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Europos socialinio
fondo investicijos
padės Lietuvos
mokslininkams
atlikti tarptautinio
lygio tyrimus

Projektas skirtas tam, kad daugiau Lietuvos mokslininkų galėtų mokytis, tobulinti reikiamas kompetencijas, vykti į
stažuotes užsienyje, ieškoti partnerių ir
užmegzti ryšius, taip pat įsitraukti į programą „Horizontas 2020“. Ši programa
prisideda prie naujų mokslo perversmų, atradimų ir pasaulinio lygio naujovių, puikias idėjas iš laboratorijos perkelia į rinką.

Lietuvos strateginiuose dokumentuose
pabrėžiama, kad siekiant išlaikyti šalies
konkurencingumą, būtina investuoti į
mokslinius tyrimus. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra įgyvendina tęstinį projektą „Tyrėjų tarptautinės
kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2)“.

Projektui „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2)“ yra skirta
811,5 tūkst. eurų. Planuojama, kad projekto naudą pajus apie 300 mokslininkų
bei mokslo vadybininkų (administratorių), kurie atsakingi už tarptautinių
mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų projektų rengimą ir
įgyvendinimą.

nustatyti bei įgyvendinančiųjų institucijų nustatyti papildomi informaciniai
įpareigojimai. Administracinei naštai
skaičiuoti sukurta speciali skaičiuoklė,
kurioje išvardyti informaciniai įpareigojimai, nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse. Tyrimas
atliekamas atskiromis dalimis, pagal suskaidymą, pateiktą skaičiuoklėje.

Tęsiami administracinės naštos mažinimo darbai
Finansų ministerijos suburtoje darbo
grupėje Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) specialistai kartu su kolegomis iš Lietuvos verslo plėtros agentūros ir Centrinės projektų valdymo
agentūros tęsia darbą dėl administracinės naštos mažinimo.

ESFA jau atliko tyrimą dėl paraiškų rengimo dalies. Pareiškėjai buvo pakviesti dalyvauti focus grupėje. Susitikime
buvo aptarta, kiek laiko gaištama pildant
paraišką bei kitus reikiamus dokumentus, pareiškėjai galėjo pateikti savo siūlymus. Apdorojus apklausos duomenis,
parengtos rekomendacijos dėl administracinės naštos mažinimo. Šios rekomendacijos perduotos darbo grupei,
kuri toliau jas nagrinės ir ieškos galimų
būdų administracinei naštai mažinti.

Kiekviena institucija turi atlikti atskirą
tyrimą ir vėliau duomenis susisteminti. Šių darbų tikslas yra nustatyti, kokią
papildomą administracinę naštą projektų vykdytojams sukuria teisės aktų ir
projektų finansavimo sąlygų aprašuose

Sutartis su „Sodra“ –
žingsnis, lengvinantis projekto administravimą

Europos socialinio fondo agentūra pasirašė asmens duomenų teikimo sutartį
su „Sodra“, todėl projektų vykdytojams
nebereikės teikti dalies dokumentų,
pagrindžiančių pasiektus projektų rezultatus. Agentūra tiesiogiai kreipsis į
„Sodrą“ ir gaus informaciją apie asmenis, kurie po dalyvavimo projekto veiklose įsidarbino, išsilaikė darbo vietoje
ar pradėjo savarankiškai dirbti.

2007–2013 m. laikotarpiu projekto vykdytojai privalėjo kaupti, saugoti dokumentus, kurie pagrįsdavo, jog asmuo
po dalyvavimo projekto veiklose įsidarbino, išsilaikė darbo vietoje ar pradėjo savarankiškai dirbti. Kartais tai padaryti buvo nelengva, nes pasibaigus
projekto veikloms dažnai nutrūkdavo

kontaktas su projekto dalyviu arba jis
nenorėdavo teikti informacijos apie
savo įsidarbinimo padėtį (neteikdavo
savo darbo sutarties kopijos projekto
vykdytojui). Projekto vykdytojas, neturėdamas šių dokumentų, negalėdavo
Agentūrai deklaruoti pasiektų projektų
rezultatų.

