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1. Konkursinių projektų, finansuojamų pagal Tyrėjų karjeros programą ir atitinkančių 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimas“ priemonę VP1-3.1-ŠMM-08-K „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų 
vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“ vertinimo pristatymas ir 
rekomendacijų dėl jų finansavimo priėmimas.  

2. Konkursinių projektų, finansuojamų pagal Tyrėjų karjeros programą ir atitinkančių 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimas“ priemonę VP1-3.1-ŠMM-05-K „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos 
stiprinimas“ vertinimo pristatymas ir rekomendacijų dėl jų finansavimo priėmimas.  

 
1. SVARSTYTA.  
1. Konkursinių projektų, finansuojamų pagal Tyrėjų karjeros programą ir atitinkančių 

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimas“ priemonę VP1-3.1-ŠMM-08-K „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų 
vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“ vertinimo pristatymas ir 
rekomendacijų dėl jų finansavimo priėmimas.  

 
NUTARTA.  
1.1. Bendru sutarimu patvirtinti sąrašą projektų, kuriems rekomenduojama skirti 

finansavimą (remiantis balų skaičiumi atskirose veiklose): 
1.1.1. pagal veiklą „MTEP veiklų vykdymas pagal Biotechnologijos ir biofarmacijos 

NKP tematikas (medicininė molekulinė diagnostika, transkriptomika, RNR-omika; medicininės 
paskirties rekombinantiniai baltymai; aukštesniųjų eukariotų ląstelių technologijos; biokataliziniai 
procesai ir produktai)“: 

 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Projekto 
pavadinimas 

Naudos 
ir kokybė 
vertinimo 

etape 
surinktas 

balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Siūloma 
maksimali 
projekto 

finansavimo 
suma, Lt 

Rekomendacijos 

1. 
 VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-005  

 Vilniaus 
universitetas 

Biotechnologija ir 
biofarmacija: 
fundamentiniai ir 
taikomieji tyrimai 

 
74,5 4.926.352 

Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

2. 
VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-021  

 Lietuvos 
sveikatos 
mokslų 
universitetas 

Biotechnologijos ir 
biofarmacijos NKP 
MTEP veiklos 
vykdymas 
medicininės 
molekulinės 
diagnostikos, 
transkriptomikos, 
RNR-omikos bei 
aukštesniųjų 
eukariotų ląstelių 
technologijų 
tematikose 

73 536.312 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

3. 
 

VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-001 

  Vilniaus 
Gedimino 
technikos 
universitetas 

 Biokatalizatorių, 
rekombinantinių 
baltymų ir ląstelių 
technologijos 

 
57 1.677.271 

Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 
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1.1.2. pagal veiklą „MTEP veiklų vykdymas pagal Jungtinės lazerių, naujųjų 

medžiagų, elektronikos ir nanotechnologijų bei taikomųjų fizinių mokslų ir technologijų NKP 
tematikas (šviesos technologijos, jų taikymai ultrasparčių procesų tyrimui; organinių ir 
neorganinių puslaidininkinių medžiagų charakterizavimas, jų kūrimo bei taikymų technologijos; 
nanodariniai, jų optinių ir elektrinių savybių kontrolė bei optimizavimas)“: 

 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

 
 
 
Projekto 
pavadinimas 

Naudos 
ir kokybė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Rekomendacijos 

1. 
VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-004 

Vilniaus 
universitetas 

Puslaidininkinėse ir 
nano-technologijose 
perspektyvių 
medžiagų kūrimas ir 
charakterizavimas 
nuostoviosios ir 
ultrasparčiosios 
spektrometrijos 
metodais plačioje 
spektrinėje srityje 
 

95 4.748.634 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

2. 
VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-009 

Valstybinis 
mokslinių 
tyrimų 
institutas 
Fizinių ir 
technologijos 
mokslų 
centras 

Medžiagos ir 
technologijos 
fotoelektriniams 
elementams ir 
jutikliams 91,5 4.619.139 

Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

 
1.1.3. pagal veiklą „MTEP veiklų vykdymas pagal Darniosios chemijos NKP 

tematikas (tikslinis cheminių medžiagų ir kompozitų šiuolaikinėms technologijoms kūrimas, 
sintezė ir panaudojimas; sumaniosios ir funkcinės medžiagos – tvarkios struktūros, jų tyrimas ir 
taikymas modeliuojant biologinius ir fizikinius procesus; aplinkai saugūs cheminiai procesai, 
pavojingų cheminių medžiagų regeneravimo ir utilizavimo technologijos)“: 

 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

 
 
 
Projekto 
pavadinimas 

Naudos 
ir kokybė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Rekomendacijos 

1. 
VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-014 

Kauno 
technologijos 
universitetas 

Medžiagų 
aukštosioms 
technologijoms 
kūrimas, tyrimas ir 
taikymas 

78 1.011.300 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 
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1.1.4. pagal veiklą „MTEP veiklų vykdymas pagal Informacinių technologijų 

sektoriaus NKP tematikas (daiktų ir paslaugų interneto technologijų kūrimas; skaičiavimų centrų, 
skirtų svarbiausių, unikalių ir labai našių, viešo naudojimo IT technologinių ir programinių resursų 
talpinimui bei funkcionavimui, kūrimas)“: 

 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

 
 
 
Projekto 
pavadinimas 

Naudos 
ir kokybė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Rekomendacijos 

1. 
VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-012 

Vilniaus 
Gedimino 
technikos 
universitetas 

Virtualizavimo, 
vizualizavimo ir 
saugos e.paslaugų 
technologijų kūrimas 
ir tyrimai 

76 971.207 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

2. 
VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-018 

Kauno 
technologijos 
universitetas 

Daiktų ir paslaugų 
interneto 
technologijų ir jų 
infrastruktūros 
išmaniosioms 
aplinkoms tyrimai 
bei kūrimas 

75.5 1.203.874 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

 
1.1.5. pagal veiklą „MTEP veiklų vykdymas pagal Medicinos mokslų NKP tematikas 

(fundamentinė kardiologija; neuromokslai; virškinimo sistemos ligų klinikiniai ir molekuliniai 
tyrimai; genominiai tyrimai; medžiagų apykaitos fiziologija ir patologija)“: 

 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

 
 
 
Projekto 
pavadinimas 

Naudos 
ir kokybė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Rekomendacijos 

1. 
VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-022 

Lietuvos 
sveikatos 
mokslų 
universitetas 

Medicinos mokslų 
NKP MTEP veiklos 
vykdymas 
fundamentinės 
kardiologijos, 
neuromokslų, 
virškinimo sistemos 
ligų klinikinių ir 
molekulinių tyrimų 
tematikose 

91 746.533 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

 
1.1.6. pagal veiklą „MTEP veiklų vykdymas pagal Tvaraus gamtinės aplinkos 

naudojimo NKP tematikas (žemės gelmių išteklių tyrimas ir tvaraus jų naudojimo technologijos; 
natūraliųjų biologinių išteklių, susijusių su gamtinėmis bendrijomis ir populiacijomis, tyrimas ir 
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tvaraus naudojimo technologijos; organizmų išgyvenamumas ir reprodukcija natūraliuose 
biologiniuose ištekliuose)“: 

 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

 
 
 
Projekto 
pavadinimas 

Naudos 
ir kokybė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Rekomendacijos 

1. 
VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-025 

Aleksandro 
Stulginskio 
universitetas 

Paprastosios pušies 
bendrijų rūšinė ir 
genetinė įvairovė bei 
jų tvarus naudojimas 
klimato kaitos ir 
žmogaus poveikio 
sąlygomis 

81.5 1.794.658 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

 
1.1.7. pagal veiklą „MTEP veiklų vykdymas pagal Mechatronikos NKP tematikas 

(naujų mikrosistemų bei naujų optinių mikromechaninių jutiklių ir keitiklių technologijų kūrimas; 
mikroelektromechaninių sistemų (MEMS) technologijos; vykdiklių kūrimas ir miniatiūrizacija, 
panaudojant naujus transportavimo principus)“: 

 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

 
 
 
Projekto 
pavadinimas 

Naudos 
ir kokybė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Rekomendacijos 

1. 
VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-015 

Kauno 
technologijos 
universitetas 

Mikrojutikliai, 
mikrovykdikliai ir 
valdikliai 
mechatroninėms 
sistemoms (Go-
Smart) 

75 1.834.769 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

 
1.1.8. pagal veiklą „MTEP veiklų vykdymas pagal Civilinės inžinerijos sektoriaus 

plėtros ir transporto NKP tematikas (pastatų energetinio efektyvumo didinimo technologijos; tiltų 
ir viadukų saugos vertinimas bei patikimumo užtikrinimo metodų plėtra; sausumos ir vandens 
transporto technologijos)“: 

 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

 
 
 
 
Projekto 
pavadinimas 

Naudos 
ir kokybė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Rekomendacijos 
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1. 
VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-020 

Vilniaus 
Gedimino 
technikos 
universitetas 

Transporto statinių, 
transporto priemonių 
ir jų srautų 
inovatyvių tyrimo 
metodų ir sprendimų 
kūrimas bei taikymas 

75 1.329.045 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

 
1.1.9. pagal veiklą „MTEP veiklų vykdymas pagal Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių 

industrijų NKP tematikas (kinas ir vaizdo produkcija; televizija ir radijas; vaizdo žaidimai; 
muzika; dizainas (mados dizainas, grafinis dizainas, interjero dizainas, produktų dizainas)“: 

 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

 
 
 
 
Projekto 
pavadinimas 

Naudos 
ir kokybė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Rekomendacijos 

1. 
VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-007 

Vilniaus 
Gedimino 
technikos 
universitetas 

Kompleksiniis 
aplinkos veiksnių 
poveikio kūrėjui 
tyrimas (KAVA) 

76.5 1.192.588 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

2. 
VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-017 

Vytauto 
Didžiojo 
universitetas 

Kultūros institucijų 
komunikacinių 
kompetencijų plėtra 
žinių ir kūrybos 
visuomenės 
kontekste 

57 639.478 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

 
1.1.10. pagal veiklą „MTEP veiklų vykdymas pagal Humanitarinių ir socialinių 

mokslų NKP tematikas (finansinio tarpininkavimo paslaugų technologijos; švietimo paslaugų 
plėtra; humanitarinių ir socialinių mokslų taikymai įvairiuose ūkio sektoriuose)“: 

 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

 
 
 
 
Projekto 
pavadinimas 

Naudos 
ir kokybė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Rekomendacijos 

1. 
VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-016 

Vytauto 
Didžiojo 
universitetas 

Psichosocialinių 
veiksnių ir 
komercializavimo 
svarba efektyviam 
paslaugas teikiančių 
organizacijų 
funkcionavimui ir 
vystymuisi 

61.5 479.875 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

 
1.1.11. Pagal veiklą „MTEP veiklų vykdymas pagal Jūrinio sektoriaus NKP 

tematikas“: 
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Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

 
 
 
Projekto 
pavadinimas 

Naudos 
ir kokybė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Rekomendacijos 

1. 
VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-019 

Klaipėdos 
universitetas 

Lietuvos jūrinio 
sektoriaus 
technologijų ir 
aplinkos tyrimų 
plėtra 

79 4.432.307 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

 
1.1.12. Pagal veiklą „MTEP veiklų vykdymas pagal Žemės, miškų ir maisto ūkio 

NKP tematikas“: 
 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Projekto 
pavadinimas 

Naudos 
ir kokybė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Rekomendacijos 

1. 
VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-023 

Lietuvos 
agrarinių ir 
miškų 
mokslų 
centras 

C3 ir C4 žolinių 
augalų 
daugiafunkcionalumo 
inovatyvioms 
technologijoms 
mokslinis 
pagrindimas: 
fitožaliavos - 
bioproduktai - 
poveikis aplinkai 

71 663.292 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

 
1.2. Bendru sutarimu, remiantis Pavyzdinio projektų atrankos komitetų darbo reglamento, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 
ISAK-2165, 31.4. punktu, siūlyti įgyvendinančiajai institucijai derėtis su likusiais pagal atskiras 
veiklas projektų pareiškėjais, kurie praėjo tinkamumo ir naudos ir kokybės vertinimą, bet juos 
pilnai finansuoti nepakanka finansavimo lėšų veikloje, pradedant nuo geriausiai įvertinto projekto 
ir atsižvelgiant į tai, kad projekto pareiškėjui nuosavomis lėšomis reikėtų prisidėti ne daugiau kaip 
30 proc., dėl paraiškoje numatyto finansavimo dydžio sumažinimo. Projektų pareiškėjams 
nesutikus su finansavimo dydžio sumažinimu ir/arba likus veiklose nepanaudotų lėšų, finansuoti 
tos(-ų) veiklos (-ų) projektą(-us), kuris(-ie) mažiausiai procentinių punktų atsilieka nuo geriausiai 
konkrečioje veikloje įvertinto projekto. 
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2. SVARSTYTA. Konkursinių projektų, finansuojamų pagal Tyrėjų karjeros 

programą ir atitinkančių 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 
prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę VP1-3.1-ŠMM-05-K „MTTP tematinių tinklų, 
asociacijų veiklos stiprinimas“ vertinimo pristatymas ir rekomendacijų dėl jų finansavimo 
priėmimas.  

 
NUTARTA. 
2.1. Bendru sutarimu patvirtinti sąrašą projektų, kuriems rekomenduojama skirti 

finansavimą (remiantis balų skaičiumi): 
 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Projekto 
pavadinimas 

Naudos 
ir kokybė 
vertinimo 

etape 
surinktas 

balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

 

Siūloma 
maksimali 
projekto 

finansavimo 
suma, Lt 

Rekomendacijos 

1. 
  VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-001  

  
Valstybinis 
mokslinių 
tyrimų 
institutas 
inovatyvios 
medicinos 
centras 
 

 
Valstybinio 
mokslinių tyrimų 
instituto Inovatyvios 
medicinos centras 
stiprinimas 

 
100 1.349.793,00 

Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

2. 
VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-002 

 
Valstybinis 
mokslinių 
tyrimų 
institutas 
Gamtos 
tyrimų 
centras 
 

 
Gamtos tyrimų 
centro institucinių, 
mokslininkų ir tyrėjų 
gebėjimų stiprinimas 100 767.288,40 

Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

3. 
VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-010 

 
Asociacija 
„Nacionalinis 
programinės 
įrangos ir 
paslaugų 
klasteris“ 
 

 
Nacionalinės 
programinės įrangos 
ir paslaugų 
technologijų 
platformos 
stiprinimas 

100 1.333.720,00 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

4. 
VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-012 

Fotoelektros 
technologijų 
ir verslo 
asociacija 

„Fotoelektros 
technologijų 
tematinio ir 
partnerystės tinklo 
stiprinimas 
(PVNEXT)" 
 

100 685.629,00 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

5. VP1-3.1-
ŠMM-05-

Valstybinis 
mokslinių 

Fizinių ir 
technologijos mokslų 100 1.425.000,00 Skirti finansavimą 

projektui 
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K-02-016 tyrimų 
institutas 
Fizinių ir 
technologijos 
mokslų 
centras 

centro ir Lietuvos 
mokslų akademijos 
veiklos stiprinimas 

įgyvendinti 

6. 
VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-020 

VšĮ 
„Mokslininkų 
sąjungos 
institutas“ 

„Mokslininkų 
vietinio ir 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
skatinimas bei 
kompetencijų 
ugdymas" 
 

100 360.155,00 
Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

7. 
VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-023 

Lietuvos 
inžinierinės 
pramonės 
asociacija 
„Linpra“ 
 

 
MTEP tinklų 
integracija ateities 
gamybai 100 1.295.527,00 

Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

8. 
VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-024 

Lietuvos 
sveikatos 
mokslų 
universitetas 
 

Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto 
veiklos stiprinimas 100 1.274.998,00 

Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

9. 
VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-025 

Lietuvos 
agrarinių 
miškų 
mokslų 
centras 
 

Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centro 
veiklos stiprinimas 100 1.042.172,00 

Skirti finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 

 
 

2.2. Bendru sutarimu, atsižvelgiant į likusią nepaskirstytą priemonėje lėšų sumą, gavus 
projekto VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-007 Asociacijos „Santaros slėnis“ vertinimo ataskaitą ir projektui 
naudos ir kokybės vertinimo metu surinks daugiau nei 95 balus, padidinti Projekto finansavimo 
sąlygų aprašo Nr. 2, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 
20 d. įsakymu Nr. V-1721 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 
prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonės „MTTP tematinių tinklų, 
asociacijų veiklos stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“, lėšų sumą 
baigtų įgyvendinti projektų sutaupytomis lėšomis. Pakeitus Aprašą, remiantis Pavyzdinio projektų 
atrankos komitetų darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2009 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-2165, 31.4. punktu, siūlyti įgyvendinančiajai institucijai 
derėtis su pareiškėju dėl paraiškoje numatyto finansavimo dydžio sumažinimo.  
 

2.3. Bendru sutarimu, atsižvelgiant į naudos ir kokybės vertinimo metu surinktus 
balus ir į tai, kad VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonėje „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos 
stiprinimas“ nepakanka lėšų, patvirtinti sąrašą projektų, kuriems rekomenduojama neskirti 
finansavimo: 

 

Paraiškos 
SFMIS 
numeris 

Organizacijos 
pavadinimas Projekto pavadinimas 

Naudos ir 
kokybės 

balai 
Rekomendacijos 
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VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-005 

LIETUVOS 
APRANGOS IR 
TEKSTILĖS ĮMONIŲ 
ASOCIACIJA 

TAIP - Tekstilės ir 
Aprangos Inovacijų 
Plėtrai 

  
95 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-006 

Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas 

Lietuvos statybų 
technologinės platformos 
(LSTP) stiprinimas bei 
statybos sektoriaus 
mokslo tyrimų krypčių 
optimizavimas 

 95 Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-008 

Vilniaus universitetas Vilniaus universiteto ir 
prie jo prijungtų mokslo 
institutų veiklos 
efektyvumo didinimas 
sutelkiant turimus ir 
kuriamus MTEP išteklius 

 95 Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-015 

Lietuvos socialinių 
pedagogų asociacija 

Lietuvos MTEP 
pajėgumo didinimas 
ugdant socialinio 
ugdymo tyrėjų 
kompetencijas 

 95 Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-027 

Naujos kartos mokslo ir 
verslo klasteris 

Humanitarinių ir 
socialinių mokslų plėtra 
darniai visuomenės kaitai 
ir tarptautiniam ūkio 
konkurencingumui 
didinti 

90 Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-018 

Asociacija "Slėnis 
Nemunas" 

Integruoto mokslo, 
studijų ir verslo centro 
(slėnio) „Nemunas" 
programos 
įgyvendinimas, 
striprinant partnerystę ir 
institucijų veiklą 

 89,6 Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-014 

LIETUVOS 
KOSMOSO 
ASOCIACIJA 

Nacionalinės kosmoso 
technologinės platformos 
veiklos plėtra 
(Science4Space) 

 87,5 Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-003 

Aleksandro Stulginskio 
universitetas 

Aleksandro Stulginskio 
universiteto ir integruotų 
mokslinių tyrimų 
institutų sąveikos 
stiprinimas 

86,25 Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-021 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

HSM NKP veiklos 
plėtojimas stiprinant 
bendradarbiavimą su 
integruotais mokslo, 
studijų ir verslo centrais 
(slėniais) 

85 Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-013 

Kauno technologijos 
universitetas 

Tematinio partnerystės 
tinklo, skirto slėnių 
„Santaka" ir „Nemunas" 

81,5 Neskirti 
finansavimo 
projektui 
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bei NKP tematikų 
problemoms spręsti ir 
komercializuoti, 
sukūrimas ir įveiklinimas 

įgyvendinti 

VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-017 

Asociacija Santakos 
slėnis 

Asociacijos Santakos 
slėnio veiklos ir 
vaidmens stiprinimas 

81,25 Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-026 

Nacionalinė kūrybinių 
ir kultūrinių industrijų 
asociacija 

Kūrybinių ir kultūrinių 
industrijų nacionalinės 
kompleksinės programos 
partnerysčių plėtra 
(Creative 
Industries&Science 
Partnerships) 

65 Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-022 

Asociacija "Baltijos 
slėnis" 

Slėnių bendradarbiavimo 
tinklas Jūrinio sektoriaus 
vystymui (BALTIJOS 
TINKLAS) 

64,15 Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-011 

Lietuvos biotechnologų 
asociacija 

Lietuvos biotechnologų 
asociacijos bei 
nacionalinės 
biotechnologijų 
platformos narių 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
skatinimas bei 
kompetencijos ugdymas. 

62 Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-004 

Asociacija "Vilniaus 
slėnių asociacija" 

Asociacijos "Vilniaus 
slėnių asociacija" 
tarptautinio 
bendradarbiavimo ir 
žinomumo didinimas 

31,25 Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-019 

Lietuvos miško 
savininkų asociacija 

Miškų sektoriaus 
nacionalinės technologijų 
platformos veiklos 
stiprinimas 

30 Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

 
 
 
Komiteto pirmininkė                                                                                 Nerija Putinaitė  
 
Posėdžio sekretorė                                                                                     Rita Ulkienė  
 
Komiteto nariai:                                                                                         Albertas Žalys 
 

                                                                                              Raimondas Paškevičius   
 
 


