bus skiriamas tam projektui, kurio planuojama mokslinio tyrimo
rezultatų reikšmė - jų nauda ir panaudojamumas (poveikis mokslo plėtotei, sklaida ir
svarba) yra ženklesni, jų tęstinumas (panaudojimo galimybės ir perspektyvos)
realesnės.
Kriterijus taikomas priemonės 1 veiklos „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant
aukšto lygio tarptautinius ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros projektus“ 1.1. poveiklei „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas
vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ ir 1.2. poveiklei „Mokslininkų kompetencijos
ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-05-19 nutarimu Nr. 44P-15.1 (17),
pakeista 2016-06-16 nutarimu Nr. 44P-16.1 (18)
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

6. Studento mokslinio tyrimo ir (ar) praktikos projekto vadovo mokslinė kompetencija

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų vertinami projekto mokslinio tyrimo vadovo, kuris vadovaus studento
moksliniam tyrimui semestro ar vasaros praktikos metu, mokslinė kompetencija –
mokslinio darbo rezultatai per pastaruosius tris metus iki paraiškos pateikimo dienos bei
patirtis ugdant tyrėjus ir jaunuosius mokslininkus. Projekto vadovo mokslinė
kompetencija bus vertinama pagal pateiktus dokumentus: gyvenimo aprašymą bei
pateiktų mokslinių publikacijų sąrašą. Aukštesnis balas bus skiriamas tam projektui,
kurio vadovo mokslinė kompetencija aukštesnė, o patirtis ugdant tyrėjus ir jaunuosius
mokslininkus – didesnė.
Kriterijus taikomas priemonės 2 veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą
ugdymas

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-05-19 nutarimu Nr. 44P-15.1 (17),
pakeista 2016-06-16 nutarimu Nr. 44P-16.1 (18)
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

76. Mokslinio tyrimo projekto parengimo kokybė ir tema

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų bus vertinama konkursui pateikto mokslinio tyrimo projekto parengimo
kokybė: ar aiškiai ir išsamiai aprašyta mokslinio tyrimo tema ir būsimi studento darbai, ar
realu įgyvendinti darbo planą ir pasiekti numatytus tikslus per tyrimams skirtą laiką, ar
studento darbui bus suteikiama šiuolaikinė mokslinių tyrimų įranga ir infrastruktūra. Šiuo
kriterijumi taip pat bus vertinamas temos aktualumas: ar siūloma mokslinio tyrimo tema
aktuali nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste.
Aukštesnis balas bus skiriamas tam projektui, kurio parengimo kokybė yra aukštesnė, o
temos aktualumas – didesnis. Pagal šį kriterijų bus vertinama projekte
suformuluotos mokslinės problemos aktualumas ir aiškumas; darbo plano
nuoseklumas, pagrįstumas ir įgyvendinamumas.
Kriterijus taikomas priemonės 2 veiklai „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą
ugdymas“, vertinant gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio
mokslų sričių projektus.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-05-19 nutarimu Nr. 44P-15.1 (17),pakeista 2016-06-16 nutarimu Nr. 44P-16.1 (18)
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

87. Studento mokslinėsis (meno tyrimų) veiklos aktyvumas

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų bus vertinamai studento, sukaupta mokslinės (meno tyrimų) veiklos patirtis:
publikacijos mokslo, profesiniuose, kultūros ar informaciniuose leidiniuose; pranešimai mokslo,
kultūros, meno ar informaciniuose renginiuose; kūrybos ir meninio tyrimo pristatymai kuris kartu
su vadovu vykdys mokslinius tyrimus semestro metu, patirtis vykdant mokslinį darbą.
Atrenkant projektus pagal šį kriterijų, bus vertinamas studento mokslinėis (meno tyrimų) veiklos
aktyvumas: vertinami studentų pristatyti (skaityti) pranešimai nacionalinėse ir (ar) tarptautinėse
mokslinėse ir (ar) studentų mokslinėse konferencijose; mokslinės publikacijos studentiškoje,
vietinėje ar mokslinėje spaudoje; kūrybos ir (ar) meno tyrimo pristatymai vietiniame,
nacionaliniame ar tarptautiniame kontekste; recenzuojamuose mokslo leidiniuose ir (ar)
nerecenzuojamuose, profesiniuose, kultūros ir informaciniuose leidiniuose publikuoti
straipsniaiar yra publikavęs mokslinių darbų profesionalioje mokslinėje ir (ar) studentų mokslinėje
spaudoje; ar yra skaitęs pranešimų profesionaliose mokslinėse ir (ar) studentų mokslinėse
konferencijose. Studento mokslinis aktyvumas bus vertinamas pagal pateiktą mokslinės (meno tyrimų)
veiklos aprašymą gyvenimo aprašymą.
Aukštesnis balas bus skiriamas tam projektui, kurio vykdyme dalyvausiančio studento mokslinės is
(meno tyrimų) veiklos aktyvumas yra didesnis.
Kriterijus taikomas priemonės 2 veiklai „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ 2.1 poveiklei
„Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“.
Kriterijui bus nustatytas didžiausias kriterijaus vertinimo svoris, vertinant gamtos, technikos,
medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektus.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-05-19 nutarimu Nr. 44P-15.1 (17)
Keitimas
98. Podoktorantūros stažuotės projekto vadovo mokslinė kompetencija

Pagal šį kriterijų vertinama mokslinio vadovo mokslinė kompetencija: moksliniai
pasiekimai ir patirtis pasiūlytų tyrimų tematikoje ar jai artimoje (įskaitant tarptautinį
bendradarbiavimą), patirtis vykdant mokslinius projektus ir vadovaujant doktorantams,
podoktorantūros stažuotojams, ugdant tyrėjus ir jaunuosius mokslininkus.
Podoktorantūros stažuotės projekto vadovo mokslinė kompetencija bus vertinama pagal
pateiktus dokumentus: gyvenimo aprašymą bei pateiktų mokslinių publikacijų sąrašą.
Aukštesnis balas bus skiriamas tam projektui, kurio vadovo mokslinė kompetencija
aukštesnė.
Kriterijus taikomas priemonės 3 veiklai „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-05-19 nutarimu Nr. 44P-15.1 (17)
Keitimas
109. Podoktorantūros stažuotės projekto parengimo kokybė ir projekto įvykdomumas

Pagal šį kriterijų vertinama projekto parengimo kokybė: mokslinių tyrimų plano bei veiklų
įgyvendinimo terminų pagrįstumas, planuojamų išteklių būtinumas, pakankamumas ir
pagrįstumas, projekto rizikų numatymas ir jų valdymo planas.
Aukštesnis balas bus skiriamas tam projektui, kurio parengimo kokybė yra aukštesnė, o
įvykdomumas – pagrįstesnis ir išsamesnis.
Kriterijus taikomas priemonės 3 veiklai „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-05-19 nutarimu Nr. 44P-15.1 (17)
Keitimas
1110. Mokslinio tyrimo projekto idėja ir jos reikšmė

Pagal šį kriterijų įvertinami siūlomos tiriamosios veiklos idėja ir turinys, t. y., projekto
idėjos išskirtinumas ir aktualumas, tyrimo tikslai bei uždaviniai, tyrimo uždavinių
pakankamumas ir pagrįstumas projekto tikslams pasiekti, potenciali projekto mokslinių
rezultatų reikšmė mokslui.
Aukštesnis balas bus skiriamas tam projektui, kuriame aprašyta mokslinio tyrimo
projekto idėja yra naujesnė bei aktualesnė, o jos reikšmė mokslui – didesnė.
Kriterijus taikomas priemonės 3 veiklai „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-05-19 nutarimu Nr. 44P-15.1 (17)
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1211. Podoktorantūros stažuotojo mokslinė patirtis ir kompetencija

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų bus vertinami podoktorantūros stažuotojo, kuris vadovaujant stažuotės
vadovui vykdys mokslinio tyrimo projektą, mokslinė patirtis: moksliniai pasiekimai
nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste, mokslinis aktyvumas, pajėgumas įgyvendinti
stažuotės projektą. Podoktorantūros stažuotojo mokslinė patirtis ir kompetecija bus
vertinama pagal pateiktus dokumentus: gyvenimo aprašymą bei pateiktų mokslinių
publikacijų sąrašą.
Aukštesnis balas bus skiriamas tam podoktorantūros stažuotės projektui, kurio
stažuotojo mokslinė patirtis ir mokslinis aktyvumas yra didesni.
Kriterijus taikomas priemonės 3 veiklai „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:
Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-09-08 Stebėsenos komiteto nutarimu Nr. 44P-17.1 (19)
Keitimas
1312. Projektai tinkami finansuoti pagal programą Horizontas 2020, tačiau negavę
finansavimo

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjai teikė paraiškas pagal programos ,,Horizontas 2020“ dalies
(prioriteto) ,,Pažangus mokslas“ (angl. Excellent Science) atitinkamų sričių Europos
mokslo tarybos (angl. ERC Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants) arba
Marie Sklodowska-Curie (angl. MSCA Individual fellowships) veiklų schemas, siekdami
gauti finansavimą projektų vykdymui su įgyvendinančia institucija Lietuvoje, ir šie projektai
Europos Komisijos įgyvendinančių institucijų organizuojamo ekspertinio vertinimo metu
buvo pripažinti tinkamais finansuoti, tačiau negavo finansavimo dėl lėšų trūkumo.
Informacijos šaltinis – duomenų bazė ,,CIRCABC“, https://circabc.europa.eu.
Kriterijus taikomas priemonės 1 veiklos „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant
aukšto lygio tarptautinius ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros projektus“ 1.3 poveiklei „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant
individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-09-08 nutarimu Nr. 44P-17.1 (19)
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

1413. Programos ,,Horizontas 2020“ projekto ekspertinio įvertinimo rezultatas

Pagal šį kriterijų aukštesnis balas skiriamas ir atrenkami tie projektai (pagal programos
,,Horizontas 2020“ dalies (prioriteto) ,,Pažangus mokslas“ (angl. Excellent Science)
atitinkamų sričių Europos mokslo tarybos (angl. ERC Starting Grants, Consolidator
Grants, Advanced Grants) arba Marie Sklodowska-Curie (angl. MSCA Individual
fellowships) veiklų schemas), kurie pagal Europos Komisijos įgyvendinančių agentūrų
atlikto ekspertinio vertinimo rezultatus yra pripažinti tinkamais finansuoti ir yra gavę
aukštesnį balą arba esantys aukščiau pirmumo eilėje projektai, tačiau negavę
finansavimo dėl lėšų trūkumo.
Informacijos šaltinis – duomenų bazė ,,CIRCABC“, https://circabc.europa.eu.
Kriterijus taikomas priemonės 1 veiklos „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant
aukšto lygio tarptautinius ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros projektus“ 1.3 poveiklei „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas
vykdant individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-09-08 nutarimu Nr. 44P-17.1 (19),
pakeista 2019-05-08 nutarimu Nr. 44P-4 (40)
Keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1514. Mokslininko kompetencija ir patirtis

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų vertinama mokslininko, atvykstančio dalyvauti doktorantūros procese
(gynimo taryboje), moksliniai pasiekimai tarptautiniame kontekste bei vykdomos
mokslinės veiklos suderinamumas su doktorantūros tema.
Atvykstančio mokslininko mokslinė kompetencija bus vertinama pagal pateiktus
dokumentus: gyvenimo aprašymą bei pateiktų mokslinių publikacijų sąrašą.
Aukštesnis balas bus skiriamas tam projektui, kuriame nurodyto atvykstančio mokslininko
tarptautiniai moksliniai pasiekimai yra ženklesni, o kompetencija labiau atitinka
doktorantūros temą.
Kriterijus taikomas priemonės 4 veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir
bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš
Lietuvos ir į Lietuvą” 4.1 poveiklei „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos
mokslo ir studijų institucijose”.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-09-08 nutarimu Nr. 44P-17.1 (19),
pakeista 2019-05-08 nutarimu Nr. 44P-4 (40)
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1615. Tyrėjo mokslinės ir (ar) pedagoginės veiklos rezultatai

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų vertinama tyrėjo, ketinančio dalyvauti mokslo renginyje (tarptautinėje
konferencijoje, moksliniame seminare, mokykloje ir pan.) arba vykdyti mokslinę tiriamąją
veiklą mokslinės stažuotės metu, mokslinės ir (ar) pedagoginės veiklos pastarųjų trejų
metų iki paraiškos pateikimo dienos rezultatai, kurie vertinami nuo aukščiausio iki
žemiausio įverčio pagal tai, kokio (aukšto tarptautinio, vidutinio tarptautinio, aukšto
nacionalinio, vidutinio nacionalinio, žemesnio nei vidutinio nacionalinio) lygio yra tie
rezultatai.
Išvykstančio tyrėjo mokslinės ir (ar) pedagoginės veiklos rezultatai bus vertinami pagal
pateiktus dokumentus: gyvenimo aprašymą bei pateiktų mokslinių publikacijų sąrašą.
Aukštesnis balas bus skiriamas tam projektui, kuriame nurodyto tyrėjo mokslinės ir (ar)
pedagoginės veiklos rezultatai yra aukštesnio lygio.
Kriterijus taikomas priemonės 4 veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir
bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš
Lietuvos ir į Lietuvą“ 4.3 poveiklei „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“
ir 4.4 poveiklei „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-09-08 nutarimu Nr. 44P-17.1 (19),
pakeista 2019-05-08 nutarimu Nr. 44P-4 (40)
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1716. Mokslo renginio, į kurį vykstama, lygis

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų vertinama mokslo renginio (mokslinė konferencija, mokslinis seminaras,
mokykla ir pan.), į kurį vykstama, lygis, atsižvelgiant į jo tarptautiškumą bei svarbą
atitinkamos mokslo srities arba krypties, arba šakos plėtrai.
Atitiktis šiam kriterijui bus vertinama pagal paraiškoje pateikta informaciją ir pridėtą
mokslo renginio programą.
Aukštesnis balas bus skiriamas tam projektui, kuriame nurodyto mokslo renginio, į kurį
planuojama vykti, lygis yra aukštesnis.
Kriterijus taikomas priemonės 4 veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir
bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš
Lietuvos ir į Lietuvą“ 4.3 poveiklei „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose
užsienyje“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-09-08 nutarimu Nr. 44P-17.1 (19),
pakeista 2019-05-08 nutarimu Nr. 44P-4 (40)
Keitimas
1817. Renginio tematikos atitiktis tyrėjo vykdomų tyrimų problematikai

Pagal šį kriterijų vertinama, ar tyrėjo, siekiančio dalyvauti mokslo renginyje, vykdomų
mokslinių tyrimų tematika atitinka renginio tematiką.
Atitiktis šiam kriterijui bus vertinama kompleksiškai pagal paraiškoje pateiktą informaciją,
tyrėjo gyvenimo aprašymą ir publikacijų sąrašą.
Aukštesnis balas bus skiriamas tam projektui, kuriame numatyta renginio tematika
labiau atitinka tyrėjo vykdomą mokslinę veiklą.
Kriterijus taikomas priemonės 4 veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir
bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš
Lietuvos ir į Lietuvą” 4.3 poveiklei „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose
užsienyje“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-09-08 nutarimu Nr. 44P-17.1 (19),
pakeista 2019-05-08 nutarimu Nr. 44P-4 (40)
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1918. Pranešimo pobūdis.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų vertinamas pranešimo, kurį skaitys tyrėjas, dalyvaujantis tarptautiniame
mokslo renginyje, pobūdis (pranešimas yra plenarinis (pagrindinio pranešėjo),
pranešimas sekcijoje ar stendinis) ir jo įtraukimo į renginio programą stadija.
Atitiktis šiam kriterijui bus vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją.
Aukštesnis balas bus suteikiamas tam projektui, kurio pranešimas yra plenarinis
(pagrindinio pranešėjo) ir pateikė patvirtinimą dėl pranešimo įtraukimo į programą.
Kriterijus taikomas priemonės 4 veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir
bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš
Lietuvos ir į Lietuvą“ 4.3 poveiklei „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose
užsienyje“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-09-08 nutarimu Nr. 44P-17.1 (19),
pakeista 2019-05-08 nutarimu Nr. 44P-4 (40)
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2019. Mokslinės stažuotės tikslo ir uždavinių pagrįstumas ir atitiktis tyrėjo vykdomų
tyrimų problematikai

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų bus vertinamas išvykos į mokslinę stažuotę, kuri skirta mokslinei
tiriamajai veiklai vykdyti, tikslų ir uždavinių pagrįstumas: ar suformuluoti mokslinės
stažuotės tikslai ir uždaviniai aiškūs bei pagrįsti ir yra glaudžiai susiję su tyrėjo vykdoma
mokslo tiriamąja veikla.
Atitiktis šiam kriterijui bus vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją, tyrėjo
gyvenimo aprašymą ir publikacijų sąrašą.
Aukštesnis balas bus skiriamas tam projektui, kurio stažuotės tikslai ir uždaviniai
suformuluoti aiškiau ir labiau pagrįsti ir yra glaudžiai susiję su tyrėjo vykdoma mokslo
tiriamąja veikla.
Kriterijus taikomas priemonės 4 veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir
bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš
Lietuvos ir į Lietuvą“ 4.4 poveiklei „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-09-08 nutarimu Nr. 44P-17.1 (19),
pakeista 2019-05-08 nutarimu Nr. 44P-4 (40)
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2120. Institucijos, į kurią vykstama, lygis.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų vertinamas institucijos, į kurią tyrėjas vyksta vykdyti mokslinės
tiriamosios veiklos, lygis, atsižvelgiant į institucijos mokslinį potencialą, pripažinimą
tarptautiniu mastu.
Atitiktis šiam kriterijui bus vertinama pagal paraiškoje ir viešojoje erdvėje pateiktą
informaciją.
Aukštesnis balas bus skiriamas tam projektui, kuriama numatytos stažuotės institucijos
lygis yra aukštesnis.
Kriterijus taikomas priemonės 4 veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir
bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš
Lietuvos ir į Lietuvą“ 4.4 poveiklei „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-09-08 nutarimu Nr. 44P-17.1 (19),
pakeista 2019-05-08 nutarimu Nr. 44P-4 (40)
Keitimas
2221. Mokslinės stažuotės rezultatų svarba

Pagal šį kriterijų vertinami planuojami mokslinės stažuotės rezultatai, jų nauda bei
poveikis tolimesnei tyrėjo mokslinei veiklai, jų pritaikymo galimybės ir perspektyvos.
Aukštesnis balas bus skiriamas tam projektui, kuriame mokslinės stažuotės rezultatai, jų
nauda bei poveikis tolimesnei tyrėjo mokslinei veiklai yra vertingesni (ženklesni), o jų
pritaikymo galimybės ir perspektyvos – platesnės bei aiškesnės.
Kriterijus taikomas priemonės 4 veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir
bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš
Lietuvos ir į Lietuvą“ 4.4 poveiklei „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-09-08 nutarimu Nr. 44P-17.1 (19),
pakeista 2019-05-08 nutarimu Nr. 44P-4 (40)
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2322. Atvykstančio mokslininko kompetencija ir patirtis.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų vertinama atvykstančio mokslininko moksliniai pasiekimai
tarptautiniame kontekste bei priimančiosios institucijos vykdomos mokslinės veiklos
suderinamumas su atvykstančio mokslininko kompetencija ir vykdoma veikla.
Atitiktis šiam kriterijui bus vertinama pagal paraiškoje pateiktą bei viešai prieinamą
informaciją apie instituciją, atvykstančio tyrėjo gyvenimo aprašymą ir publikacijų sąrašą.
Aukštesnis balas skiriamas tam projektui, kuriame atvykstančio mokslininko pasiekimai
tarptautiniame kontekste yra ženklesni ir jo mokslinė kompetencija labiau siejasi su
priimančiosios institucijos vykdoma moksline veikla.
Kriterijus taikomas priemonės 4 veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir
bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš
Lietuvos ir į Lietuvą“ 4.2 poveiklei „Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją
mokslininkų kompetencijai kelti“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtinta 2016-09-08 nutarimu Nr. 44P-17.1 (19),
pakeista 2019-05-08 nutarimu Nr. 44P-4 (40)
Keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2423. Vizito pagrįstumas ir svarba

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų vertinama, ar vizitas prisidės prie bendrų mokslinių tyrimų plėtotės, taip
pat ketinamo vystyti mokslinio tyrimo aktualumas ir naujumas: ar suformuluoti ketinamo
vykdyti mokslinio tyrimo tikslai ir uždaviniai yra aiškūs ir pagrįsti, ar planuojami rezultatai
svarbūs, ar darbo planas racionalus ir pagrįstas.
Aukštesnis balas skiriamas tam projektui, kurio mokslinio tyrimo plėtotė yra labiau
pagrįsta, mokslinis tyrimas aktualesnis ir naujesnis, tikslai ir uždaviniai aiškesni, o
planuojami rezultatai svarbesni.
Kriterijus taikomas priemonės 4 veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir
bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš
Lietuvos ir į Lietuvą” 4.2 poveiklei „Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją
mokslininkų kompetencijai kelti“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

24. Mokslinio (meno) tyrimo projekto parengimo kokybė ir tema.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Pagal šį kriterijų bus vertinama mokslinio (meno) tyrimo projekto parengtumo kokybė:
mokslinio (meno) tyrimo temos aprašymo išsamumas, mokslinė (meno) problemos
atskleidimas, būsimų tyrimų metodų pagrįstumas, būsimų studento darbų aprašymo
išsamumas, darbo plano pagrįstumas ir siekiamų tikslų pasiekimo per tyrimams skirtą
laiką realumas; siūlomos mokslinio (meno) tyrimo temos aktualumas nacionaliniame ir
tarptautiniame kontekste.
Kriterijus taikomas priemonės 2 veiklai „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą
ugdymas“ׅ, vertinant humanitarinių, socialinių mokslų sričių bei scenos ir ekrano menų ir
vaizduojamųjų menų sričių projektus ir jam bus nustatytas didžiausias kriterijaus vertinimo
svoris.

