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Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos 2017 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. VIII-11
„Dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos Sąjungos
bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašo panaikinimo“ ir
siekiant paskatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas rengti tinkamas finansuoti Horizontas
2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas:
t v i r t i n u Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos
Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašą
(pridedama).
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2017 liepos 26 d. įsakymu Nr. V-185
PARAMOS SKYRIMO PAREIŠKĖJAMS, RENGUSIEMS HORIZONTAS 2020 –
EUROPOS SĄJUNGOS BENDROSIOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ
PROGRAMOS –PARAIŠKAS, TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos Sąjungos
bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) reglamentuoja paramos skyrimo pareiškėjams, parengusiems tinkamas finansuoti
Horizontas 2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos
(toliau – H2020) – paraiškas, iš Lietuvos mokslo tarybai (toliau – Taryba) skirtų Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, tvarką.
2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
2.1. finansuojama H2020 paraiška – tinkama finansuoti H2020 paraiška, kurios
finansavimui skiriama Europos Komisijos dotacija.
2.2. H2020 paraiška – paraiška, teikiama pagal H2020, įskaitant Europos mokslo tarybos
(toliau – EMT), kvietimą, siekiant vykdyti H2020 projektą ir gauti finansavimą, bei kuri yra
vertinama tarptautinių ekspertų;
2.3. H2020 paraiškos įvertinimas – Europos Komisijos ar kitų už H2020 valdymą atsakingų
institucijų atliktas paraiškos tarptautinis vertinimas finansuotinoms paraiškoms atrinkti;
2.4. H2020 paraiškos koordinatorius – pareiškėjas, projekto konsorciumo vardu atsakingas
už H2020 paraiškos parengimą ir jos pateikimą Europos Komisijai ar kitoms už H2020 valdymą
atsakingoms institucijoms;
2.5. H2020 paraiškos partneris – pareiškėjas, dalyvaujantis projekto konsorciume ne H2020
paraiškos koordinatoriaus teisėmis ir H2020 paraiškos finansavimo atveju turintis teisę pasirašyti
dotacijos sutartį;
2.6. paraiška – Apraše nustatyta tvarka Tarybai pateikta paraiška paramai gauti;
2.7. pareiškėjas – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo
institucijų registrą ir šiame Apraše nustatyta tvarka siekianti gauti paramą;
2.8. paramos gavėjas – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo
institucijų registrą ir, kuriai šiame Apraše nustatyta tvarka skiriama parama;
2.9. slenkstinis balas – Europos Komisijos ar kitos už H2020 valdymą atsakingos institucijos
nustatyta mažiausia teigiama H2020 paraiškos vertinimo metu surinkta balų suma (EMT
paraiškos atveju – A įvertinimas), leidžianti pretenduoti į dotaciją (finansavimą);
2.10. tinkama finansuoti H2020 paraiška – paraiška, pateikta pagal H2020 kvietimą,
atitinkanti administracinius kriterijus (angl. Eligibility Check) ir paskutinėje vertinimo pakopoje
tarptautinių ekspertų įvertinta ne mažesniu nei slenkstiniu balu;

II SKYRIUS
PARAMOS NUSTATYMO IR APMOKĖJIMO PRINCIPAI. TINKAMOS IŠLAIDOS
3. Finansavimo intensyvumas priklauso nuo valstybės biudžeto asignavimų, skirtų šiai veiklai
ir gali siekti iki 100 procentų prašomų finansuoti išlaidų.
4. Maksimalios paramos pareiškėjams, rengusiems H2020 paraiškas, normos yra nurodytos
šio Aprašo 1 priede ir priklauso nuo pareiškėjo vaidmens H2020 paraiškoje ir jos įvertinimo
rezultatų.
5. Taryba Aprašo nustatyta tvarka skiria lėšas tik toms pareiškėjo parengtų tinkamų finansuoti
H2020 paraiškų išlaidoms, kurios nefinansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti.
6. Tinkamų finansuoti H2020 paraiškų parengimo išlaidos, kurioms finansuoti gali būti
skiriamos lėšos:
6.1. H2020 paraiškos rengėjo darbo užmokestis ir socialinio draudimo bei kitos įmokos;
6.2. išlaidos paslaugoms, įskaitant autorinius darbus;
6.3. išlaidos komandiruotėms.
7. Parama pareiškėjui, parengusiam tinkamą finansuoti H2020 paraišką skiriama vieną kartą,
o pakartotinai teikiamai tai pačiai H2020 paraiškai parengti parama neskiriama, išskyrus tuos
atvejus, kai pakartotinai pateiktai H2020 paraiškai paskiriama Europos Komisijos dotacija.
III SKYRIUS
PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
8. Paraiškos priimamos pagal Tarybos skelbiamą kvietimą. Kvietimas teikti paraiškas
skelbiamas Tarybos interneto svetainėje.
9. Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintos nustatytos formos paraiškos teikiamos Tarybos
elektroninėje sistemoje, kurios adresas nurodomas kvietime. Kartu su paraiška teikiamas
privalomas papildomas dokumentas – Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintos formos
pareiškėjo vadovo pasirašytas institucijos raštas ir priedai:
9.1. H2020 paraiškos įvertinimo suvestinės ataskaitos (angl. Evaluation Summary Report)
kopija, jei kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip;
9.2. dokumento, įrodančio, kad H2020 paraiška yra finansuojama (pvz., Europos Komisijos
kvietimas pradėti derybas dėl H2020 dotacijos sutarties; H2020 dotacijos sutartis ir pan.), kopija
(jei taikoma);
9.3. dokumento, įrodančio pareiškėjo dalyvavimą ir vaidmenį teikiant H2020 paraišką (pvz.,
H2020 paraiška, konsorciumo sutartis), kopija (jei Aprašo 9.1. ir (ar) 9.2 punktuose nurodytuose
dokumentuose nėra informacijos apie pareiškėjo vaidmenį teikiant H2020 paraišką).
10. Paraiškos kartu su Aprašo 9 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateiktos iki
kvietime nurodyto termino. Vėliau gautos paraiškos nenagrinėjamos.
11. Jeigu pareiškėjas šio Aprašo nustatyta tvarka siekia gauti paramą už kelių H2020 paraiškų
parengimą, tai dėl kiekvienos H2020 paraiškos parengimo išlaidų finansavimo Tarybai turi būti
pateikta atskira paraiška.
12. Papildomos sąlygos pareiškėjamsgali būti nustatytos kvietime teikti paraiškas.
IV SKYRIUS
PARAIŠKŲ VERTINIMAS

13. Paraiškų vertinimą atlieka Tarybos pirmininko įsakymu patvirtinta paraiškų vertinimo
grupė, sudaryta iš Tarybos Mokslo fondo valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų (toliau vadinama
– vertinimo grupė).
14. Paraiškų vertinimo metu tikrinama, ar paraiška yra tinkama, ar teisingai užpildyta
paraiškos forma ir pateikti visi prašomi dokumentai bei informacija, nustatoma paraiškos atitiktis
Aprašo 2 priede nurodytiems vertinimo kriterijams.
15. Paraiškų vertinimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo galutinės paraiškų
pateikimo termino dienos.
16. Jeigu vertinimo metu kyla neaiškumų ar trūksta informacijos, Taryba turi teisę paprašyti,
kad pareiškėjas paaiškintų, papildytų ar patikslintų paraiškoje pateiktą informaciją ir (ar)
dokumentus, ir nustatyti terminą informacijai ir (ar) dokumentams pateikti.
17. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą prašomos informacijos ir (ar) dokumentų nepateikia
arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, darbo grupė paraišką vertina
pagal turimą informaciją arba turi teisę siūlyti paraišką atmesti.
18. Atlikusi vertinimą, darbo grupė teikia Tarybos valdybai aprobuoti vieną iš šių siūlymų:
18.1. skirti paramą, jeigu paraiška atitinka šio Aprašo reikalavimus, nustatant skiriamos
paramos dydį;
18.2. atmesti paraišką, jeigu ji neatitinka šio Aprašo reikalavimų. Tokiu atveju turi būti
nurodytos paraiškos atmetimo priežastys.
V SKYRIUS
SPRENDIMO PRIĖMIMAS
19. Tarybos valdyba nustato finansavimo intensyvumą ir priima sprendimą dėl paramos
skyrimo.
20. Tarybos pirmininkas įsakymu tvirtina Tarybos valdybos sprendimą ne vėliau kaip per 5
darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
21. Apie patvirtintą sprendimą dėl paramos Taryba informuoja pareiškėją per 3 darbo dienas
nuo šio sprendimo priėmimo dienos paskelbdama Tarybos interneto svetainėje. Priėmus
sprendimą atmesti paraišką, Taryba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia ir išsiunčia
pareiškėjui informacinį pranešimą apie paraiškos atmetimą, nurodydama paraiškos atmetimo
priežastis.
VI SKYRIUS
SUTARTIES SUDARYMAS IR ATSISKAITYMAS
22. Priėmus sprendimą skirti paramą, Taryba ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo sprendimo
priėmimo dienos su pareiškėju sudaro Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintos formos paramos
skyrimo sutartį (toliau – sutartis). Sudarius sutartį, pareiškėjas tampa paramos gavėju.
23. Lėšos paramos gavėjui pervedamos į paraiškoje nurodytą sąskaitą per sutartyje nustatytą
terminą.
24. Paramos gavėjas atsiskaito paramos skyrimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Už teisingos ir tikslios informacijos pateikimą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatų laikymąsi, gautų lėšų teisėtą panaudojimą, išlaidų dvigubo finansavimo

prevenciją ir gautos paramos apskaitą atsako paramos gavėjas. Gavęs lėšas neteisėtai arba
neteisėtai susigrąžinęs iš skirtų lėšų sumokėtą PVM, paramos gavėjas atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
26. Tais atvejais, kai dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo Taryba negali atlikti Apraše
nurodytų savo funkcijų ar sutartinių įsipareigojimų, finansavimo teikimas (taip pat ir veiksmai iki
paramos skyrimo sutarties sudarymo) nutraukiamas be jokių pasekmių Tarybai.
27. Viešinant paramos gavėjo dalyvavimo „Horizontas 2020“ rezultatus, paramos gavėjas
privalo viešai nurodyti, kuriems finansuojamiems projektams parengti buvo skirtas Tarybos
finansavimas.
________________

Paramos skyrimo pareiškėjams,
rengusiems Horizontas 2020 –
Europos Sąjungos bendrosios
mokslinių tyrimų ir inovacijų
programos – paraiškas, tvarkos
aprašo
1 priedas

Maksimalios paramos pareiškėjams, rengusiems H2020 paraiškas, normos
Pareiškėjo vaidmuo H2020
paraiškoje

H2020 paraiškos
koordinatorius

Paramos normos
H2020 paraiškos įvertinimo rezultatas
Tinkama finansuoti H2020 paraiška

Finansuojama H2020 paraiška

8000 Eur

10000 Eur

20001 Eur

3000 Eur

H2020 paraiškos partneris

1

galioja tik iki 2017 m. gruodžio 31 d. Lietuvos mokslo tarybos paskelbtam kvietimui teikti
paraiškas dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems H2020 paraiškas.

Paramos skyrimo pareiškėjams,
rengusiems Horizontas 2020 –
Europos Sąjungos bendrosios
mokslinių tyrimų ir inovacijų
programos – paraiškas, tvarkos
aprašo
2 priedas

1.
...
1

pakartotinai teikiamai tai pačiai H2020 paraiškai parengti parama neskiriama, išskyrus tuos
atvejus, kai pakartotinai pateiktai H2020 paraiškai paskiriama Europos Komisijos dotacija.
2
pagal Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos Sąjungos
bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašo 9 punkto
reikalavimus.

Darbo grupės siūloma paramos
suma

Pareiškėjo prašoma paramos suma

Finansuojama

H2020 paraiškos
įvertinimo rezultatas
Tinkama finansuoti

Partneris

Pareiškėjo
vaidmuo
H2020
paraiškoje
Koordinatorius

Paraiška užpildyta tinkamai

Pateikti visi priedai2

H2020 kvietimas yra tinkamas

Pareiškėjas yra tinkamas ir dėl
paramos tam tikrai H2020
paraiškai parengti kreipiasi
pirmą kartą1

H2020 paraiškos akronimas

Eil.
Nr.

Pareiškėjas

Paraiškų vertinimo kriterijai

