
 
 

  
 
 

DĖL IŠANKSTINIO KVIETIMO TEIKTI VALSTYBĖS PROJEKTO APRAŠYMUS 
PAGAL TYRĖJŲ KARJEROS PROGRAMOS 2.4 PRIEMONĘ ,,TYRĖJŲ 

TARPTAUTINIO KONKURENCINGUMO UGDYMAS“  
 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi 
Tyrėjų karjeros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. 
gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2335 (Žin., 2008, Nr. 44-1665; 2011, Nr. 9-395, Nr. 130-6185, Nr. 
144-6788; 2012, Nr. 32-1498) (toliau – Programa), Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 
ISAK-977 (Žin., 2008, Nr.44-1665; 2009, Nr. 46-1819;  2011, Nr. 9-395, Nr. 130-6185), skelbia 
išankstinį kvietimą teikti valstybės projekto aprašymus (toliau – Išankstinis kvietimas) pagal 
Programos priemonės „Tyrėjų tarptautinio konkurencingumo ugdymas“ veiklas.  

Galimi pareiškėjai – mokslo ir studijų institucijos.  
Partneriai – Valstybės įsteigti juridiniai asmenys.  
Planuojamo(-ų) projekto (-ų) tikslinės grupės – mokslininkai ir kiti tyrėjai, mokslo ir 

studijų institucijų darbuotojai atsakingi už mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą ir mokslo bei 
verslo bendradarbiavimo skatinimą, mokslo ir studijų ekspertinių ir politiką formuojančių institucijų 
darbuotojai. 

Išankstinio kvietimo pagrindinis uždavinys – skatinti tarptautinio lygio mokslinių tyrimų 
vykdymą pasitelkiant tarptautines pramonės įmones ir (arba) užsienio mokslo ir studijų institucijas bei 
kelti mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikaciją.  

Remiamos veiklos:  
1. Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų vykdymas pasitelkiant tarptautines pramonės 

įmones ir (arba) užsienio mokslo ir studijų institucijas; 
2. Mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo ir studijų institucijų darbuotojų, atsakingų už 

mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo klausimus, 
kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas pagal specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų poreikius 
mokslinių tyrimų srityse. 

Institucijos teikiami projektai būtinai turi apimti abi remiamas veiklas. 
 
Išankstiniame kvietime atrinktas(-i) projektas(-ai) bus realizuojamas(-i) Europos socialinio 

fondo valstybės projekto(-ų) planavimo būdu. Bendras Išankstinio kvietimo biudžetas – iki 20 mln. 
Lt. Minimali projekto vertė – 2,0 mln. Lt, maksimali – 4 mln. Lt.  

 
Iš Išankstiniame kvietime pateiktų projektų idėjų atrinkta geriausia(-os) idėja(-os), kuri (-

ios) bus įtraukta (-os) į valstybės projektų sąrašą.    
Projektas (-ai) vertinimo metu privalo surinkti ne mažiau kaip 50 balų.  
Pareiškėjai, siekiantys, kad jų projektai būtų įtraukti į valstybės projektų sąrašą, 

Ministerijai pateikia valstybės projekto aprašymą pagal pridedamą 2 priedą „Valstybės projekto 
aprašymo forma“. 

Pateikti valstybės projektų aprašymai turi atitikti:  

 1. 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto ,,Tyrėjų 
gebėjimų stiprinimas“  tikslą ir uždavinį; 
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 2. Stebėsenos komiteto patvirtintus bendruosius projektų atrankos kriterijus; 

 3. Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo 
reikalavimų atitikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. 
nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789), nuostatas; 

 4. Programos 2.4 priemonę ,,Tyrėjų tarptautinio konkurencingumo ugdymas“.  

Valstybės projektams, skirtiems Programos remiamų veiklų gyvendinimui, taikomi svarbos 
kriterijai, nurodyti 1 priede.  

Galutinė projektinių idėjų dokumentacijos pateikimo data – 2012 m. balandžio 23 d. 17 
val.  

Projektų idėjų dokumentacija oficialiu raštu turi būti pateikta Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerijai adresu: A. Volano g. 2/7 LT-01516 Vilnius. 

Projektinės idėjos turi būti įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens, pristatytos pašto 
kurjerio arba atsiųstos registruotu paštu nurodytu adresu iki Išankstiniame kvietime nurodyto 
termino pabaigos. Siunčiant paštu arba kurjeriu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne 
vėlesnė kaip Išankstiniame kvietime nurodyta data. 

Projektinės idėjos teikiamos užklijuotame ir užantspauduotame voke. Pareiškėjas privalo 
pateikti vieną projektinės idėjos paraiškos originalą ir elektroninę versiją kompiuterinėje laikmenoje. 
Projektinė idėja turi būti susegta (rekomenduojama segti į segtuvą). Ant voko turi būti nurodytas 
Išankstinio kvietimo pavadinimas, projektinės idėjos pareiškėjo pavadinimas, adresas. Ant kitos 
voko pusės nurodomas kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefonas, faksas bei elektroninio pašto 
adresas. Ant kompiuterinės laikmenos turi būti aiškiai nurodytas projekto pavadinimas ir pareiškėjas. 

Daugiau informacijos gali suteikti Ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo 
departamento Europos Sąjungos paramos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Čepas 
(tel.: (8 5) 219 35 71, el. paštas: vytautas.cepas@smm.lt). 

 
PRIDEDAMA:  
1. Priedas Nr. 1, Projektų, skirtų Tyrėjų karjeros programos 2.4 priemonės ,,Tyrėjų 

tarptautinio konkurencingumo ugdymas“ veiklų gyvendinimui, svarbos vertinimo lentelė ir 
nurodymai vertintojams; 

2. Priedas Nr. 2, Valstybės projekto aprašymo forma. 
 
 
 
 
Viceministrė Nerija Putinaitė 



  

PRIEDAS NR. 1 
 

PROJEKTŲ, SKIRTŲ TYRĖJŲ KARJEROS PROGRAMOS 2.4 PRIEMONĖS ,,TYRĖJŲ TARPTAUTINIO KONKURENCINGUMO 
UGDYMAS“ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMUI, SVARBOS VERTINIMO LENTELĖ IR NURODYMAI VERTINTOJAMS 

 
Svarbos 

kriterijus 
Svarbos kriterijaus 

detalizavimas 
Maksima-
lus balas 

Vertinimo aspektai ir jų 
pagrindimas Informacijos šaltinis 

1 2 3 4 5 
1.  Aukšto 
tarptautinio lygio 
mokslinių tyrimų 
vykdymas  

Pareiškėjas kartu su 
partneriais gali užtikrinti 
aukšto tarptautinio lygio 
mokslinių tyrimų 
vykdymą  

35 Balai sumuojami. Jei vertinimo 
aspektas nėra pilnai tenkinamas, balas 
gali būti mažinamas vertinimo metu: 
 
1.1. Pareiškėjas ir/ar partneris turi 
bendradarbiavimo sutartį su 
tarptautiniais tyrimų centrais ir/ar 
tarptautinėmis įmonėmis ir/ar užsienio 
mokslo ir studijų institucijomis dėl 
aukšto tarptautinio lygio mokslinių 
tyrimų vykdymo – iki 20 balų. 
 
1.2. Pareiškėjas ir/ar partneris turi 
tarptautinių mokslinių tyrimų projektų 
įgyvendinimo patirties, t.y. dalyvauja 
(dalyvavo) bent vienoje iš žemiau 
išvardintų programų: ES 7-oji bendroji 
mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir demonstracinės veiklos 
programa; Europos tarpvyriausybinio 
bendradarbiavimo programa mokslo ir 
technologijų srityje (COST); Europos 
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros 
ir bendradarbiavimo programa 
„Eureka“– iki 10 balų. 
 
1.3. Projekto įgyvendinimo metu 

Priedo Nr. 2 „Valstybės projekto 
aprašymo forma“ 3, 4, 5 punktai, 
kiti pridedami dokumentai. 
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numatoma integracija į tarptautines 
analogiškų mokslinių tyrimų 
infrastruktūras ir/ar tarptautinius 
mokslinių tyrimų tinklus – iki 5 balų. 
 

2. Potencialus 
projekto 
mokslinio tyrimo 
rezultatų poveikis 
tolesnei 
prioritetinių 
mokslo sričių 
plėtrai, žinių 
sklaidai ir jų 
panaudojimui 

Planuojami gauti tyrimų 
rezultatai gali padaryti 
reikšmingą poveikį 
tolesniam žinių 
išplėtimui ir/arba 
tolimesniam žinių 
panaudojimui 
 

20 Balai sumuojami. Jei vertinimo 
aspektas nėra pilnai tenkinamas, balas 
gali būti mažinamas vertinimo metu: 
 
2.1. Pareiškėjas ir/ar partneris yra 
įsipareigojęs, kad iki projekto 
pabaigos patentuos mokslinių tyrimų 
rezultatus viename iš šių patentų 
biurų:  
a) Europos patentų biure;  
b) Jungtinių Amerikos valstijų patentų 
ir prekybos ženklų biure;  
c) Japonijos patentų biure;  
d) Pasaulio intelektinės nuosavybės 
organizacijoje naudojantis tarptautine 
patentavimo procedūra pagal 
patentinės kooperacijos sutartį  
– iki 10 balų. 
 
2.2. Pagrįstas mokslinio tyrimo 
rezultatų poveikis pareiškėjo ir/ar 
partnerio mokslinio potencialo 
konkurencingumo didinimui 
(viešosios ir privačiosios partnerystės 
galimybė, pareiškėjo ir /arba partnerio 
žinomumas tarptautiniu mastu, 
galimybė pritraukti tyrėjus iš užsienio) 
– iki 5 balų. 
 
2.3. Pareiškėjas ir/ar partneris numato 
mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo ir 

Priedo Nr. 2 „Valstybės projekto 
aprašymo forma“ 3, 4, 5 punktai, 
kiti pridedami dokumentai. 



 3 
studijų institucijų darbuotojų 
kvalifikacijos ir kompetencijų 
tobulinimą aukšto tarptautinio lygio 
mokslinių tyrimų vykdymo ir 
mokslinių tyrimų rezultatų 
panaudojimo srityse, įskaitant 
stažuotes į tarptautinius mokslinių 
tyrimų centrus ir/ar tarptautines 
pramonės įmones ir/ar užsienio 
mokslo ir studijų institucijas, 
vykdančias analogiškus aukšto 
tarptautinio lygio mokslinius tyrimus 
– iki 5 balų. 
 

3. Projekto 
mokslinio tyrimo 
mokslinė ir (ar) 
technologinė 
kokybė ir 
aktualumas 

Vykdomi projektai bus 
aktualūs ir naujoviški šių 
dienų mokslo kontekste 
 

35 Balai sumuojami. Jei vertinimo 
aspektas nėra pilnai tenkinamas, balas 
gali būti mažinamas vertinimo metu: 
 
3.1. Mokslinio tyrimo projekto grupės 
nariai turi pakankamą mokslinį įdirbį 
projekto tematikoje, t.y. atliktę 
paruošiamuosius darbus ir/ar anksčiau 
publikavę šioje mokslinių tyrimų 
tematikoje mokslinius straipsnius 
tarptautiniu lygiu – iki 10 balų. 
 
3.2. Pagrįsta galimybė tęsti ir/ar toliau 
plėtoti pradėtus mokslinių tyrimų 
projektus, mokslinio tyrimo rezultatai 
duos postūmį naujų technologijų 
atsiradimui arba platesniam esamų 
technologijų panaudojimui – iki 20 
balų. 
 
3.3. Kokybiškai parengtas mokslinio 
tyrimo apibūdinimas, suprantamas ir 

Priedo Nr. 2 „Valstybės projekto 
aprašymo forma“ 3, 4, 5 punktai, 
kiti pridedami dokumentai. 
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pagrįstas mokslinio tyrimo vykdymo 
planas – iki 5 balų. 
 

4. Projektinės 
idėjos biudžeto 
pagrįstumas 

Projektinės idėjos bus 
efektyvios naudos ir 
kaštų prasme 

10 Balai sumuojami. Jei vertinimo 
aspektas nėra pilnai tenkinamas, balas 
gali būti mažinamas vertinimo metu: 
 
4.1. Projektinės idėjos aprašyme 
pagrindžiamas preliminarus 
biudžetas, jo pagrindiniai skaičiavimo 
būdai – iki 5 balų;  
4.2. Mokslinio tyrimo grupės sudėties 
ir projekto kaštų optimalumas 
iškeltiems tikslams ir uždaviniams 
spręsti – iki 5 balų. 
 

Priedo Nr. 2 „Valstybės projekto 
aprašymo forma“ 3, 4, 5, 7 
punktai, kiti pridedami 
dokumentai. 

Bendras balas  100   
 
 

____________________________ 
 

 
 



  

PRIEDAS NR. 2 
 

VALSTYBĖS PROJEKTO APRAŠYMO FORMA 
 

 
Projekto pavadinimas (Šiame lauke nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašomas 

finansavimas, pavadinimas ir galima jo santrumpa. Projekto 
pavadinimas turėtų būti trumpas ir aiškus, nusakantis Valstybės 
projekto idėją.  
Galimas simbolių skaičius – 300.) 

 
1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

(Nurodomas juridinio asmens pilnas 
pavadinimas (pagal juridinio asmens 
registravimo pažymėjimą) ir tos organizacijos 
teisinę formą. Galimas simbolių skaičius – 140.) 

Pareiškėjo kodas (Nurodomas kodas pagal galiojantį juridinio 
asmens registravimo pažymėjimą.  
Galima įvesti tik skaitmenis.) 

Buveinės adresas: 
gatvė, namo 
numeris, pašto 
indeksas, vietovė 

(Nurodomas Valstybės projekto aprašymą 
teikiančio juridinio asmens oficialus 
registravimo adresas.  
Galimas simbolių skaičius – 100.)  

tel. (Nurodomas Valstybės projekto aprašymą 
teikiančio juridinio asmens telefono numeris. 
Galimas simbolių skaičius – 20. Telefono 
numeris nurodomas pagal tokią formą – (8~5) 
216 2222.) 

faks. (Nurodomas Valstybės projekto aprašymą 
teikiančio juridinio asmens fakso numeris. 
Galimas simbolių skaičius – 20. Fakso numeris 
nurodomas pagal tokią formą – (8~5) 216 
2222.) 

 Pareiškėjas 

el. p. adresas (Nurodomas Valstybės projekto aprašymą 
teikiančio juridinio asmens elektroninio pašto 
adresas. Galimas simbolių skaičius – 50.) 

 
2. DUOMENYS APIE PROJEKTO PARTNERĮ 
Ar projektas turi  
partnerį(-ius)? 
 
 

 taip 
 ne 
Pažymėti „taip“ arba „ne“. 
Jei pažymima „Ne“, toliau informacija apie projekto partnerį(-ius) 
nepildoma. 

 
 

Buveinės adresas 
Eil. Nr. Partnerio 

pavadinimas Kodas gatvė namo 
numeris pašto kodas vietovė 

(Įveda-
mas 
skai-
čius ir 
po jo 

(Nurodomas 
partnerio 
organizacijos 
pavadinimas 
pagal juridinio 

(Nurodomas 
kodas pagal 
galiojantį 
juridinio 
asmens 

(Nurodomas 
partnerio 
organizaci-jos 
oficialaus 
registravimo 

(Nurodomas 
partnerio 
organizacijos 
oficialaus 
registravimo 

(Nurodomas 
partnerio 
organizacijos 
pašto 
indeksas 

(Nurodomas 
partnerio 
organizacijos 
oficialaus 
registravimo 
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deda-
mas 
taškas) 

asmens 
steigimo 
dokumentus ir 
registravimo 
pažymėjimą.  
Galimas 
simbolių  
skaičius – 
140.) 

registravimo 
pažymėjimą
. 
Galima 
įvesti tik 
skaitmenis. 
Galimas 
simbolių  
skaičius – 
nuo 7 iki 9.) 

adreso gatvės 
pavadinimas.  
Galimas 
simbolių 
skaičius – 50.) 

adreso namo 
eilės numeris 
ir butas (jei 
reikalinga). 
Galimas 
simbolių 
skaičius – 
10.)  
 

pagal oficialų 
registravimo 
adresą.  
Galimas 
simbolių 
skaičius – 
10.) 

adreso 
vietovės 
pavadinimas.  
Galimas 
simbolių 
skaičius – 
50.)  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
3. TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS (SANTRAUKA) 
Projekto esmė 
(Pateikiamas problemos aprašymas ir projekto poreikio pagrindimas, problemos sprendimo 
aprašymas, projekto tikslas. Pagrindžiama projekto pridėtinė vertė (išskiriamos pagrindinės 
stipriosios projekto ypatybės, t. y. kodėl projektas yra įdomus ir patrauklus (inovatyvumas, idėjos 
naujumas, kūrybiškumas, nestandartinis problemos sprendimas ir pan. Lietuvos, regiono ar kitu 
lygiu) arba kodėl projektas yra naudingas ir (arba) būtinas.) 
Galimas įvesti simbolių skaičius – 2000.) 
 
Informacija apie projekto valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą 
(Aprašomos projekto valdymo grupės ir (arba) projektą administruojančio personalo atsakomybė ir 
funkcijos. Pateikiamas projekto partnerio pasirinkimo pagrindimas (jei taikoma): pagrindžiamas 
projekto partnerio pasirinkimas ir jo indėlis į projektą, nurodoma, kodėl projektas turi būti 
įgyvendinamas su partneriu, kokia gaunama pridėtinė vertė iš partnerio įtraukimo į projektą? 
Galimas simbolių skaičius – 1000.) 
 
Projekto tęstinumas 
(Pateikiamas projekto tęstinumo aprašymas atsižvelgiant į du požymius – fizinį ir veiklos rezultatų: 
Fizinis (jei taikoma): glaustai aprašoma, kaip bus užtikrintas projekto produktų tęstinumas (pvz., kas ir 
kaip apmokės naujai pastatyto pastato eksploatavimo išlaidas, kas bus atsakinga už sukurtos 
infrastruktūros tinkamą naudojimą), kaip bus užtikrinamas projekto rezultatų panaudojimas ir (arba) 
sklaida.  
Veiklos rezultatų: glaustai aprašoma, kaip bus užtikrintas Valstybės projekto veiklų tęstinumas 
(nurodomos konkrečios priemonės)  po projekto įgyvendinimo pabaigos (pvz., kas išlaikys reikiamą 
darbuotojų skaičių arba kaip apmokytų darbuotojų žinios bus pritaikytos tolesnėje veikloje). 
Galimas simbolių skaičius – 1000.) 
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4. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS 

Nr. Tikslai Nr. Uždaviniai Nr. Projekto 
veiklos 

Fiziniai veiklos 
įgyvendinimo 
rodikliai 

(Galima 
įrašyti tik 
skait-
menis. 
Galimas 
simbolių 
skai- 
čius – 3) 

(Galimas 
simbolių 
skaičius – 
200.) 

(Gali-
mas 
simbo-
lių 
skai-
čius – 
4.) 

(Galimas 
simbolių 
skaičius – 
150.)  

(Galimas 
simbolių 
skaičius – 6.  
Galimas 
maksimalus 
veiklų skai-
čius – 20. 

(Galimas 
simbolių  
skaičius – 
150.)  
 

(Galimas 
simbolių skaičius 
– 150.)  
 

1.       
  1.1.     
    1.1.1.   
       
 
5. PROJEKTO VEIKLŲ APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS (PILDOMA TIK EUROPOS SOCIALINIO FONDO 
PROJEKTAMS) 
Veiklos Nr. Projekto veiklos 

pavadinimas 
Veiklos aprašymas ir pagrindimas 

1.1.1* (Lentelė pildoma 
remiantis 4 punkto 
lentelėje ,,Projekto 
loginis pagrindimas“ 
(toliau – 4 punkto 
lentelė) pateikta 
informacija:  
* pažymėtose eilutėse 
nurodytų veiklų 
numeriai ir pavadinimai 
turi atitikti veiklos 
numerius ir veiklos 
pavadinimus, 
nurodytus 4 punkto 
lentelėje.) 

(Šioje lentelėje detaliai aprašomos ir pagrindžiamos 
projekto veiklos (nurodomi pasirinkimo kriterijai, 
aktualumas, naudingumas, nurodoma, kokie dokumentai 
ar programos ir pan. bus parengti veiklos etapo 
pabaigoje), nurodoma, kaip jos prisidės prie projekto 
tikslų ir uždavinių pasiekimo ir kita. Jei 4 punkto 
lentelėje yra sujungtos kelios veiklos, šioje lentelėje jos 
išskaidomos atskirose eilutėse (pvz., 1.1.1 veikla 
„Personalo valdymo mokymai“ yra sudaryta iš kelių 
smulkesnių veiklų (pvz., seminarų), tai šioje lentelėje yra 
pateikiama informacija apie kiekvieną smulkesnę veiklą 
atskirai: 1.1.1.1 „Darbuotojų atranka“, 1.1.1.2 
„Darbuotojų motyvavimas“ ir pan.). Informacija 
naudojama projekto vertinimo metu. Galimas simbolių 
skaičius – 500.)  

1.1.1.1   
1.1.1.2   
   
1.1.2*   
1.1.2.1   
1.1.2.2   
   
1.2.1*   
1.2.1.1   
1.2.1.2   
   
1.2.2*   
1.2.2.1   
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1.2.2.2   
   

 
6. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ  
 
6.1. Išsamus esamos situacijos ar problemos ir tikslo, kurio siekiama vykdant Valstybės projektą, 
aprašymas 

(Išsamiai aprašoma problema, kuriai spręsti prašomas finansavimas. Atskleidžiamos problemos 
atsiradimo priežastys ir pasekmės. Problema gali būti aprašoma remiantis atliktais kokybiniais 
tyrimais arba aktualia oficialia statistine informacija, kuri tiesiogiai siejasi su projektu sprendžiama 
problema. Taip pat aprašomas Paraiškos dėl projekto finansavimo (A) dalies formos, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008,  
Nr. 23-861, Nr. 114-4371), 6 punkte „Projekto loginis pagrindimas“ nurodytas projekto tikslas(-ai) 
bei jo (jų) sąsaja su numatoma spręsti problema. Galimas simbolių skaičius – 1500.) 
 
6.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė 
(Alternatyvų analizė skirta pagrįsti, kad Pareiškėjo aprašytai problemai spręsti ir tikslui pasiekti 
buvo apsvarstytos įvairios projekto įgyvendinimo alternatyvos ir pasirinktas pats geriausias projekto 
įgyvendinimo būdas. 
Kiekvienam projektui pagrįsti turėtų būti svarstomos bent dvi alternatyvos: „nulinė“ alternatyva 
(alternatyva, kai projektas nėra įgyvendinamas arba jis nėra finansuojamas Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšomis) ir kita alternatyva (alternatyva, kai projektas yra įgyvendinamas ir 
finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis). 
Atliekant alternatyvų analizę taip pat turi būti atskleista, kad visos realios Valstybės projekto 
įgyvendinimo galimybės buvo svarstytos arba kad kitų alternatyvų, be jau nagrinėjamų, nėra 
tikslinga svarstyti.) 
 
Alternatyvos 

numeris ir 
pavadinimas 

Alternatyvos aprašymas 
Alternatyvos 

vertinimo 
kriterijai 

Alternatyvos įvertinimas pagal 
vertinimo kriterijus 

Poveikis atitinka-
mai švietimo ir 
mokslo sričiai 
pagal  
2007–2013 m. 
veiksmų 
programos priedo 
tikslą.  

(Aprašomas numatomas alternatyvos 
įgyvendinimo teigiamas ir (arba) 
neigiamas poveikis susijusiai švietimo 
ir mokslo sričiai.  
Galimas simbolių skaičius – 500.) 

Poveikis projekto 
tikslinėms 
grupėms. 

(Aprašomas numatomas alternatyvos 
įgyvendinimo teigiamas ir (arba) 
neigiamas poveikis tikslinei grupei 
(projekto dalyviams).  
Galimas simbolių skaičius – 500.) 

1. „Nulinė“ 
alternatyva 

(Pateikite trumpą 
nurodytos alternatyvos 
aprašymą. 
 
Aprašant „nulinę“ 
alternatyvą gali būti 
aprašyta: 
- situacija, kai projektas 
iš viso nėra įgyvendintas 
(jei projekto įgyvendinti 
neįmanoma pareiškėjo ir 
(arba) partnerio lėšomis 
arba pritraukti kitų 
finansavimo šaltinių) 
 
- situacija, jei projektas 
būtų įgyvendinamas 
pareiškėjo ir (arba) 
partnerio lėšomis 
pritraukiant kitus 
galimus finansavimo 

Poveikis darnaus 
vystymosi 
principo 
įgyvendinimui. 

(Aprašomas numatomas alternatyvos 
įgyvendinimo teigiamas ir (arba) 
neigiamas poveikis darnaus vystymosi 
įgyvendinimui, atsižvelgiant į 
Nacionalinės darnaus vystymosi 
strategijos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2003 m. 
rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Žin., 
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2003, Nr. 89-4029; 2009, Nr. 121-
5215), nuostatas: 
- projektas nepažeidžia aplinkos 
apsaugos reikalavimų ir (arba) 
sprendžia aplinkos apsaugos srityje 
egzistuojančias problemas;  
- projektas nedaro neigiamos įtakos ir 
(arba) numato konkrečias priemones, 
sprendžiant socialines bei ekonomines 
problemas (švietimo ir mokslo 
vaidmuo, kokybė bei prieinamumas; 
nedarbas, skurdas arba socialinė 
atskirtis); 
- projektas prisideda įgyvendinant ir 
(arba) neprieštarauja darnaus 
vystymosi nuostatoms regionų plėtros 
srityje vadovaujantis Lietuvos 
regioninės politikos iki 2013 metų 
strategija, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2005 m. 
gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 (Žin., 
2005, Nr. 66-2370). 
 Galimas simbolių skaičius – 500.) 

šaltinius, išskyrus 
Europos socialinio 
fondo ir (arba) Lietuvos 
valstybės biudžeto lėšas 
iš projektams skiriamo 
finansavimo. 
Galimas simbolių 
skaičius – 1000.) 

Poveikis lyčių 
lygybės ir 
nediskriminavimo 
principo 
įgyvendinimui. 
 

(Aprašomas numatomas alternatyvos 
įgyvendinimo teigiamas ir (arba) 
neigiamas poveikis lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principo 
įgyvendinimui, atsižvelgiant į 
Lietuvos Respublikos lygių galimybių 
įstatymo (Žin., 2003, Nr. 114-5115; 
2008, Nr. 76-2998) bei Lietuvos 
Respublikos moterų ir vyrų lygių 
galimybių įstatymo (Žin., 1998,  
Nr. 112-3100) nuostatas: 
- užtikrinamos ir neribojamos 
vienodos galimybės moterims ir 
vyrams dalyvauti projekte ir naudotis 
projekto rezultatais;  
- užtikrinamos ir neribojamos 
vienodos galimybės bet kokios rasės 
arba etninės kilmės, religijos arba 
tikėjimo, amžiaus, negalios, 
seksualinės orientacijos atstovams 
dalyvauti Valstybės projekte ir 
naudotis projekto rezultatais. 
Galimas simbolių skaičius – 500.) 

2. (Įrašykite 
alternatyvos 
pavadinimą. 
Galimas 
simbolių 
skaičius – 

(Pateikite trumpą 
nurodytos alternatyvos 
aprašymą. 
 
Aprašant alternatyvą 
gali būti aprašytos 

Poveikis atitinka-
mai švietimo ir 
mokslo sričiai 
pagal  
2007–2013 m. 
veiksmų 

(Aprašomas numatomas alternatyvos 
įgyvendinimo teigiamas ir (arba) 
neigiamas poveikis susijusiai švietimo 
ir mokslo sričiai.  
Galimas simbolių skaičius – 500.) 
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programos priedo 
tikslą. 
 
Poveikis projekto 
tikslinėms 
grupėms. 

(Aprašomas numatomas alternatyvos 
įgyvendinimo teigiamas ir (arba)  
neigiamas poveikis tikslinei grupei 
(projekto dalyviams).  
Galimas simbolių skaičius – 500.) 

Poveikis darnaus 
vystymosi 
principo 
įgyvendinimui. 

(Aprašomas numatomas alternatyvos 
įgyvendinimo teigiamas ir (arba) 
neigiamas poveikis darnaus vystymosi 
įgyvendinimui, atsižvelgiant į 
Nacionalinės darnaus vystymosi 
strategijos nuostatas: 
- projektas nepažeidžia aplinkos 
apsaugos reikalavimų ir (arba) 
sprendžia aplinkos apsaugos srityje 
egzistuojančias problemas;  
- projektas nedaro neigiamos įtakos ir 
(arba) numato konkrečias priemones, 
sprendžiant socialines bei ekonomines 
problemas (švietimo ir mokslo 
vaidmuo, kokybė bei prieinamumas; 
nedarbas, skurdas arba socialinė 
atskirtis); 
- projektas prisideda įgyvendinant ir 
neprieštarauja darnaus vystymosi 
nuostatoms regionų plėtros srityje 
vadovaujantis Lietuvos regioninės 
politikos iki 2013 metų strategija.  
Galimas simbolių skaičius – 500.) 

40.) įvairios Valstybės 
projekto veiklų ir (arba) 
įgyvendinimo būdų 
kombinacijos, 
pavyzdžiui, išnagrinėta 
alternatyva įgyvendinti 
projektą ne visa 
apimtimi, atsisakant tam 
tikrų veiklų arba 
įtraukiant į projektą 
inovatyvius sprendimus. 
 
Viena iš alternatyvų turi 
visiškai atitikti 
paraiškoje nurodytą 
Valstybės projekto 
aprašymą.  
 
Galimas simbolių 
skaičius – 1000.) 

Poveikis lyčių 
lygybės ir 
nediskriminavimo 
principo 
įgyvendinimui. 
 

(Aprašomas numatomas alternatyvos 
įgyvendinimo teigiamas ir (arba) 
neigiamas poveikis lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principo 
įgyvendinimui, atsižvelgiant į 
Lietuvos Respublikos lygių galimybių 
įstatymo bei Lietuvos Respublikos 
moterų ir vyrų lygių galimybių 
įstatymo nuostatas: 
- užtikrinamos ir neribojamos 
vienodos galimybės moterims ir 
vyrams dalyvauti projekte ir naudotis 
projekto rezultatais;  
- užtikrinamos ir neribojamos 
vienodos galimybės bet kokios rasės 
arba etninės kilmės, religijos arba 
tikėjimo, amžiaus, negalios, 
seksualinės orientacijos atstovams 
dalyvauti projekte ir naudotis projekto 
rezultatais. 
Galimas simbolių skaičius – 500.) 

3. (Įrašykite (Pateikite trumpą Poveikis atitinka- (Aprašomas numatomas alternatyvos 
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mai švietimo ir 
mokslo sričiai 
pagal  
2007–2013 m. 
veiksmų 
programos priedo 
tikslą. 

įgyvendinimo teigiamas ir (arba) 
neigiamas poveikis susijusiai švietimo 
ir mokslo sričiai.  
Galimas simbolių skaičius – 500.) 

 
Poveikis projekto 
tikslinėms 
grupėms. 

(Aprašomas numatomas alternatyvos 
įgyvendinimo teigiamas ir (arba) 
neigiamas poveikis tikslinei grupei 
(projekto dalyviams).  
Galimas simbolių skaičius – 500.) 

Poveikis darnaus 
vystymosi 
principo 
įgyvendinimui. 

(Aprašomas numatomas alternatyvos 
įgyvendinimo teigiamas ir (arba) 
neigiamas poveikis darnaus vystymosi 
įgyvendinimui, pagal Nacionalinės 
darnaus vystymosi strategijos 
nuostatas ir atitinka šiuos 
reikalavimus: 
- projektas nepažeidžia aplinkos 
apsaugos reikalavimų;  
- projektas nedaro neigiamos įtakos 
sprendžiant socialines bei ekonomines 
problemas (švietimo ir mokslo 
vaidmuo, kokybė bei prieinamumas; 
nedarbas, skurdas arba socialinė 
atskirtis); 
- projektas neprieštarauja darnaus 
vystymosi nuostatoms regionų plėtros 
srityje vadovaujantis Lietuvos 
regioninės politikos iki 2013 metų 
strategija. 
 Galimas simbolių skaičius – 500.) 

alternatyvos 
pavadinimą.  
 
Galimas 
simbolių 
skaičius – 
40.) 

nurodytos alternatyvos 
aprašymą. 
 
Aprašant alternatyvą 
gali būti aprašytos 
įvairios projekto veiklų 
ir (arba) įgyvendinimo 
būdų kombinacijos, 
pavyzdžiui, išnagrinėta 
alternatyva įgyvendinti 
projektą ne visa 
apimtimi, atsisakant tam 
tikrų veiklų arba 
įtraukiant į Valstybės 
projektą inovatyvius 
sprendimus. Viena iš 
alternatyvų turi visiškai 
atitikti paraiškoje 
nurodytą Valstybės 
projekto aprašymą. Jei 
visos realios projekto 
įgyvendinimo galimybės 
buvo svarstytos arba kad 
kitų alternatyvų, be jau 
nagrinėjamų, nėra 
tikslinga svarstyti, tai 
yra pagrindžiama.  
 
Galimas simbolių 
skaičius – 1000.) 

Poveikis lyčių 
lygybės ir 
nediskriminavimo 
principo 
įgyvendinimui. 

(Aprašomas numatomas alternatyvos 
įgyvendinimo teigiamas ir (arba) 
neigiamas poveikis lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principo 
įgyvendinimui.  
Galimas simbolių skaičius – 500.) 

 
6.3. Geriausios alternatyvos pasirinkimas ir jos vertinimas lėšų naudojimo efektyvumo aspektu. 

Pasirinktos projekto įgyvendinimo 
alternatyvos numeris ir pavadinimas 

Alternatyvos įgyvendinimo būdo analizė lėšų naudojimo 
efektyvumo aspektu 

(Nurodomas 6.2 punkte svarstytos 
ir pasirinktos įgyvendinti 
alternatyvos numeris ir pavadinimas  
 
Galimas simbolių skaičius – 40.) 

(Išanalizuojami veiklų įgyvendinimo būdai finansinio 
efektyvumo aspektu, pagrindžiant, kad veiklos bus 
įgyvendinamos optimaliomis sąnaudomis (pavyzdžiui, jei 
numatyti 30 asmenų mokymai užsienyje, turi būti pagrįsta, 
kodėl nepasirinkta kita veiklos įgyvendinimo alternatyva, 
pavyzdžiui, pirkti užsienio lektoriaus paslaugas ir organizuoti 
mokymus Lietuvoje).  
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Galimas simbolių skaičius – 1000.) 

 
7. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI  

Finansavimo šaltinio pavadinimas Suma, Lt 
1. Prašomos lėšos (Nurodoma prašoma finansuoti lėšų suma. 

Galima įvesti tik skaičių.) 
2. Pareiškėjo ir partnerio(-ių) lėšos  2.1+2.2  

(Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins 
pareiškėjas.) 

2.1. Viešosios lėšos 2.1.1+2.1.2+2.1.3  
(Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins 
pareiškėjas iš valstybės biudžeto, 
savivaldybių biudžeto ar kitų valstybės lėšų 
šaltinių.) 

2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos (Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins 
pareiškėjas ir kurios šaltinis yra valstybės 
biudžetas.  
Galima įvesti tik skaičių.) 

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos (Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins 
pareiškėjas ir kurios šaltinis yra savivaldybių 
biudžeto lėšos. Galima įvesti tik skaičių.) 

2.1.3. Kiti valstybės lėšų šaltiniai  
(pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos ir 
kt.) 

(Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins 
pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti valstybės 
lėšų šaltiniai.  
Galima įvesti tik skaičių.) 

2.2. Privačios lėšos 2.2.1+2.2.2  
(Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins 
pareiškėjas iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų 
šaltinių.) 

2.2.1. Nuosavos lėšos (Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins 
pareiškėjas ir kurios šaltinis yra nuosavos 
lėšos. Galima įvesti tik skaičių.) 

2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai (Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins 
pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti lėšų 
šaltiniai, pvz., banko paskola.  
Galima įvesti tik skaičių.) 

3. Iš viso 1+2  
(Nurodoma bendra tinkamų finansuoti išlaidų 
suma.) 

3.1. Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios 
pajamos (numatomų grynųjų pajamų sumai 
prilyginama išlaidų suma turi būti numatyta 
finansuoti iš pareiškėjo ir partnerio(-ių) lėšų) 
(netaikoma, kai projektas finansuojamas pagal 
valstybės pagalbos schemas) 

(Nurodoma apskaičiuotų numatomų gauti 
grynųjų pajamų suma.  
Galima įvesti tik skaičių.) 

3.2. Iš jų Europos investicijų banko paskola  (Nurodoma Europos investicijų banko 
suteiktos paskolos suma, jei ji naudojama 
projektui finansuoti.  
Galima įvesti tik skaičių.) 
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8. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS 
 
Preliminari projekto veiklų 
įgyvendinimo pradžia (metai, 
mėnuo) 
 

(Nurodoma preliminari projekto veiklų įgyvendinimo 
pradžia.  
Galimas simbolių skaičius – 20.) 

Preliminari projekto veiklų 
įgyvendinimo pabaiga (metai, 
mėnuo) 

(Nurodoma preliminari projekto veiklų įgyvendinimo 
pabaiga.  
Galimas simbolių skaičius – 20.) 

Preliminarus projekto laikotarpis 
(mėnesiais) 

(Nurodomas preliminarus projekto laikotarpis mėnesiais. 
Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 2.) 

 
____________ 

 
 
 


