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NEFORMALAUS UGDYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS: 

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTŲ ES 7BP RENGIMAS IR ADMINISTRAVIMAS 

 

 
1. Programos apimtis: 16 val. (teoriniai užsiėmimai – 10 val., praktiniai mokymai – 6 val.) 
2. Programos dėstytojai: Dr Juras Ulbikas, Dr Linas Eriksonas ir Danguolė Dragūnienė (UAB 

Europarama) 
 
3. Programos tikslas: supažindinti ankstyvosios karjeros mokslininkus su mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros (MTEP) projektų rengimo gerosiomis praktikomis ir metodikomis: išmokyti 
analizuoti ES 7-osios Bendrosios programos kvietimus, įvertinti savo idėjų tinkamumą, prisitraukti 
partnerių iš kitų ES šalių, parengti projektinę paraišką, įgyti žinių apie projekto valdymą ir vykdymą. 

 
4. Programos uždaviniai ir numatomi gebėjimai:  

 
Suteikti praktinių įgūdžių apie naujausias metodikas rengiant MTEP projektus ES 7-osios Bendrosios 
programos kvietimams, paremtas užsienio šalių gerosiomis praktikomis, darbo konsultuojant mokslininkus ir 
jų kolektyvus patirtimi ir Europos mokslinių tyrimų erdvės politikos ir finansavimo analize. Mokymų metu 
bus pristatyti ir praktinių užsiėmimų metu išbandytas projektų rengimo principai, suformuluoti knygoje „The 
FP7 Coach: vehicle to success“. Vienas programos dėstytojų, Dr Juras Ulbikas – šios knygos bendraautorius.  

Numatomi įgyti gebėjimai:  

• Visapusiškas ir sistemingas MTEP projektų planavimo, vykdymo ir administravimo proceso 
supratimas, apimantis Europos mokslo politikos ir finansavimo priemonių analizę, idėjų kūrimą, 
projektinių paraiškų rengimą, planavimą ir įgyvendinimą; 

• Žinios apie tai, kokius praktinius žingsnius reikia atlikti, norint parengti MTEP bendradarbiavimo 
projektus Europos mokslinių tyrimų erdvėje  – nuo projekto idėjos koncepcijos iki finansavimo 
pritraukimo ir sutarties pasirašymo; 

• Išmokti ir įsisavinti BP7 projektų rengimo ir administravimo principai, padėsiantys siekti karjeros 
doktorantūros ir podoktorantūriniais laikotarpiais per mokslinio bendradarbiavimo veiklas ir bendrus 
taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus.  

 
5. Programos turinys (dėstomos temos) 

 
 
Nr. Tema, trukmė Potemės 

PIRMOJI DIENA 

ES BP7 PROJEKTŲ RENGIMAS (8 val.) 
1. Projektinių idėjų kūrimas (1 val.) • Poreikių nustatymas 

• Idėjų paieška ir tinkamumo vertinimas 
• Idėjos koncepcijos suformulavimas 

2. Praktinis užsiėmimas  (1,5 val.)  • Projekto loginis pagrindimas 
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Nr. Tema, trukmė Potemės 

• Naujumo analizė 
3.  Paraiškos rengimas (1 val.) • Paraiškos rengimo etapai 

• Paraiškos rengimo komanda 
• Projekto finansinis planavimas 

4. Praktinis užsiėmimas (1,5 val.) • Veiklų plano sudarymas 
• Užduočių suformulavimas 
• Biudžeto sudarymas 

5. Konsorciumo sudarymas (1 val.) • Partnerių paieška 
• Konsorciumo koordinavimas 
• Konsorciumo sutartis 

6. Praktinis užsiėmimas (1 val.) • Partnerių paieška  
• Projekto naudos ir poveikio analizė 
• Paraiškos pareikimas 

ANTROJI DIENA – 

ES 7BP PROJEKTŲ ADMINISTRACINIS IR FINANSINIS VALDYMAS (8 val.) 

7. Projektų vertinimas (1 val.) • Projektų vertinimo tvarka 
• Vertinimo ataskaitų analizė 
• Daromos klaidos, projektų perteikimas 

8. Praktinis užsiėmimas (2 val.) • Projektų vertinimas 
• Vertinimo ataskaitų analizė 

9. Projektų administracinis 

valdymas (2 val.) 
• Konsorciumo koordinavimas 
• Projektinių veiklų vykdymas, priežiūra 
• Projekto ataskaitų rengimas 

9. Projektų finansinis valdymas (2 

val.) 
• Finansavimo schemos 
• Tinkamos ir netinkamos išlaidos 
• Finansinis projekto administravimas 

10. Projekto užbaigimas ir 

poprojektinis laikotarpis (1 val.) 
• Galutinių ataskaitų parengimas 
• Auditas 
• Patentavimas, intelektinė nuosavybė 

 
6. Mokymo metodai 

 
Paskaitos, praktiniai užsiėmimai grupėse, „proto šturmas“ naudojant koncepcijų žemėlapius. 

 
7. Rekomenduojama literatūra ir šaltiniai: 

• The FP7 Coach: vehicle to success; http://www.fp7coach.eu/ 
• A rough guide to the FP7 Work; 

http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/ARoughGuideToTheFP7WorkProgrammes.pdf 
• FP7 Handbook; http://www.balkan-

fabnet.eu/content/handbook/FABNet%20FP7%20handbook_revised_02_12_FINAL.pdf 
• The Role of the Co-ordinator in FP7 Projects; 
• http://www.admin.cam.ac.uk/offices/research/documents/ec/FP7_Coordinator_Information.p

df 
• Finance Helpdesk; http://www.finance-helpdesk.org 

 
8. Reikalavimai programos klausytojui 

Sugalvota ir keliais sakiniais aprašyta pagrindinė įsivaizduojamo projekto mintis 
Nešiojamas kompiuteris su prieiga prie interneto grupiniam darbui 


