
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ 
IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ 

STIPRINIMAS“ VP1-3.1-ŠMM-06-V PRIEMONĘ „MTTP KOKYBĖ IR EKSPERTŲ 
RENGIMAS“, SĄRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

                                         2008 m. lapkričio 4 d. Nr. ISAK-3070     
Vilnius

Vadovaudamasis  Projektų  administravimo  ir  finansavimo  taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr.4-132), 8.2 
punktu ir 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), 

t  v  i  r  t  i  n  u  Valstybės  projektų,  finansuojamų pagal  2007–2013 m.  Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-06-V 
priemonę „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“ sąrašą Nr. 1 (pridedama).

Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius



                                                                                        PATVIRTINTA   
                                                                                 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo   

                             ministro
                                                                 2008 m. lapkričio 4 d. įsakymu 

                                        Nr. ISAK-3070

VALSTYBĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ 
IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ 

STIPRINIMAS“ VP1-3.1-ŠMM-06-V PRIEMONĘ „MTTP KOKYBĖ IR EKSPERTŲ 
RENGIMAS“, SĄRAŠAS NR. 1

1. PROJEKTAS

Projekto pavadinimas Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas (TYKU)

1.1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

 Pareiškėjas Pareiškėjo 
pavadinimas

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros 
programų agentūra

Pareiškėjo kodas 188730854

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

A. Goštauto 12-219
LT-01108 Vilnius

tel. 5 264 4708

faks. 5 231 2292

el. p. adresas tpa@tpa.lt

1.2. DUOMENYS APIE PROJEKTO PARTNERĮ

Ar projektas turi partnerį 
(-ius)

 taip
 ne     Jei pažymima „Ne“, kita lentelė nepildoma.

Partnerio Nr. (...) 
rekvizitai

Partnerio 
pavadinimas
Subjekto kodas

1.3. PROJEKTO APRAŠYMAS:

Trumpas projekto esmės aprašymas (nurodant projekto pagrindinį tikslą, uždavinius, siektinus 
rezultatus)

Projekto tikslas: 
mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų integruotis į Europos MTTP erdvę ugdymas.
Uždaviniai:

1. ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų, tarp jų ir doktorantų bei mokslo administratorių-



vadybininkų gebėjimus ekspertuoti, rengti ir įgyvendinti tarptautinius mokslinių tyrimų 
projektus;

2. skatinti tarptautinį bendradarbiavimą;
3. reguliariai supažindinti tyrėjus su tarptautinių mokslinių tyrimų programų naujienomis, 

galimybėmis įsijungti į šių programų projektus bei agentūros vykdomomis veiklomis ir 
teikiama pagalba tyrėjams;

Siektini rezultatai:
1. apmokyti 170 mokslininkų ir kitų tyrėjų (iš jų 40 doktorantų)  ir 50 mokslo administratorių-

vadybininkų;
2. paremti 100 tyrėjų dalyvavimą 7BP teminiuose informaciniuose bei kontaktų užmezgimo 

renginiuose, kuriuos organizuojant dalyvauja Europos Komisija; 1 renginys su Jungtiniu 
tyrimų centru, tarptautinei tarpinstitucinei partnerystei užmegzti.

3. išleisti 4x500 naujienų informaciniai leidiniai, 60 plakatų ir 2000 lankstinukų; organizuoti 
1 informacinę dieną / konferenciją.

1.4. PRELIMINARI PROJEKTO VERTĖ

Preliminari projekto 
vertė (litais)

1 000 000 Lt

1.5. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

Finansavimo šaltinio pavadinimas
Suma, Lt (su 

PVM)
1. ES fondų lėšos 850 000
2. Valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos 150 000
3. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 0
3.1. Valstybės biudžeto lėšos 0
3.2. Savivaldybių biudžetų lėšos 0
3.3. Nuosavos pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 0
4. Kiti lėšų šaltiniai 0
5. Iš viso 1 000 000
Projekto pajamos 0

1.6. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

Preliminari projekto veiklų 
įgyvendinimo pradžia (metai,  
mėnuo)

2009 m. vasario mėn.

Preliminari projekto veiklų 
įgyvendinimo pabaiga (metai,  
mėnuo)

2011 m. vasario mėn.

Preliminarus projekto laikotarpis 
(mėnesiais)

24 mėnesiai

1.7. PROJEKTO PARENGTUMAS

Atlikti parengiamieji 
projekto darbai iki 
projekto aprašymo 
pateikimo

_________

1.8. PROJEKTO PARAIŠKOS PATEIKIMAS



Numatoma projekto 
paraiškos pateikimo 
įgyvendinančiajai 
institucijai data

2008 m. gruodžio 19 d.

2 PROJEKTAS

Projekto pavadinimas Lietuvos mokslininkų mobilumo centro veiklos plėtra

2.1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

 Pareiškėjas Pareiškėjo 
pavadinimas

Studijų kokybės vertinimo centras

Pareiškėjo kodas 111959192

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

Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius; 

tel. tel. (8 5) 2104777

faks. faks. (8 5) 2132553

el. p. adresas skvc@skvc.lt;  http://www.skvc.lt/

2.2. DUOMENYS APIE PROJEKTO PARTNERĮ

Ar projektas turi partnerį 
(-ius)

 taip
X ne     Jei pažymima „Ne“, kita lentelė nepildoma.

Partnerio Nr. (...) 
rekvizitai

Partnerio 
pavadinimas
Subjekto kodas

2.3. PROJEKTO APRAŠYMAS:

Trumpas projekto esmės aprašymas (nurodant projekto pagrindinį tikslą, uždavinius, siektinus 
rezultatus)

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti sąlygas tęsti veiklą Europos mobilumo centrų tinklo 
EURAXESS (buvęs ERA-MORE tinklas) sudėtinei daliai – Lietuvos mokslininkų mobilumo 
centrui. Šio Centro misija – teikti visokeriopą pagalbą ir nuolat atnaujinamą informaciją 
atvykstantiems ir išvykstantiems mokslininkams bei jų šeimoms, siekiant palengvinti jų mobilumą. 
Taip pat Lietuvos mokslininkų mobilumo tąsos projektu bus plečiamas paslaugų spektras, kuris 
skirtas mobiliems mokslininkams bei mokslo ir studijų institucijoms ir veiklos su kitais Europos 
mobilumo centrų EURAXESS tinklo nariais plėtojimas. Toliau tobulinama bei nuolat atnaujinama 
Lietuvos mokslininkų mobilumo centro svetainė, kuri yra sudėtinė Europos mokslininkų 
mobilumo portalo dalis. 

2.4. PRELIMINARI PROJEKTO VERTĖ

Preliminari projekto 500 000 Lt



vertė (litais)

2.5. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

Finansavimo šaltinio pavadinimas
Suma, Lt (su 

PVM)
1. ES fondų lėšos 425 000
2. Valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos 75 000
3. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 0
3.1. Valstybės biudžeto lėšos 0
3.2. Savivaldybių biudžetų lėšos 0
3.3. Nuosavos pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 0
4. Kiti lėšų šaltiniai 0
5. Iš viso 500 000
Projekto pajamos 0

2.6. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

Preliminari projekto veiklų 
įgyvendinimo pradžia (metai,  
mėnuo)

2009 m. vasario mėn.

Preliminari projekto veiklų 
įgyvendinimo pabaiga (metai,  
mėnuo)

2011 m. vasario mėn.

Preliminarus projekto laikotarpis 
(mėnesiais)

24 mėnesiai

2.7. PROJEKTO PARENGTUMAS

Atlikti parengiamieji 
projekto darbai iki 
projekto aprašymo 
pateikimo

_________

2.8. PROJEKTO PARAIŠKOS PATEIKIMAS
Numatoma projekto 
paraiškos pateikimo 
įgyvendinančiajai 
institucijai data

2008 m. gruodžio mėn. 15 d.
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