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PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2017 m. vasario 20 d. 
 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo 

ir (ar) keitimo teikianti institucija: 
Lietuvos Respublikos 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 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 

tyrėjų kompetencijų stiprinimas rengti projektų paraiškas; 
- parama mokslinių straipsnių publikavimui aukšto mokslinio lygio Lietuvos žurnaluose; 
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- mokslo bendradarbiavimo žemėlapio sukūrimas.  

 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 

2015 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 44P-9.1 (11) gautas pritarimas vykdyti veiklas už ES ribų. 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma 

finansinių priemonių atveju): 

X Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

   

Nustatymas 

X  Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektai turi atitikti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 

kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano, 

patvirtinto 2013 m. birželio 25 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-579 „Dėl 

Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–

2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas arba 

projektai turi atitikti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 

kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. 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“, nuostatas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Valstybinės studijų, mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 

2013–2015 metų veiksmų plano, patvirtinto 2013 m. birželio 25 d. LR švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu Nr. V-579 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/42cd1620ec4a11e58deaaf0783ebf65b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/42cd1620ec4a11e58deaaf0783ebf65b
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plano patvirtinimo“, bent vieną iš 1.1.2.5, 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.3.9, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.3.2.1, 

2.3.2.2, 2.5.3.2, 3.1.1.1, 3.2.1.1, 2.4.2, 3.2.2 papunkčiuose nurodytų veiksmų ir prie veiksmų 

nurodytą pareiškėją arba projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Valstybinės studijų, 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų 

plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. 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“, bent vieną iš 

2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.3.9, 2.2.1.1, 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3, 2.4.2.1, 2.4.2.3, 2.5.3.2, 3.1.1.1, 

3.2.1.1 papunkčiuose nurodytų veiksmų ir prie veiksmų nurodytą pareiškėją. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–

2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų planas pasirinktas todėl, kad yra 

vienintelis strateginis dokumentas, nustatantis valstybės strategines veiklos kryptis studijų, 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros srityse ir atitinkantis 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 35 punkto nuostatas. Projektų atrankos 

kriterijus ir jo vertinimo aspektas keičiamas papildant Valstybinės studijų, mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros 

programos 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto 2016 m. kovo 17 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“ punktais siekiant, kad 

teikiami projektai atitiktų 2016–2018 metų veiksmų planą. Pažymėtina, kad 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 

1494 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 

kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos (toliau – Programa) patvirtinimo“ 

10 punktu, Programa įgyvendinama pagal 3 metams sudaromą veiksmų planą. Veiksmų 

planas apima visų Programos tikslų ir uždavinių, kuriuos numatoma įgyvendinti per 

jame nustatytą laikotarpį, įgyvendinimo priemones. Veiksmų plane nurodomas 

kiekvienos priemonės įgyvendinimo laikotarpis ir finansavimo šaltinis. Sudaromi trys 

Programos veiksmų planai: 2013–2015, 2016–2018 ir 2019–2020 metų, todėl šiuo 

kriterijaus keitimu atrankos kriterijus papildomas nuostatomis dėl atitikties 2016–2018 

m. veiksmų planui.    
 
             Švietimo ir mokslo viceministras___  _________________        Giedrius Viliūnas 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                       (vardas ir pavardė) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/42cd1620ec4a11e58deaaf0783ebf65b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/42cd1620ec4a11e58deaaf0783ebf65b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/42cd1620ec4a11e58deaaf0783ebf65b

