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Posėdžio darbotvarkė: 
 
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“, svarstymas dėl rezervinių projektų sąrašo sudarymo. 

 
1. SVARSTYTA.  
Pastebėta, kad skelbiant kvietimus ir įgyvendinant projektus pagal 2007–2013 m. 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ 
priemones, bus sutaupyta lėšų. Kadangi kvietime pagal priemonę VP1-3.1-ŠMM-05-K „MTTP 
tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ buvo gautos 26 paraiškos ir daugumą surinko 
aukštus balus naudos ir kokybės vertinimo metu, svarstoma galimybė sudaryti rezervinių projektų 
sąrašą ir esant galimybei finansuoti papildomai projektus pagal geriausiųjų eilę.  

 
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta: 
1) Atsiradus galimybei padidinti priemonės VP1-3.1-ŠMM-05-K „MTTP tematinių 

tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ lėšas.  
2) Sudaryti rezervinių projektų sąrašą į kurį įtraukti šiuos projektus: 
 

Eil.
Nr. 

Projekto 
kodas 

Pareiškėjas  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-02-007 
 

Asociacija 
„Santaros 
slėnis“ 

Lietuvos 
mokslo ir 
studijų 
organizacijų 
tematinių tinklų 
plėtra ir tyrėjų 
kompetencijų 
ugdymas 

97,19 1 232 785,00 Įtraukti į 
rezervinių 
projektų sąrašą 

2. VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-005 

LIETUVOS 
APRANGOS 
IR 
TEKSTILĖS 
ĮMONIŲ 
ASOCIACIJA 

TAIP - 
Tekstilės ir 
Aprangos 
Inovacijų 
Plėtrai 

95 1 400 037,44 Įtraukti į 
rezervinių 
projektų sąrašą 

3.  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 1 361 643,00 Įtraukti į 
rezervinių 
projektų sąrašą 
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4. 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 1 415 276,75 Įtraukti į 
rezervinių 
projektų sąrašą 

5.  VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-015 

Lietuvos 
socialinių 
pedagogų 
asociacija 

Lietuvos MTEP 
pajėgumo 
didinimas 
ugdant 
socialinio 
ugdymo tyrėjų 
kompetencijas 

95 769 536,00 Įtraukti į 
rezervinių 
projektų sąrašą 

 
3) Įpareigoti Europos socialinio fondo agentūrą atlikti tinkamumo finansuoti 

vertinimą paraiškoms, kurios naudos ir kokybės vertinimo metų surinko ne mažiau kaip 50 balų. 
Jei paraiškos po tinkamumo vertinimo atitiks visus tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijus, į 
rezervinių projektų sąrašą įtraukti šiuos projektus: 

 
Eil.
Nr. 

Projekto 
kodas 

Pareiškėjas  Projekto 
pavadinimas 

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

Prašoma 
bendra 
projekto vertė, 
Lt (l ėšos gali 
keistis po 
tinkamumo 
finansuoti 
vertinimo) 

Rekomendacijos 

1. 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 
konkurencingum
ui didinti 

90 1 372 059,28 Įtraukti į 
rezervinių 
projektų sąrašą, 
jei paraiška po 
tinkamumo 
vertinimo atitiks 
visus tinkamumo 
finansuoti 
vertinimo 
kriterijus 

2. 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 1 499 023,00 Įtraukti į 
rezervinių 
projektų sąrašą, 
jei paraiška po 
tinkamumo 
vertinimo atitiks 
visus tinkamumo 
finansuoti 
vertinimo 
kriterijus 

3. VP1-3.1- LIETUVOS Nacionalinės 87,5 1 018 114,00 Įtraukti į 
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ŠMM-05-
K-02-014 

KOSMOSO 
ASOCIACIJ
A 

kosmoso 
technologinės 
platformos 
veiklos plėtra 
(Science4Space) 

rezervinių 
projektų sąrašą, 
jei paraiška po 
tinkamumo 
vertinimo atitiks 
visus tinkamumo 
finansuoti 
vertinimo 
kriterijus 

4. VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-003 

Aleksandro 
Stulginskio 
universitetas 

Aleksandro 
Stulginskio 
universiteto ir 
integruotų 
mokslinių tyrimų 
institutų sąveikos 
stiprinimas 

86,25 843 566,00 Įtraukti į 
rezervinių 
projektų sąrašą, 
jei paraiška po 
tinkamumo 
vertinimo atitiks 
visus tinkamumo 
finansuoti 
vertinimo 
kriterijus 

5. VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-021 

Vytauto 
Didžiojo 
universitetas 

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

85 1 493 253,00 Įtraukti į 
rezervinių 
projektų sąrašą, 
jei paraiška po 
tinkamumo 
vertinimo atitiks 
visus tinkamumo 
finansuoti 
vertinimo 
kriterijus 

6. VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-013 

Kauno 
technologijos 
universitetas 

Tematinio 
partnerystės 
tinklo, skirto 
slėnių „Santaka" 
ir „Nemunas" bei 
NKP tematikų 
problemoms 
spręsti ir 
komercializuoti, 
sukūrimas ir 
įveiklinimas 

81,5 1 471 044,00 Įtraukti į 
rezervinių 
projektų sąrašą, 
jei paraiška po 
tinkamumo 
vertinimo atitiks 
visus tinkamumo 
finansuoti 
vertinimo 
kriterijus 

7. VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-017 

Asociacija 
Santakos 
slėnis 

Asociacijos 
Santakos slėnio 
veiklos ir 
vaidmens 
stiprinimas 

81,25 1 499 973,00 Įtraukti į 
rezervinių 
projektų sąrašą, 
jei paraiška po 
tinkamumo 
vertinimo atitiks 
visus tinkamumo 
finansuoti 
vertinimo 
kriterijus 

8. VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-026 

Nacionalinė 
kūrybinių ir 
kultūrinių 

Kūrybinių ir 
kultūrinių 
industrijų 

65 1 442 277,00 Įtraukti į 
rezervinių 
projektų sąrašą, 
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industrijų 
asociacija 

nacionalinės 
kompleksinės 
programos 
partnerysčių 
plėtra (Creative 
Industries&Scien
ce Partnerships) 

jei paraiška po 
tinkamumo 
vertinimo atitiks 
visus tinkamumo 
finansuoti 
vertinimo 
kriterijus 

9. VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-022 

Asociacija 
„Baltijos 
slėnis“ 

Slėnių 
bendradarbiavim
o tinklas Jūrinio 
sektoriaus 
vystymui 
(BALTIJOS 
TINKLAS) 

64,15 1 172 259,69 Įtraukti į 
rezervinių 
projektų sąrašą, 
jei paraiška po 
tinkamumo 
vertinimo atitiks 
visus tinkamumo 
finansuoti 
vertinimo 
kriterijus 

10 VP1-3.1-
ŠMM-05-
K-02-011 

Lietuvos 
biotechno-
logų 
asociacija 

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

62 468 009,20 Įtraukti į 
rezervinių 
projektų sąrašą, 
jei paraiška po 
tinkamumo 
vertinimo atitiks 
visus tinkamumo 
finansuoti 
vertinimo 
kriterijus 
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