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Tyrėjų karjeros programos projektų atrankos komiteto, kurio institucinė sudėtis 
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-
172 „Dėl Tyrėjų karjeros programos projektų atrankos komiteto sudarymo“ (2012 sausio 4 d. 
įsakymo Nr. V-11 pakeitimu), posėdis vyko 2012 m. rugpjūčio 7 d. A. Volano g. 2, 224 kabinete. 

 
Posėdyje dalyvavo: 
 
Posėdžio pirmininkė – Nerija Putinaitė, švietimo ir mokslo viceministrė. 
 
Komiteto nariai: 
Albetras Žalys – Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų 

depratamento direktorius; 
Raimondas Paškevičius – Švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos 

koordinavimo departamento direktorius. 
 

Stebėtojų teisėmis dalyvaujantys asmenys: 
Simona Liutkienė – Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

valdymo departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos valdymo skyriaus 
vyriausioji specialistė. 

 
Įgyvendinančiosios institucijos atstovai: 
Diana Naujalė – Europos socialinio fondo agentūros Projektų valdymo skyriaus 

(ŠMM) projektų vertinimo koordinatorė. 
 
Kiti dalyviai: 
Justė Sutkaitienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos 

koordinavimo departamento Europos Sąjungos paramos valdymo skyriaus vyresnioji specialistė; 
Elvyra Buzienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Technologijų ir inovacijų skyriaus 

vyresnioji specialistė; 
 
Posėdžio sekretorė – Rita Ulkienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Europos 

Sąjungos paramos koordinavimo departamento Europos Sąjungos paramos valdymo skyriaus 
vyresnioji specialistė. 

 
Posėdyje dalyvavo 3 iš 4 balso teisę turinčių Projektų atrankos komiteto narių.  
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Posėdžio darbotvarkė: 
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 ataskaitos svarstymas, 
priemonės likučių paskirstymas. 

 
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 ataskaitos svarstymas, 
priemonės likučių paskirstymas. 

 
NUTARTA.  

        1.1. Vadovaujantis Tyrėjų karjeros programos projektų atrankos komiteto 2012 m. 
birželio 13 d. protokolu Nr. ESPKD6-2, Europos socialinio fondo agentūra derėjosi su Kauno 
technologijos universitetu dėl sutikimo įgyvendinti projektą „Naujų puslaidininkinių medžiagų ir 
nanostruktūrų kūrimas ir taikymai pažangioms technologijoms“ prisidedant nuosavomis lėšomis. 
Kauno technologijos universitetas sutiko prisidėti savomis lėšomis įgyvendinant projektą, tačiau 
įvertinus priemonės veiklų lėšų likučius nutarta finansuoti projektą visa apimtimi. Atsižvelgiant į 
priemonės veiklų lėšų likučius, naudos ir kokybės vertinimo metu surinktus balus bei projektų 
procentinį atotrūkį nuo didžiausią veikloje balų skaičių gavusio projekto, bendru sutarimu 
rekomenduojama skirti finansavimą: 

 
Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas Projekto pavadinimas 

Naudos ir 
kokybės 

vertinimo 
etape 

surinktas 
balų 

skaičius (iš 
100 galimų) 

Procentinis 
atotrūkis nuo 

didžiausią 
veikloje balų 

skaičių 
gavusio 
projekto 

Siūloma 
maksimali 
projekto 

finansavi-
mo suma, 

Lt 

Rekomenda-
cijos 

1. 

VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-013 

Kauno 
technologijos 
universitetas 

Naujų 
puslaidininkinių 
medžiagų ir 
nanostruktūrų 
kūrimas ir taikymai 
pažangioms 
technologijoms 
 

82 13.68 % 1.200.000  

Skirti 
finansavimą 
projektui 
įgyvendinti 
visa 
apimtimi. 

2. 

VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-010 

Vilniaus 
universitetas 

Paslaugų interneto 
technologijų kūrimo 
ir panaudojimo našių 
skaičiavimų 
platformose teoriniai 
ir inžineriniai 
aspektai 

71 6.58 % 1.200.000  

Skirti 
finansavimą 
projektui 
įgyvendinti. 

 
 

        1.2. Bendru sutarimu, atsižvelgiant į naudos ir kokybės vertinimo metu surinktus 
balus (ne mažiau kaip 50 balų) ir procentinį atotrūkį nuo didžiausią veikloje balų skaičių gavusio 
projekto, sudaryti rezervinių projektų sąrašą: 
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Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas Projekto pavadinimas 

Naudos ir 
kokybės 

vertinimo 
etape 

surinktas 
balų 

skaičius (iš 
100 galimų) 

Procentinis 
atotrūkis nuo 

didžiausią 
veikloje balų 

skaičių 
gavusio 
projekto 

Siūloma 
maksimali 
projekto 

finansavimo 
suma, Lt 

Rekomen-
dacijos 

1. 
VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-006 

Gamtos 
tyrimų 
centras 

Gamtinių biologinių 
ir geologinių išteklių 
tyrimai ir tvarus 
naudojimas 
(BIOGEONAUDA) 

71 12.88 % 1.845.804  

Įtraukti į 
rezervinių 
projektų 
sąrašą. 

2. 

VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-011 

Vilniaus 
dailės 

akademija 

Lietuvos dizaino 
platforma: kūrybinių 
ir kultūrinių 
industrijų proveržio 
prielaidos 
 

54 29.41 % 1.096.851  

Įtraukti į 
rezervinių 
projektų 
sąrašą. 

2. 

VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-003 

Valstybinis 
mokslinių 

tyrimų 
institutas 

Inovatyvios 
medicinos 

centras 

Mokslininkų ir tyrėjų 
gebėjimų stiprinimas 
aukštesniųjų 
eukariotų ląstelių 
technologijų srityje 
(CITOTECHNOLOG
IJOS) 

53.5 28.19 % 1.164.497  

Įtraukti į 
rezervinių 
projektų 
sąrašą. 

 
         1.3. Bendru sutarimu, atsižvelgiant į naudos ir kokybės vertinimo metu surinktus 

balus ir į tai, kad VP1-3.1-ŠMM-08-K priemonėje „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“ nepakanka lėšų, patvirtinti 
sąrašą projektų, kuriems rekomenduojama neskirti finansavimo: 
 
Eil. 
Nr. Paraiškos 

kodas 
Pareiškėjo 

pavadinimas Projekto pavadinimas 

Naudos ir kokybė 
vertinimo etape 
surinktas balų 
skaičius (iš 100 

galimų) 

Rekomendacijos 

1. 
VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-024 

Lietuvos 
kūno 

kultūros 
akademija 

Sveikatingumo sektoriaus 
organizacijų vadyba: 
specialistų kompetencijų 
poreikio vertinimas ir 
sektoriaus konkurencingumo 
didinimo modeliavimas 

41 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

2. VP1-3.1-
ŠMM-08-
K-01-002 

Vilniaus 
universitetas 

Naratyvų konstravimas ir 
komunikacija Lietuvos 
kūrybinėse ir kultūrinėse 
industrijose 1990 – 2011 m. 

35.5 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti 

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

                                                                                              Raimondas Paškevičius   


