LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA
TYRĖJŲ KARJEROS PROGRAMOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2012 m. gruodžio 5 d. Nr. ESPKD6-11
Vilnius
Tyrėjų karjeros programos projektų atrankos komiteto, kurio institucinė sudėtis
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V172 „Dėl Tyrėjų karjeros programos projektų atrankos komiteto sudarymo“ (2012 sausio 4d.
įsakymo Nr. V-11 pakeitimu), posėdis vyko 2012 m. birželio 13 d. A. Volano g. 2, Kolegijų salėje.
Posėdyje dalyvavo:
Posėdžio pirmininkė – Nerija Putinaitė, švietimo ir mokslo viceministrė.
Komiteto nariai:
Paulius Subačius – švietimo ir mokslo ministro visuomeninis konsultantas, Komiteto
pirmininkės pavaduotojas
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:
Valdemaras Razumas – Lietuvos mokslų akademijos prezidentas;
Antanas Vidimantas Bumelis – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro
Politikos stebėsenos skyriaus vedėjas;
Nijolė Ramanauskienė, Europos socialinio fondo agentūros Projektų valdymo
skyriaus (ŠMM) vedėja;
Tomas Žalandauskas – Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos garbės narys;
Simona Liutkienė – Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos
valdymo departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė
Įgyvendinančiosios institucijos atstovai:
Algimantas Kartočius – Europos socialinio fondo agentūros Projektų valdymo
skyriaus (ŠMM) projektų vertinimo koordinatorius.
Kiti dalyviai:
Kristina Babelytė- Labanauskė – Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir
technologijų departamento, Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėja.
Posėdžio sekretorė – Rita Ulkienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Europos
Sąjungos paramos koordinavimo departamento Europos Sąjungos paramos valdymo skyriaus
vyresnioji specialistė.
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Posėdyje dalyvavo 4 iš 4 balso teisę turinčių Projektų atrankos komiteto narių.
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 finansavimo
SVARSTYTA.
Po Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1423 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, priemonei VP1-3.1-ŠMM05-K „MTTP tematinių tinklų ir asociacijų veiklos stiprinimas“ buvo padidinta lėšų suma 8 299
000,00 litais, iš priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei
veiklai (visuotinė dotacija)“. Taip pat šioje priemonėje yra likusių nepanaudotų lėšų 1 505 845 Lt.
Atsiradus priemonėje papildomų lėšų svarstyta galimybė finansuoti projektus, kurie
įtraukti rezervinių projektų sąrašą (2012 m rugpjūčio 2 d. protokolo Nr. ESPKD6-7 sprendimas).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
1) Atsižvelgiant į priemonėje turimas lėšas, finansuoti 8 projektus pagal geriausiųjų
eilę:
Naudos
ir
kokybė
vertinimo
etape
surinktas
balų skaičius
(iš
100
galimų)

Siūloma
maksimali
projekto
finansavimo
suma, Lt

Rekomendacijos

1 232 785,00

Skirti
finansavimą
projektui
įgyvendinti

LIETUVOS
TAIP - Tekstilės 95
APRANGOS ir
Aprangos
IR
Inovacijų Plėtrai
TEKSTILĖS
ĮMONIŲ
ASOCIACIJA

1 400 037,44

Skirti
finansavimą
projektui
įgyvendinti

Lietuvos statybų 95
technologinės
platformos
(LSTP)
stiprinimas bei
statybos
sektoriaus
mokslo tyrimų

1 361 643,00

Skirti
finansavimą
projektui
įgyvendinti

Eil.
Nr.

Projekto
kodas

Pareiškėjas

Projekto
pavadinimas

1.

VP1-3.1ŠMM-05K-02-007

Asociacija
„Santaros
slėnis“

Lietuvos mokslo 97,19
ir
studijų
organizacijų
tematinių tinklų
plėtra ir tyrėjų
kompetencijų
ugdymas

2.

VP1-3.1ŠMM-05K-02-005

3.

VP1-3.1ŠMM-05K-02-006

Vilniaus
Gedimino
technikos
universitetas

3
krypčių
optimizavimas
Vilniaus
95
universiteto
ir
prie jo prijungtų
mokslo institutų
veiklos
efektyvumo
didinimas
sutelkiant
turimus
ir
kuriamus MTEP
išteklius

1 415 276,75

Skirti
finansavimą
projektui
įgyvendinti

Lietuvos MTEP 95
pajėgumo
didinimas
ugdant socialinio
ugdymo tyrėjų
kompetencijas

769 536,00

Skirti
finansavimą
projektui
įgyvendinti

Asociacija
„Naujos
kartos mokslo
ir
verslo
klasteris“

Humanitarinių ir 90
socialinių
plėtra
mokslų
darniai
visuomenės
kaitai
ir
tarptautiniam
ūkio konkurencingumui didinti

915 957,00

Skirti
finansavimą
projektui
įgyvendinti

VP1-3.1ŠMM-05K-02-018

Asociacija
„Slėnis
Nemunas“

89,6
Integruoto
mokslo, studijų
ir verslo centro
(slėnio)
„Nemunas“
programos
įgyvendinimas,
striprinant
ir
partnerystę
institucijų veiklą

1.388.168,50

Skirti
finansavimą
projektui
įgyvendinti

VP1-3.1ŠMM-05K-02-014

Lietuvos
kosmoso
asociacija

Nacionalinės
87,5
kosmoso
technologinės
platformos
veiklos
plėtra
(Science4Space)

952.097,03

Skirti
finansavimą
projektui
įgyvendinti

4.

VP1-3.1ŠMM-05K-02-008

Vilniaus
universitetas

5.

VP1-3.1ŠMM-05K-02-015

Lietuvos
socialinių
pedagogų
asociacija

6.

VP1-3.1ŠMM-05K-02-027

7.

8.

2) Rezervinių projektų sąraše palikti šiuos projektus pagal geriausiųjų eilę ir skirti
finansavimą, kai bus galimybė.
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Eil.
Nr.

Projekto
kodas

Pareiškėjas

1.

VP1-3.1ŠMM-05K-02-003

Aleksandro
Stulginskio
universitetas

2.

VP1-3.1ŠMM-05K-02-021

3.

VP1-3.1ŠMM-05K-02-013

4.

VP1-3.1ŠMM-05K-02-017

5.

VP1-3.1ŠMM-05K-02-022
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VP1-3.1ŠMM-05K-02-011

Projekto
pavadinimas

Aleksandro
Stulginskio
universiteto
ir
integruotų
mokslinių tyrimų
institutų sąveikos
stiprinimas
Vytauto
HSM
NKP
Didžiojo
veiklos
universitetas plėtojimas
stiprinant
bendradarbiavim
ą su integruotais
mokslo, studijų ir
verslo
centrais
(slėniais)
Kauno
Tematinio
technologijos partnerystės
skirto
universitetas tinklo,
slėnių „Santaka"
ir „Nemunas" bei
NKP
tematikų
problemoms
ir
spręsti
komercializuoti,
sukūrimas
ir
įveiklinimas
Asociacija
Asociacijos
Santakos
Santakos slėnio
slėnis
veiklos
ir
vaidmens
stiprinimas
Asociacija
Slėnių
„Baltijos
bendradarbiavim
slėnis“
o tinklas Jūrinio
sektoriaus
vystymui
(BALTIJOS
TINKLAS)
Lietuvos
Lietuvos
biotechnologų
biotechnologų
asociacijos bei
asociacija
nacionalinės
biotechnologijų
platformos narių

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

Siūloma
maksimali
projekto
finansavimo
suma, Lt

Rekomendacijos

86,25

577 976,00

Įtraukti
rezervinių
projektų sąrašą

į

85

1 370 142,00

Įtraukti
rezervinių
projektų sąrašą

į

81,5

1 406 814,00

Įtraukti
rezervinių
projektų sąrašą

į

81,25

437 616,50

Įtraukti
rezervinių
projektų sąrašą

į

64,15

601 716,20

Įtraukti
rezervinių
projektų sąrašą

į

62

399 757,16

Įtraukti
rezervinių
projektų sąrašą

į
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7.

VP1-3.1ŠMM-05K-02-026

tarptautinio
bendradarbiavim
o skatinimas bei
kompetencijos
ugdymas.
Nacionalinė Kūrybinių
ir 61,25
kūrybinių ir kultūrinių
kultūrinių
industrijų
industrijų
nacionalinės
asociacija
kompleksinės
programos
partnerysčių
plėtra (Creative
Industries&
Science
Partnerships)

1 149 912,24

Įtraukti
rezervinių
projektų sąrašą

Komiteto pirmininkė

Nerija Putinaitė

Posėdžio sekretorė

Rita Ulkienė

Komiteto nariai:

Paulius Subačius
Albertas Žalys
Raimondas Paškevičius

į

