2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo
didinimas“
09.3.3-LMT-K-712
priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų
mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę
mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo Nr. 5
2 priedas
(Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelės forma)
PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
Ši lentelė naudos ir kokybės vertinimo metu pildoma kiekvienam projektui individualiai.
Paraiškos kodas
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projektą planuojama įgyvendinti:
su partneriu (-iais)
X be partnerio (-ių)
PIRMINĖ

PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

Prioritetinis projektų
atrankos kriterijaus (toliau –
kriterijus) pavadinimas
1. Projektai tinkami

finansuoti pagal programą
Horizontas 2020, tačiau
negavę finansavimo.

1

Kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai

Didžiausias
galimas
kriterijaus
balas

Vertinama, ar pareiškėjai teikė
paraiškas
pagal
programos
,,Horizontas
2020“
dalies
(prioriteto) ,,Pažangus mokslas“
(angl.
Excellent
Science)
atitinkamų sričių Europos mokslo
tarybos (angl. ERC Starting

50

Vertinimo
metu suteiktų
balų skaičius

Minimalus
privalomas
surinkti balų
skaičius1
50

Jei minimalus privalomas surinkti balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nenustatomas, 5 skiltis išbraukiama (nespausdinama).

Komentarai

2

2. Programos ,,Horizontas

2020“ projekto ekspertinio
įvertinimo rezultatas

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.
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.

50

30

3
Jei projektas įvertintas daugiau
nei 80 balų- 50 balų;
Jei projektas įvertintas nuo 70 iki
80 balų – 30 balų.
Suma:

Minimali privaloma surinkti balų suma:

____________________________________
(Paraiškos vertinimą atlikusio
atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

2

Pasirašoma, jei pildoma popierinė lentelės versija.

100

(Sumuojama
skiltyje įrašytų
skaičių suma,
kuri negali
viršyti 100.
Galimas
simbolių
skaičius – 3
skaičiai iki
kablelio ir 1 po
kablelio.)

80

80

________________
(data)

___________________________
(vardas ir pavardė, parašas2)

