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VYTAUTO DID ZIOI O UNIVERSITETO
MOKSLO FONDO NUOSTATAI

l. Fondo paskirtis

Vytauto DidZiojo universiteto Mokslo fondas (toliau - Fondas) yra Senato patvirtinta
universiteto biudZeto leSq dalis, skirta universiteto moksliniams tyrimams ir
eksperimentinei pletrai skatinti, teikti papildom4 paramq universiteto mokslininkams ir
jq grupems, dirbandioms prioritetinOse mokslo kryptyse, skatinti tarptautinius mokslo
mainus ir mokslo rezultatq sklaid4 dalyvavimE tarptautiniuose mokslo projektuose,
mokslininkq kompetencijos kelim4.

2. Fondo uZdaviniai:

2.1. Organizuoti konkursus universiteto mokslininkq grupems ir mokslininkams moksliniq
tyrimq ir eksperimentines pletros temoms vykdyti.

2.2. Atrinkti ir skatinti produktyviausiai ir aktyviausiai mokslin[ darb4 dirbandius mokslo
darbuotojus, destytojus, doktorantus ii studentus.

2.3. Remti konkurso tvarka VDU organizuojamus mokslinius renginius bei monograftjq ir
moksliniq straipsniq leidybq.

2.4. Remti konkurso tvarka VDU destytojq ir mokslininkq dalyvavim4 mokslinese
konferencijose ir kituose mokslo renginiuose.

2.5. Remti konkurso tvarka magistrantq, doktorantq ir jaunq mokslininktl moksling veikl4 ir
mokslines kompetencij os didinimq.

2.6. Teikti papildom4 finansavim4 VDU prioritetiniq krypdiq (klasteriq) mokslininkq
grupems atsiZvelgiant I pasiektus mokslo produkcijos rezultatus.

3. Fondo Saltiniai:

3.1. Vytauto DidZiojo universiteto valstybes biudZeto, skirto mokslo finansavimui, dalis.
3.2. Vytauto DidZiojo universiteto nebiudZetiniq leSq, skirtq universiteto mokslo ir

eksperimentiniai pletrai, dalis.
3.3. Remejq ir kitos teisetai gautos leSos.
3.4. 15 universiteto biudZeto skiriamq Fondo le5q dydl kiekvienais metais sifilo VDU

rektorius, formuodamas bendrq universiteto biudZet4 kur[ tvirtina Senatas.

4. Fondo valdymas

4.1. Fondo veikl4 organizuoja ir vykdo Fondo valdyba, kuri4 rektoriaus kadencijos
laikotarpiui po penkis narius (tarp kuriq yra bent vienas studentas) paskiria VDU
rektorius ir VDU Senatas. I Fondo valdybq papildomai, pagal pareigas, [eina VDU
mokslo prorektorius.

4.2. Fondo valdyba i5 savo tarpo slaptu balsavimu i5sirenka valdybos pirminink4 kuris
organizuoja valdybos posedZius, kasmet pristato VDU Rektoratui ir Senatui Fondo
veiklos ir leSq paskirstymo plan4 bei veiklos ataskaitq. Jei ataskaitai nepritaria Rektorius
arba Senatas, skiriama nauja Fondo valdyba.



4.3. Fondo valdybos posedZiai laikomi teisetais, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip du
treddaliai valdybos nariq. Sprendimai priimami paprasta balsq dauguma, slaptu
balsavimu. Valdybos posedliai vyksta ne rediau kaip kart4 per 3 men.

4.4. Fondo valdyba rengia konkursq organizavimo tvarkq vykdo konkursus ir atlieka
paraiSkq vertinim4.

4.5. Projektq ir parai5kq [vertinimui Fondo valdyba gali papildomai kviestis ekspertus.
4.6. Fondo valdybos nutarimai, pasiraSyti valdybos pirmininko ir posedZio sekretoriaus,

perduodami rektoriui, VDU Mokslo skyriui ir Finanstl tarnybai. Pagal Fondo nutarimus
VDU rektorius arba mokslo prorektorius iSleidLia atitinkamus [sakymus arba potvarkius.

5. Fondo l65q slcyrimas ir konkursq organizavimas

5.1. Fondo valdyba pagal patvirtintq metines veiklos ir biudZeto le5t1 paskirstymo plan4
skelbia konkursus 2.1- 2.5 punktuose nurodytai veiklai finansuoti.

5.2. Pra5ymus moksliniq tyrimq ir eksperimentines pletros temq vykdymo finansavimui gali
pateikti mokslininkq grupes (klasterio) vadovas arba atskiras mokslininkas.

5.3. Pra5ymus VDU prioritetiniq mokslo temq (klasteriq) finansavimui pateikia moksliniq
grupiq vadovai.

5.4. Pra5ymus produktyviausiai moksling veiklq vykdantiems atskiriems mokslo
darbuotojams, destytojams, doktorantams ir studentams skatinti pateikia fakultetq
dekanai, institutq ir centrq direktoriai, mokslinitl grupiq vadovai.

5.5. Pra5ymus mokslo renginiams remti pateikia renginiq organizatoriai, gavg jq padaliniq
vadovq pritarimus.

5.6. Pra5ymus monografrjos ir straipsniq leidybai remti pateikia autorius (autoriai).
5.7. Pra5ymus remti dalyvavim4 mokslinese konferencijose ir kituose mokslo renginiuose

pateikia moksliniq grupitl vadovai arba patys konferencijq dalyviai.
5.8. Argumentuotus pra5ymus eksperimentines bazes pletrai remti pateikia atitinkamo

padalinio vadovai.
5"9. Mokslininkq grupiq (klasteriq) papildomas finansavimas skiriamas pagal klasterio

mokslines ir kitos veiklos reitingo koeficientq uL pastaruosius 4 metus. Reitingus
pateikia Mokslo skyrius.

5.10.Pra5ymai Fondo finansavimui gauti pateikiami per I men. nuo konkurso paskelbimo
dienos mokslo centrui, kur jie yra registruojami ir perduodami Fondo valdybai.

5.11.Fondo valdyba kiekvienai pateiktai paraiSkai paskiria po 2 ekspertus, kurie [vertina
paraiSkos aktualum4 naujum4, originalum4 [dirb[ bei kitus faktorius ir pateikia ra5ti5k4
recenzijq.

5.Iz.Fondo valdyba [vertina pateiktus praSymus, recenzentq atsiliepimus ir priima nutarim4
del temos finansavimo.

5.13. Pra5ymai paskatinti produktyviausiai dirbandius mokslin[ darb4 destytojus,
mokslininkus, doktorantus bei studentus pateikiami kartu su Sias dokumentais:
- mokslininko ar doktoranto moksliniq publikacijq sqraSu uZ pastaruosius 5 metus;
- mokslines veiklos uZ 5 metus trumpa aplvalga;
- atitinkamo fakulteto ar instituto tarybos arba klasterio valdybos rekomendacija.

s.t4.Pagal Fondo valdybos nutarim4 del parei5kejo finansavimo iSleidZiamas rektoriaus
[sakymas.

5.15.Parei5kejai, gavg Fondo param% pateikia Fondo valdybai galutinE darbo ataskait4 (taip
pat tarping ataskaitq jei tai buvo numatyta konkurso sqlygose). Fondo valdyba sprendZia
ataskaitos tvirtinimo klausim4. Darbo [vertinimui gali b[ti kviediami papildomi
ekspertai. Jei ataskaita nepatvirtinama, parei5kejas praranda teisp kreiptis I Fondq
paramos vieneriems metams.

5.16.Fondo valdybai nepatenkinus praSymo, argumentuotas valdybos posedZio nutarimas
[teikiamas parei5kejui per 7 dienas nuo Fondo valdybos posedZio. Kartu gr4Zinami gauti
i5 pareiSkej o dokumentai.



5.l7.Parei5kejas per 7 dienas nuo prane5imo gavimo gali apskqsti Fondo valdybos sprendim4
Rektoriui arba Senatui.

6. Fondo l65q apskaita ir valdybos paramos gavdjq atsakomyb6

6.1. Fondo leSq apskait4 vykdo VDU buhalterija.
6.2. UZ Fondo leSq panaudojim4 atsako Fondo valdyba.
6.3. UZ paramos naudojimq pagal paskirt[ atsako paramos gavejas. Pasibaigus paramos

laikotarpiui, jis Fondo valdybai pateikia le5q panaudojimo ataskait4 pagal valdybos
parengtq form4.

6.4. Paramos gavejas, paZeidgs Fondo nustat5rt4 paramos panaudojimo tvark4 netenka teises
vieneriems metams kreiptis I Fonde paramos.


