DNR plano veiksmų ir projektų administravimo procedūros 4 priedas

CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM),
susiję su COVID-19
_____________________________________
Pavadinimas
ĮGYVENDINAMO
Lietuvos mokslo tarybos (toliau – LMT)
____________________________________________________
Institucija, įgyvendinanti veiksmą
VERTINIMO IŠVADA

I DALIS
VEIKSMO/PROJEKTO ATITIKIMO DNR PLANO TISKLAMS IR BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS
NR.
1.1.

REIKALAVIMAS

CPVA IŠVADA

Veiksmo/Projekto veiklos bei jų siekiami Veiksmas įtrauktas į Ateities ekonomikos DNR planą ir atitinka plano
rezultatai ir rodikliai atitinka DNR plano investicinę kryptį – investicijos į žmogiškąjį kapitalą, t. y. mokslinio
potencialo didinimą, pirmaujančių universitetų stiprinimas, siekiant,
tikslą ir sąlygas
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kad šalyje veiktų tarptautiniu mastu konkurencingi universitetai,
turintys reikšmingą mokslinį potencialą.
Veiksmo veiklos, jų siekiami rodikliai bei rezultatai atitinka DNR
planą.
Pasirinkta įgyvendinti skėtinį projektą, kurio vystytojas bus LMT, o
tyrimų atlikimui bus skelbiamas konkursas, kuris padės atrinkti
geriausias paraiškas.
Veiksme numatyta, kad bus atlikta 19 vnt. skirtingų mokslinių
tyrimų, kurių temas nurodė suinteresuotos šalys – Sveikatos apsaugos
(12 vnt.) bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (7 vnt.).
Į tyrimų atlikimą numatyta, kad bus įtraukta apie 200 tyrėjų. Galimi
pareiškėjai - vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų
institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, ar
valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga; projekto vadovas turi būti
mokslininkas.
Dėl numatomų rodiklių:
Nors koncepcijos vertinimo metu buvo įtrauktas papildomas rodiklis
– „Sprendimų sveikatos ir švietimo politikos sferose, priimtų
pritaikius gautus mokslo įrodymais grįstus rezultatus, skaičius“
(nustatyta rodiklio reikšmė – 19 vnt., panaudojimo stebėsena
numatyta iki 2020-09-30), tačiau egzistuoja rizika, kad atlikti tyrimai
nebus panaudojami, todėl teikiami siūlymai užtikrinti stebėseną ir
atsiskaitymą:
 Veiksme pasirinktos 19 temų susijusių su covid 19
pandemija. Situacijai pasikeitus (atsiradus vaistams,
skiepams) koncepcijoje pasirinktos temos gali tapti
nebeaktualios.
Siūlymas – atlikti tarpines peržiūras ir užtikrinti temų
aktualumo stebėjimą, esant pokyčiams atlikti jų pakeitimus;
 Per trumpas tyrimų laikas (skirta tyrimų vykdymui 11 mėn.)
gali sąlygoti tai, kad jie nebus užbaigti laiku.
 Kadangi LMT jau vykdo su covid susijusius tyrimus, taip pat
įvertinant trumpą tyrimų atlikimo laiką (11 mėn.), manome,
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kad gali būti nepakankamas mokslininkų tyrėjų
suinteresuotumas dalyvauti.
Siūlymas – suinteresuotoms šalims numatyti itin aktualių
tyrimų tęstinumą (jau iš kitų finansavimo šaltinių).

1.2.

Veiksmas/Projektas atitinka kitus
Bendruosius Veiksmo reikalavimus

Taip.

II DALIS
VEIKSMO/PROJEKTO GALIMYBĖS BŪTI KOKYGIŠKAI PARENGTAM IR ĮGYVENDINTAM, LAIKANTIS
DNR PLANO TERMINŲ, VERTINIMAS

NR.
1.1.

REIKALAVIMAS
Numatoma Veiksmo/Projekto įgyvendinimo pradžia

1.2.

Numatomi Veiksmo/Projekto įgyvendinimo terminai

1.3.

Numatomas Veiksmo projektų kvietimų ir išlaidų išmokėjimo
grafikas

IŠVADA
2020-09-11, t. y. po IK patvirtinimo LMT yra pasirengusi pradėti
vykdyti konkursą paraiškų atrinkimui.
2020-09-11 – 2022-03-31.
Per 2020 m. rugsėjo – gruodžio mėn. bus vykdomas vertinimas;
Per 2021 m. sausio mėn. bus pasirašytos sutartys;
Tyrimų atlikimui numatytas laikotarpis nuo 2021 m. vasario iki 2021
m. gruodžio.
2022 m. numatomas mokslinių ataskaitų vertinimas (iki 2020-03-31)
bei rezultatų panaudojimo stebėsena (iki 2022-09-31)
Planuojamas toks išlaidų išmokėjimo grafikas:
Per 2020 m. bus patirtos administravimo išlaidos (22 tūkst.)
Kiti išmokėjimai tyrimams suplanuoti taip:
I ketv. – iki 2021-03-01;
II ketv. – iki 2021-04-25;
III ketv. – iki 2021-07-25;
IV ketv. – iki 2021-10-25.

III DALIS
VEIKSMO/ PROJEKTO ILAGALIKIO FINANSINIO IR SOCIALINIO EKONOMINIO TVARUMO VERTINIMAS
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VERTINIMO OBJEKTAS
1. Išlaidos suplanuotos ir paskaičiuotos tinkamai
1.1. Investicijos

CPVA IŠVADA1
Taip
Prašoma suma – 8 000 000 eurų.
Išlaidų pagrindimas:
1. Numatoma parengti 19 tyrimų, planuojama, kad vieno projekto biudžetas –
ne didesnis nei 400 000 eur.
Pasirinkta tokia maksimali projekto vertė yra pagrįsta, nes remiantis LMT praktika,
optimali tokių projektų reikminių projektų trukmė, siekiant pagal mokslines
metodikas atlikti tyrimus ir gauti svarius, patikimus rezultatus yra 2–3 metai, o vertė
yra 100–150 tūkst. Eur. Šiems projektams skirtas laikas labai trumpas, tikėtina, kad
bus pasitelktos didesnės tyrėjų grupės jiems pasiekti, vykdytojai turės skirti daugiau
darbo valandų, kad būtų spėta įgyvendinti tikslus.
2. Atliekant tyrimus pasirinktos išlaidų rūšys yra tinkamos ir pagrįstos,
susijusios su tyrimų atlikimu.
3. Suplanuotas veiksmo biudžete tyrimams skirtos lėšų sumos yra tinkamos ir
pagrįstos:
3.1. Didžioji dalis išlaidų suplanuota tyrėjų darbo užmokesčiui (4 383 000 eur).
DU dydis nustatomas neviršijant LMT pirmininko 2018 m. rugsėjo 11 d.
įsakymu Nr. V-443 patvirtintų didžiausių leistinų pareigybių valandinių
atlygių dydžių;
3.2. Kitos išlaidos (trumpalaikis turtas, ilgalaikis turtas, prekės, komandiruotės –
3 500 000 eur) suplanuotos pagal panašių projektų poreikius, įvertinant tai,
kad MTEP projektai, skirti veiksmo tikslui pasiekti, nėra orientuoti į
ilgalaikio materialaus, taip pat nematerialaus turto įsigijimą, numatoma
galimybė tik būtiniausioms investicijoms, jei vykdant projekto veiklas jos
reikalingos.
Pažymėtina, kad kiekvieno konkretaus tyrimų projekto atveju suplanuotos išlaidos
bus vertinamos LMT ekspertų, kurie įvertina, ar projekto išlaidų sąmata yra tinkamai
suplanuota projekto tikslams pasiekti ir nurodo atsisakyti tam tikrų, jų nuomone,
perteklinių išlaidų.
4. Veiksmo plėtotojui (LMT) suplanuotos administravimo išlaidos – 117 000
Eur, tinkamai: numatoma, kad bus suformuota 6 darbuotojų komanda, kuri
administruos veiksmą, vertinimui bus pasitelkiami ekspertai.

1

Jei Veiksmo/Projekto vertinimo metu sumos buvo tikslintos, apie tai pažymima, nurodant konkrečias sumas ir CPVA vertinimą.
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1.2. Reinvesticijos
1.3. Veiklos išlaidos2
2. Investicijų likutinė vertė suplanuota ir paskaičiuota
tinkamai
3. Veiklos pajamos3 suplanuotos ir paskaičiuotos
tinkamai
4. Finansiniai rodikliai korektiškai apskaičiuoti
4.1. FGDV investicijoms4
4.2. FNIS5
5. Išorinio socialinio ekonominio poveikio (naudos /
žalos) apskaičiavimas

5.1. Komponentai pasirinkti korektiškai
5.2. Naudos / žalos mąstas įvertintas korektiškai
6. Ekonominiai rodikliai
6.1. EGDV6

Reinvesticijų išlaidos nenumatomos.
Veiklos išlaidos nenumatomos.
Likutinė vertė nevertinama, nes veiksmas nukreiptas į minkštąsias veiklas.
Veiklos pajamų gauti nenumatoma.
Veiksmo įgyvendinimas yra finansiškai neatsiperkantis.
Neaktualu.
Neskaičiuojamas, nes veiklos pajamų gauti nenumatoma.
Socialinė-ekonominė nauda koncepcijoje yra nevertinama, nes veiksmo
įgyvendinimas neturi tiesioginio išorinio (socialinio-ekonominio) poveikio.
Veiksmo socialinė ekonominė nauda galėtų būti vertinama atsižvelgiant į
parengtuose reikminių tyrimų ataskaitose pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimo kaštus ir tikėtiną išorinį poveikį.
Reikminiai tyrimai bus rengiami skirtingomis temomis, sritys – sveikata ir
švietimas.
Parengtų tyrimų ataskaitų pritaikymas būtų panaudojamas:
 tobulinant sveikatos ir švietimo sričių teisinį reguliavimą;
 įgyvendinant sveikatos ir švietimo politiką valstybiniu mastu;
 priimant konkrečius sprendimus efektyviam COVID-19 pandemijos žalos
sumažinimui
 tinkamam reagavimui į ateities valstybei ir visuomenei kylančius iššūkius
Į reikminių tyrimų rengimo veiklas numatoma įtraukti 200 tyrėjų ir parengti 19
mokslinių ataskaitų.
Neaktualu.
Neaktualu.
Ekonominiai rodikliai nevertinami, nes socialinė-ekonominė nauda
koncepcijoje yra nevertinama.
Nevertinama.

Nurodoma bendra ir vidutinė metinė suma.
Nurodoma bendra ir vidutinė metinė suma.
4
Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) – būsimų Veiksmo/Projekto pajamų ir (investicijų ir veiklos) išlaidų skirtumo dabartinė vertė
5
Finansinės naudos ir išlaidų santykis (FNIS) – būsimų Veiksmo/Projekto pajamų ir veiklos išlaidų grynųjų dabartinių verčių santykis.
6
Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) – būsimų Veiksmo/Projekto socialinės ekonominės naudos ir patiriamų išlaidų dabartinė vertė.
2
3
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6.2. ENIS7
7. Veiksmo rezultatų poveikis viešiesiems finansams
7.1. Veiksmo/Projekto rezultato palaikymui reikalinga
metinė lėšų suma įvertinta

Nevertinama.

7.2. Numatomas rezultato palaikymo finansavimo šaltinis

Veiksmo rezultato palaikymui papildomų lėšų poreikio nėra. Tačiau, veiksmo
rezultato, t. y. tyrimo ataskaitose numatytų rekomendacijų įgyvendinimas tikėtina
sąlygotų papildomų išlaidų poreikį.
Netaikoma.

Vertinimą atlikusių administruojančiosios institucijos darbuotojų ir ekspertų vardas, pavardė, parašas
1. Aurima Lasickienė
2. Dominykas Pošiūnas
_______________

Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS) – būsimos Veiksmo/Projekto socialinės ekonominės naudos išlaidų dabartinių verčių santykis. Jei prielaidos
kelia abejonių, papildomai įvertinamos socialinės ekonominės naudos kiekio prielaidos, kad ENIS reikšmė būtų artima 1.
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