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PATVIRTINTA  
Vytauto Didžiojo universiteto 
Rektoriaus 2019 m. balandžio 8 d. 
Įsakymu Nr. 265              

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 
2019 M. KLASTERIŲ MOKSLO PROJEKTŲ KONKURSO 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vytauto Didžiojo universiteto Klasterių mokslo projektų konkurso (toliau – Konkurso) tikslas – 
plėtoti mokslinius tyrimus Vytauto Didžiojo universitete (toliau – Universitete). 

2. Konkurse gali dalyvauti Universiteto dėstytojai, mokslo darbuotojai, doktorantai ir 
magistrantai,  dalyvaujantys klasterio/ klasterių veikloje.  

3. Finansavimas klasterių mokslo projektams yra skiriamas vadovaujantis 2019 m. kovo 21 d. 
Rektoriaus įsakymu Nr. 229  iš Universiteto Mokslo fondo šiose mokslo sričių grupėse: 
3.1. Humanitariniuose moksluose. 
3.2. Socialiniuose moksluose. 
3.3. Gamtos moksluose. 
3.4. Technologijos moksluose. 
3.5. Žemės ūkio moksluose. 
3.6. Menuose. 

4. Šio konkurso fondas – 60 000 eur. Vienas projektas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 3 000 eur 
sumą. Lėšos, tenkančios mokslo srities (-čių) grupei, yra proporcingos Konkursui pateiktų 
paraiškų skaičiui. 

 
II. DOKUMENTŲ KONKURSUI PATEIKIMO TVARKA IR TERMINAI 

 
5. Klasterio narys (narių grupė), norintis dalyvauti Konkurse, Universiteto Mokslo ir inovacijų 

departamento Mokslo ir meno skyriui iki 2019 m. gegužės 3 d. 16 val. turi pateikti nurodytos 
formos skenuotą su parašais paraišką (1 priedas) elektroninio pašto adresu: mokslas@vdu.lt. 
Paraiškoje pateikiama informacija apie projekto tikslus, įgyvendinimo terminus, laukiamus 
rezultatus bei finansinė sąmata. 

6. Vienas klasteris gali pateikti ne daugiau trijų paraiškų.  
7. Projektų paraiškose prašyti finansavimo galima šioms veikloms: 

7.1. Dalyvavimo mokslinėse konferencijose išlaidoms kompensuoti. 
7.2. Mokslo renginiams organizuoti.  
7.3. Mokslinių leidinių (išskyrus periodinius ir tęstinius) leidybai. 
7.4. Inventoriaus, skirto moksliniams tyrimams atlikti, įsigijimui. 
7.5. Kitoms reikmėms, susijusioms su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra. 

8. Konkurso fondą sudarančios lėšos neskiriamos: periodinių ir tęstinių leidinių leidybai, 
autorinėms sutartims, atlyginimams, priemokoms, maitinimo paslaugoms, gėrimams, mobiliųjų 
telefonų sąskaitoms apmokėti ir pan. 
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III. PARAIŠKŲ VERTINIMAS 
 

9. Kiekvieną pateiktą paraišką vertina du Rektoriaus įsakymu paskirti ekspertai. 
10. Vertinant paraiškas atsižvelgiama į: 

10.1. projekto tikslų ir uždavinių pagrindimą; 
10.2. projekto atitikimą klasterio tikslams; 
10.3. tyrimų aktualumą ir naujumą; 
10.4. laukiamų rezultatų perspektyvumą; 
10.5. projekto darbo plano pagrįstumą; 
10.6. mokslininkų kompetenciją projekto tematikoje; 
10.7. studentų įtraukimą į projektą; 
10.8. išlaidų pagrįstumą. 

11. Ekspertai pateikia raštišką nustatytos formos (2 priedas) projektų vertinimą Universiteto Mokslo 
ir inovacijų departamento Mokslo ir meno skyriui. 

12. Tuo atveju, kai tą pačią paraišką vertinusių ekspertų įvertinimas skiriasi 10 ir daugiau balų, 
skiriamas trečias ekspertas iš Universiteto Mokslo sričių ekspertų komisijos, kurio vertinimas 
įskaitomas į bendrą paraiškos ekspertinio vertinimo taškų vidurkį.  

13. Universiteto Mokslo ir inovacijų departamento Mokslo ir meno skyrius, surinkęs visus 
ekspertinius vertinimus, juos pateikia Universiteto Mokslo sričių ekspertų komisijai. 

14. Universiteto Mokslo sričių ekspertų komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, teikia 
rekomendaciją Rektoriui dėl projektų finansavimo. 

15. Konkurso nugalėtojai Rektoriaus įsakymu yra skelbiami ne vėliau kaip 2019 m. birželio 7 d. 
 

IV. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

16. Finansavimas skiriamas projekto veikloms, kurios vykdomos 2019 birželio 1 d. – 2020 m. 
gegužės 30 d. laikotarpiu.  

17. Iki 2020 m. gegužės 15 d. Universiteto Mokslo ir inovacijų departamento Mokslo ir meno 
skyriui turi būti pateiktos laimėjusių projektų įgyvendinimo ataskaitos (3 priedas). 

18. Universiteto Mokslo ir inovacijų departamento Mokslo ir meno skyrius perduoda projektų 
ataskaitas Universiteto Mokslo sričių ekspertų komisijai. 

19. Universiteto Mokslo sričių ekspertų komisija peržiūri ataskaitas ir teikia išvadas, ar projektai 
buvo įgyvendinti sėkmingai. 

20. Jeigu projekto įgyvendinimo ataskaita nebuvo pateikta arba Universiteto Mokslo sričių ekspertų 
komisija įvertina projekto ataskaitą neigiamai, projekto dalyviai ateinančius dvejus metus negali 
dalyvauti Universiteto klasterių mokslo projektų konkursuose. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

21. Visi projekte vykdomi pirkimai ir atsiskaitymai privalo būti vykdomi pagal Universitete 
galiojančias tvarkas.  

22. Šie nuostatai tvirtinami, keičiami ir pildomi Rektoriaus įsakymu. 
___________________________________________________ 
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1 priedas  

MOKSLO PROJEKTO APRAŠAS 
 

Informacija 

apie projektą 

Projekto pavadinimas  

Mokslo sritis  

Mokslo kryptis  

Klasterio pavadinimas  

Projekto vadovas (mokslo 
laipsnis, vardas, pavardė, el. 
paštas, tel. nr.) 

 

Projekto dalyviai (mokslo 
laipsnis, vardas, pavardė, el. 
paštas, tel. nr.)  

 

Biudžetas, kurio prašoma 
šiame konkurse (iki 3 000 
EUR) 

 

Projekto pradžia  

Projekto pabaiga  

 
1. Mokslo projekto tikslas ir uždaviniai (iki 1500 ženklų) (Įvardijamas projekto tikslas, uždaviniai, 

atitikimas klasterio tematikai) 

 

 
2. Mokslo projekto metu atliekamų tyrimų naujumas, aktualumas, laukiami rezultatai (iki 3000 ženklų) 

(Nurodomi, Lietuvoje ir užsienyje panašūs vykdomi tyrimai; išskiriama, kuo šis tyrimas skirsis nuo kitų 

vykdomų tyrimų; įvardijami laukiami rezultatai) 

 

 
3. Projekto eiga, darbų planas (iki 4000 ženklų) (Numatomi projekto įgyvendinimo etapai; įvardijami 

tyrimo metodai; planuojamos stažuotės, mokslo straipsniai; konferencijos ir kt.) 

 

 
4. Projekto vadovo ir projekto vykdytojų mokslinė kompetencija projekto tematika (iki 2000 ženklų) 

(Mokslinės publikacijos projekto tematika, anksčiau vykdyti projektai, konferencijos, stažuotės ir kt.) 

 

 
5. Studentų (magistrantūros ir doktorantūros studijų) įsitraukimas į projektą (iki 1500 ženklų) 

(Nurodoma ar projekte dalyvaus magistrantai ir doktorantai, koks bus jų indėlis) 
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6. Papildoma informacija (Nurodoma kita aktuali informacija, susijusi su mokslo projektu, pvz. ar 

projektas papildomai yra finansuojamas iš kitų šaltinių, ar projektas yra dalis didesnio tyrimo ir pan. ) 

 

 

MOKSLO PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA (nurodomos lėšos, kurių prašoma šiame Konkurse) 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų 

pavadinimas 
Paskirtis Lėšos Pagrindimas 

1. Išlaidos mokslo 
konferencijoms 

1.   

2.   

3.   

2. Išlaidos mokslo 
renginiams 

1.   

2.   

3.   

3. Išlaidos mokslo 
leidinių leidybai 

1.   

2.   

3.   

5. 

Išlaidos 
inventoriaus, 
skirto 
moksliniams 
tyrimams, 
įsigijimui 

1.   

2.   

3.   

6. Kita    

 
 

.................................................. .......................... ................................... 

Projekto vadovo vardas, pavardė Parašas  Data 

 

PRITARIU: 

.................................................. .......................... ................................... 

Klasterio vadovo vardas, pavardė Parašas  Data 
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2 priedas 

EKSPERTINIS VERTINIMAS 
Projekto pavadinimas (Įrašykite) 
     
 Vertinimo 
kriterijus 

Kriterijų paaiškinimas Kiekvieno 
kriterijaus 
įvertinimas 
(0-5 balų 
sistemoje) 

Pastabos (prašome trumpai 
argumentuoti, kodėl skyrėte 
būtent tiek balų) 

1. Projekto tikslų 
ir uždavinių 
pagrindimas 

Ar aiškiai suformuluoti 

projekto tikslai ir 

uždaviniai? Ar jie 

pagrįsti? Ar tai yra 

projektas, o ne tik 

stažuotė, konferencija, 

knygų leidyba pan.? 

    
 
 
 

2. Projekto 
atitikimas 
klasterio 
tikslams 

Ar projekto tikslai atitinka 

klasterio tikslus? 

Informacija apie klasterius 

rasite čia: 

http://www.vdu.lt/lt/moksla

s/mokslo-ir-tyrimu-

klasteriai/ 

    

3. Tyrimų 
naujumas ir 
aktualumas 

Ar projekte numatyti 

tyrimai yra nauji ir 

aktualūs? 

    

4. Siekiamų 
rezultatų 
perspektyvumas 

Ar gauti rezultatai bus 

reikšmingi? Ar juos bus 

galima pritaikyti? Ar bus 

galima toliau plėtoti 

tyrimus šia tematika?  

    

5. Projekto 
darbo plano 
pagrįstumas 

Ar logiškai ir pagrįstai 

numatyta darbų seka? 

    

6. Mokslininkų 
kompetencija 
projekto 
tematikoje 

Ar pakankama turima 

mokslininkų kompetencija 

tokiam projektui 

įgyvendinti? 

    

7. Studentų 
(magistrantūros 
ir  doktorantūros 
studijų) 
įsitraukimas į 
projektą 

Ar projekte dalyvauja 

klasteriui priklausantys 

magistrantai ir 

doktorantai? Koks jų 

indėlis?   

  

8. Išlaidų 
pagrįstumas 

Ar numatytos išlaidos 

tiesiogiai siejasi su 

projekto įgyvendinimui? 

Ar jos pagrįstos? Ar 

projektui įgyvendinti yra 

būtinos visos numatytos 

stažuotės/konferencijos? 
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Projektų lėšomis negali 

būti finansuojama: 

periodinių ir tęstinių 

leidinių leidyba, autorinės 

sutartys, atlyginimai, 

priemokos, maitinimo 

paslaugos, gėrimai, 

mobiliųjų telefonų 

sąskaitos ir panašios 

išlaidos.  

 Iš viso taškų  
(maksimali suma 40 balų): 

  

 
I. Eksperto siūlymas (pasirinkti A arba B variantą):  

 
A. Finansavimą SKIRTI  

 
projektui siūlau skirti ...................    EUR (įrašyti konkrečią sumą) 

 
ARBA 
 
B. Finansavimo NESKIRTI   
 

II. Eksperto deklaracija: 
1. Patvirtinu, kad aš neturiu sąsajų su konkurso dalyviais ir nėra jokių mano interesų, kurie turėtų 
įtakos mano vertinimo objektyvumui.  
2. Aš pasižadu išsaugoti informacijos, kurią sužinojau atlikdamas ekspertizę, konfidencialumą ir jos 
neplatinti bei nenaudoti jokiems tikslams. 
 
 
...................................  .....................  .................... 
Vardas pavardė  Parašas  Data  
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 3 priedas 
 

MOKSLO PROJEKTO ATASKAITA 
 

Informacija 

apie projektą 

Projekto pavadinimas  

Mokslo sritis  

Mokslo kryptis  

Klasterio pavadinimas  

Projekto vadovas (mokslo 

laipsnis, vardas, pavardė, el. 

paštas, tel. nr.) 

 

Projekto dalyviai (mokslo 

laipsnis, vardas, pavardė, el. 

paštas, tel. nr.) 

 

Biudžetas  

Projekto pradžia  

Projekto pabaiga  

 
1. Pagrindinių rezultatų apibendrinimas  (iki 5000 ženklų) (Nurodomi gauti rezultatai, pristatoma jų 

reikšmė, įvardijamos parašytos publikacijos, monografijos ar kt. gauta  mokslinė produkcija) 

 

 

 
 

2. Projekto eiga, darbų planas (iki 4000 ženklų) (Nurodomi, kurie numatyti darbai buvo atlikti, kurie ne, 

paaiškinama, kodėl yra vėluojama atlikti tam tikrus darbus, pristatoma tyrimo metodologija, tyrimo eiga 

ir pan.) 

 

 

 
 

3. Papildoma informacija (Nurodoma kita aktuali informacija, susijusi su mokslo projektu ) 
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FINANSINĖ ATASKAITA 
 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų 

pavadinimas 
Paskirtis Lėšos 

Pagrindimas (pristatyti kuo įsigyta 

paslauga/prekė pravertė tyrime) 

1. 
Išlaidos mokslo 

konferencijoms 

1.   

2.   

3.   

2. 
Išlaidos mokslo 

renginiams 

1.   

2.   

3.   

3. 
Išlaidos mokslo 

leidinių leidybai 

1.   

2.   

3.   

4. 

Išlaidos 

mokslinių 

leidinių 

įsigijimui 

1.   

2.   

3.   

5. 

Išlaidos 

inventoriaus, 

skirto 

moksliniams 

tyrimams, 

įsigijimui 

1.   

2.   

3.   

6. Kita    

 
 
................................................. ...................................           ........................... 
Projekto vadovo vardas, pavardė Parašas     Data 
  
 
 
 
 
 
 

 


