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PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2015 m. spalio 13 d. 
 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) 

keitimo teikianti institucija: 
LR švietimo ir mokslo ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 

prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 

didinimas“ 

 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

9.3.3 „Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti 

aukšto lygio MTEP veiklas” 

 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

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

 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

43 mln. Eur 

 

Pagal priemonę remiamos veiklos: - doktorantūros vietų finansavimas ir plėtra (jaunimo iš užsienio 

pritraukimas); 

- tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“, kaupiančios ir 

skleidžiančios patikrintą, kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje 

atliekamus lituanistinius mokslinius tyrimus, plėtotė; 

- Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET tyrėjams 

teikiamų paslaugų plėtra ir kokybiško  paslaugų teikimo užtikrinimas;  

- Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų dalyvauti tarptautinėse mokslinių 

tyrimų programose ugdymas; 

- Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas; 

- mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų komercinti MTEP rezultatus 

stiprinimas; žinių, inovacijų ir technologijų perdavimas, MTEP veiklos 

rinkodara; 

- mokslo populiarinimo sistemos plėtra (mokslo populiarinimo leidinių 
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leidyba, mokslo populiarinimo konkursų ir renginių organizavimas, mokslo 

populiarinimas žiniasklaidoje ir kitos mokslo populiarinimo priemonės); 

- Lietuvos mokslo ir studijų sistemos ekspertinių institucijų ekspertų 

kvalifikacijos tobulinimas; 

- parama mokslinių straipsnių publikavimui aukšto mokslinio lygio Lietuvos 

žurnaluose; 

- mokslo bendradarbiavimo žemėlapio sukūrimas.  

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, 

finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos 

fondo); 

X ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos 

socialinio fondo); 

(Taip pat pateikiamas trumpas paaiškinimas, kodėl veiklos turi būti 

vykdomos ne programos teritorijoje.) 

 

Priemonės veiklos yra nukreiptos į mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijos 

ir kvalifikacijos kėlimą, todėl norint pasiekti geresnių rezultatų planuojamos 

stažuotės, komandiruotės užsienio mokslo ir studijų institucijose, mokslo ir 

technologijų perdavimo centruose ar panašiose, technologijų perdavimo 

funkcijas atliekančiose organizacijose ar įmonėse, tarptautiniuose 

susitikimuose. Jų metu bus keliama mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacija, 

kompetencija bei ugdomi praktiniai gebėjimai (pvz. mokslo 

vadybos/intelektinio produkto vadybos, produktų kūrimo, intelektinės 

nuosavybės apsaugos, komerciškai taikomų technologijų identifikavimo ir 

komercializavimo srityse ir kt.). Tai užtikrins bendrųjų žinių ir gebėjimų lygį, 

sudarys prielaidas efektyvesniam mokslinių tyrimų vykdymui 

bendradarbiaujant mokslo ir verslo organizacijoms bei skatins mokslo ir 

studijų institucijų verslumą. Įgyvendinant šios priemonės veiklas norima 

pasiekti kuo geresnių rezultatų bei tam tikrą dalį veiklų vykdyti ne ES 

teritorijoje.  

Atsižvelgiant į tai, jog priemonėje numatomas platus veiklų ratas ir 

planuojamos vykdyti veiklos kaip: „Lietuvos mokslo tarptautiškumas 

dindinimas“, „mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų dalyvauti tarptautinėse 
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mokslinių tyrimų programose ugdymas“, vykdant projektų veiklas gali iškilti 

poreikis dalyvauti teminiuose susitikimuose ne tik ES šalyse, bet ir už jos 

ribų. 

Pagal veiklą „mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų komercinti MTEP 

rezultatus stiprinimas; žinių, inovacijų ir technologijų perdavimas, MTEP 

veiklos rinkodara“ planuojamame projekte numatomos stažuotės, kurių 

tikslas – perimti geriausią mokslo ir technologijų perdavimo patirtį, 

atsižvelgiant į pasaulines investuojančių šalių MTEPI tendencijas.   

Planuojama veikloms už ES ribų skirti iki 3 proc. priemonės lėšų.  

 
 
             Švietimo ir mokslo viceministras                                                 _________________                     Rolandas Zuoza 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                                  (vardas ir pavardė) 


