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STIPENDIJŲ FONDO SUSITARIMAS

LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS, KAIP
NACIONALINöS KOORDINAVIMO INSTITUCIJOS (NKI),
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS,
KAIP TARPINöS INSTITUCIJOS LIETUVOJE,
LIETUVOS MOKSLO TARYBOS, KAIP KOORDINAVIMO
INSTITUCIJOS,
IR
ŠVEICARIJOS PLöTROS IR BENDRADARBIAVIMO AGENTŪROS
(ŠPBA)
LIETUVOS RESPUBLIKAI SKIRTO STIPENDIJŲ FONDO SUSITARIMAS
DöL PARAMOS LöŠŲ SKYRIMO STIPENDIJŲ FONDUI

Šveicarijos įnašas. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija ir Lietuvos mokslo taryba (toliau – Lietuva) ir Šveicarijos pl÷tros ir
bendradarbiavimo agentūra (toliau – Šveicarija),
toliau – Susitariančiosios Šalys,
atsižvelgdamos į draugiškus abiejų šalių santykius;
siekdamos sustiprinti šiuos santykius ir našų abiejų šalių bendradarbiavimą;
nor÷damos toliau skatinti socialinę ir ekonominę pl÷trą Lietuvos Respublikoje;
remdamosi 2007 m. gruodžio 20 d. sudarytu Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s ir
Šveicarijos Konfederacijos Federacin÷s Tarybos pagrindų susitarimu d÷l Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir
socialinius skirtumus išsipl÷tusioje Europos Sąjungoje, įgyvendinimo;
atsižvelgdamos į Šveicarijos paramos l÷šų skyrimą Stipendijų fondui,
susitar÷:

1 straipsnis
Apibr÷žtys
Šiame Stipendijų fondo susitarime, jei pagal kontekstą nereikalaujama kitaip, sąvokų
reikšm÷ yra tokia:
„Pagrindų susitarimas“ – 2007 m. gruodžio 20 d. sudarytas Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s ir Šveicarijos Konfederacijos Federacin÷s Tarybos pagrindų susitarimas d÷l
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius
ir socialinius skirtumus išsipl÷tusioje Europos Sąjungoje, įgyvendinimo.
„Įnašas“ – pagal Pagrindų susitarimą Šveicarijos skiriamas negrąžintinas finansinis
įnašas.
„Stipendijų fondo susitarimas“ – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kaip
nacionalin÷s koordinavimo institucijos (NKI), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos, kaip tarpin÷s institucijos Lietuvoje, Lietuvos mokslo tarybos, kaip koordinavimo
institucijos, ir Šveicarijos pl÷tros ir bendradarbiavimo agentūros (ŠPBA) susitarimas, kuriame
nustatomos Susitariančiųjų Šalių teis÷s ir pareigos d÷l Stipendijų fondo įgyvendinimo.
„Nacionalin÷ koordinavimo institucija (NKI)“ – Lietuvos Respublikos finansų
ministerija, atsakinga už Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos koordinavimą.
„Paramos l÷šos“ – negrąžintinas finansinis įnašas, kurį Šveicarija skiria pagal šį
Stipendijų fondo susitarimą.
„Tarpin÷ institucija“ – institucija Šveicarijoje, ŠPBA įgaliota įgyvendinti Stipendijų
fondą.
„Koordinavimo institucija“ – Lietuvos mokslo taryba, atsakinga už Stipendijų fondo
valdymą Lietuvoje.
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„Tarpin÷ institucija Lietuvoje“ – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija, kuri pagal Stipendijų fondo susitarimą yra tarpin÷ institucija, įgyvendinanti
Mokslinių tyrimų ir pl÷tros programą pagal Pagrindų susitarimą.
„Lietuvai skirtas Stipendijų fondas“ – Lietuvos ir Šveicarijos projektas,
įgyvendinamas pagal Mokslinių tyrimų ir pl÷tros programą, numatytą Pagrindų susitarime,
skirtas Lietuvos tyr÷jų stipendijoms pagal naujų ES valstybių narių ir Šveicarijos mokslinių
mainų programą finansuoti.
„SciexNMSch“ – naujų Europos Sąjungos valstybių narių ir Šveicarijos tyr÷jų mainų
programa.

2 straipsnis
Stipendijų fondo tikslas ir taikymo sritis
2.1. Lietuvai skirto Stipendijų fondo, kuris įgyvendinamas pagal SciexNMSch, tikslas
yra prisid÷ti prie ekonominių ir socialinių skirtumų išsipl÷tusioje Europos Sąjungoje
mažinimo skatinant naujose valstyb÷se nar÷se tyr÷jų mokslinius geb÷jimus ir remiant darnų
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje.
2.2. Lietuvai skirtas Stipendijų fondas turi būti įgyvendinamas remiantis šiais
dokumentais, išvardytais pagal pirmumą teisinio taikytinumo atžvilgiu: Pagrindų susitarimu ir
jo priedais, šiuo Stipendijų fondo susitarimu, Specialiosiomis įgyvendinimo nuostatomis
Lietuvai (1 priedas), Programos dokumentu (2 priedas) ir Stipendijų fondo Šveicarijos dalies
vykdymo ir valdymo biudžetu (3 priedas).

3 straipsnis
Suma ir panaudojimas
3.1. Šveicarija Lietuvai skiria daugiausia 4 000 00000 (keturių milijonų
Šveicarijos frankų (CHF) paramos l÷šų sumą 2 straipsnyje apibr÷žtam Stipendijų fondui
įgyvendinti. Paramos l÷šos skirtos veiklai, kuri nurodyta šio Susitarimo 3 priede d÷l
Šveicarijos dalies vykdymo ir valdymo biudžeto, finansuoti. Susitariančiosios Šalys gali
susitarti d÷l didžiausios paramos l÷šų sumos padidinimo vadovaujantis Pagrindų susitarimu ir
remiantis Stipendijų fondo įgyvendinimo vertinimu. Šios paramos l÷šos valdomos
Šveicarijoje, o jų skyrimas laikomas Šveicarijos paramos l÷šomis, skirtomis Lietuvai. Be to,
šios paramos l÷šomis padengiami visi galimi mokesčiai ir rinkliavos pagal taikomus įstatymus
ir kitus teis÷s aktus.
3.2. Lietuva finansuoja Stipendijų fondo veiklos rūšis, nurodytas šio Susitarimo 7
straipsnyje. Min÷tų veiklos rūšių finansavimas laikomas Lietuvos bendruoju finansavimu.
3.3. Įgyvendinus Stipendijų fondą nepanaudota paramos l÷šų dalis yra tinkama
perskirstyti pagal Pagrindų susitarimo 3.2 punktą, jei Susitariančiosios Šalys n÷ra susitarusios
kitaip.
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4 straipsnis
Mok÷jimo procedūros
4.1. ŠPBA atlieka mok÷jimus tarpinei institucijai Šveicarijoje remdamasi mok÷jimo
prašymais, kuriuos tarpin÷ institucija pateik÷ ŠPBA. ŠPBA patikrina tinkamumą mok÷jimui ir
patvirtina mok÷jimo prašymų teisingumą ir teis÷tumą.
4.2. ŠPBA kasmet v÷liausiai pra÷jus m÷nesiui nuo konkrečių metų pabaigos praneša
Lietuvai apie tarpinei institucijai sumok÷tas sumas. Mok÷jimai, apie kuriuos praneša ŠPBA,
įtraukiami į Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos metines ataskaitas, kaip
nurodyta Pagrindų susitarimo 8 straipsnyje.

5 straipsnis
ŠPBA pareigos
5.1. ŠPBA imasi visų jos kompetencijai priskirtų veiksmų, už kuriuos ji yra
atsakinga, įskaitant koordinavimo ir kitas priemones, būtinas arba tinkamas paramos l÷šų
naudojimui pagal šį Stipendijų fondo susitarimą, arba inicijuoja tokius veiksmus.
5.2. ŠPBA sudaro įgaliojimų suteikimo susitarimą su Šveicarijos universitetų
rektorių konferencija (CRUS), kuri paskiriama šio Stipendijų fondo tarpin÷ institucija.
Min÷tas įgaliojimų suteikimo susitarimas neprieštarauja šiam Stipendijų fondo susitarimui bei
Pagrindų susitarimui. Ta pati sąlyga taikoma ir bet kuriam kitam susitarimui, pasirašytam
įgyvendinant Stipendijų fondą.

6 straipsnis
NKI pareigos
6.1. NKI imasi visų jos kompetencijai priskirtų veiksmų, už kuriuos ji yra atsakinga,
įskaitant koordinavimo ir kitas priemones, būtinas arba tinkamas siekiant palengvinti šio
Stipendijų fondo susitarimo įgyvendinimą Lietuvoje, arba inicijuoja tokius veiksmus.
6.2. NKI visuomet aiškiai nurodo, kad ji veikia pagal Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus
išsipl÷tusioje Europos Sąjungoje. Visuose leidiniuose Stipendijų fondas vadinamas Lietuvos
ir Šveicarijos projektu. Lietuvos visuomen÷ atitinkamai informuojama apie Stipendijų fondą
ir Šveicarijos skirtą paramą.
6.3. Visi ŠPBA skirti raštai d÷l Stipendijų fondo susitarimo siunčiami Šveicarijos
ambasadai Rygoje, Latvijoje, kuri paprastai atstovauja ŠPBA NKI atžvilgiu.

7 straipsnis
Tarpin÷s institucijos Lietuvoje ir koordinavimo institucijos pareigos
7.1. Tarpin÷ institucija Lietuvoje imasi visų jos kompetencijai priskirtų veiksmų, už
kuriuos ji yra atsakinga, įskaitant koordinavimo ir kitas priemones, kurios būtinos arba yra
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tinkamos siekiant palengvinti Stipendijų fondo įgyvendinimą Lietuvoje, arba inicijuoja tokius
veiksmus.
7.2. Koordinavimo institucija užtikrina toliau nurodytų veiklos rūšių vykdymą:
a) bendrosios veiklos rūšys:
– sudaryti susitarimo memorandumą su CRUS;
– viešinti Stipendijų fondą ir taikyti susijusias procedūras Lietuvoje;
– Stipendijų fondo įgyvendinimo pradžioje sukurti nacionalinį sciex tinklalapį.
b) Stipendijų fondo įgyvendinimo metu:
– skleisti informaciją
atitinkančioms institucijoms;

apie

Stipendijų

fondą

ir

kvietimus,

reikalavimus

– teikti reikiamą informaciją ir rengti konsultacijas tyr÷jams lietuvių kalba;
– patikrinti visų paraiškų stipendijai gauti atitiktį oficialiems reikalavimams;
– koordinuoti paraiškų stipendijai gauti vertinimą balais pagal iš anksto nustatytą
vertinimo balais sistemą;
– siųsti CRUS visas oficialius reikalavimus atitikusias paraiškas stipendijai gauti ir
išsamią informaciją apie skirtus vertinimo balus;
– koordinuoti daugiašal÷s sutarties Lietuvoje pasirašymą ir patvirtinti nacionalinių
sutarties dalyvių tinkamumą;
– siųsti valstyb÷s pasirašytų daugiašalių sutarčių originalus CRUS ir išdalyti
Šveicarijos pasirašytų sutarčių kopijas nacionaliniams sutarčių dalyviams.
c) steb÷sena ir ataskaitų teikimas:
– teikti privalomoms pažangos ataskaitoms parengti reikalingus duomenis apie gautų
paraiškų stipendijoms gauti atitiktį reikalavimams ir jų skaičių CRUS ir tarpinei institucijai
Lietuvoje.

8 straipsnis
Projekto organizavimas
8.1. ŠPBA prižiūri ir vadovauja SciexNMSch įgyvendinimui. ŠPBA užtikrina
steb÷senos sistemos sukūrimą.
8.2. Veiklai skirtus sprendimus, susijusius su SciexNMSch programa, priima
SciexNMSch programos Valdymo komitetas. Informacija apie Valdymo komiteto narius
pateikiama šio Susitarimo Programos dokumente (2 priedas). Lietuva į Valdymo komitetą gali
deleguoti savo steb÷toją. SciexNMSch programos Valdymo komiteto susirinkimas
organizuojamas bent vieną kartą per metus. Susirinkimą organizuoja tarpin÷ institucija, kuri
taip pat atlieka sekretoriato funkciją.
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9 straipsnis
Steb÷sena ir peržiūra
9.1. ŠPBA užtikrina steb÷senos sistemos, kuri leis nuolat vertinti, kaip įgyvendinami
pasiūlyti tikslai, sukūrimą. Steb÷senos rezultatai ir išvados pateikiami kaip šio Susitarimo 10
straipsnyje nurodytų projekto ataskaitų dalis.
9.2. Peržiūrą organizuoja ŠPBA trečiaisiais Lietuvai skirto Stipendijų fondo
įgyvendinimo metais remiantis SciexNMSch programa. Peržiūros tikslas yra įvertinti pasiektą
pažangą remiantis nustatytais siekiais ir tikslais ir, jei reikia, teikti patarimus bei nurodymus
d÷l taisomųjų priemonių. Peržiūros paslaugų pirkimo technin÷ užduotis turi būti suderinta su
NKI.

10 straipsnis
Ataskaitų teikimas
10.1. ŠPBA SciexNMSch programos metines projekto ataskaitas teikia Lietuvai
v÷liausiai pra÷jus keturiems m÷nesiams nuo konkrečių metų pabaigos. Metin÷se projekto
ataskaitose yra veiklos aprašomoji dalis, kurioje aprašoma SciexNMSch pažanga, ir finansin÷
dalis (finansin÷ ataskaita), kurioje pateikiama duomenų apie pasiektą finansinę pažangą
ataskaitiniais metais suvestin÷ ir viso laikotarpio nuo pradžios iki ataskaitos pateikimo dienos
duomenys. Ataskaitose palyginamos faktin÷s išlaidos su planuotomis ir pasiekta pažanga su
planuota remiantis kiekybiniais rezultatų rodikliais ir, jei įmanoma, rezultatų reikšmių
rodikliais.
10.2. ŠPBA galutinę projekto ataskaitą pateikia NKI v÷liausiai pra÷jus šešiems
m÷nesiams nuo šio Stipendijų fondo įgyvendinimo pabaigos. Galutin÷je projekto ataskaitoje
yra veiklos aprašomoji dalis, kurioje aprašomi ir komentuojami įvykdyti veiksmai bei pasiekti
rezultatai, ko pasimokyta ir kokios išvados padarytos. Joje taip pat yra finansin÷ dalis
(galutin÷ finansin÷ ataskaita), kurioje pateikiama viso Stipendijų fondo finansinių duomenų
santrauka bei faktinių ir planuotų išlaidų palyginimas.

11 straipsnis
Auditas
11.1. Išor÷s sertifikuota audito organizacija kasmet atlieka veiklos rūšių, išvardytų
Stipendijų fondo Šveicarijos dalies vykdymo ir valdymo biudžete, pateiktame Susitarimo 3
priede, auditą. ŠPBA išvadas ir rekomendacijas pateikia NKI v÷liausiai pra÷jus šešiems
m÷nesiams nuo konkrečių metų pabaigos.
11.2. Įgyvendinus projektą išor÷s sertifikuota audito organizacija atlieka galutinį
finansinį auditą veiklos rūšių, išvardytų Stipendijų fondo Šveicarijos dalies vykdymo ir
valdymo biudžete, pateiktame Susitarimo 3 priede. ŠPBA išvadas ir rekomendacijas kartu su
galutine projekto ataskaita pateikia NKI v÷liausiai pra÷jus šešiems m÷nesiams nuo šio
Stipendijų fondo įgyvendinimo pabaigos.
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12 straipsnis
Atsakomyb÷
Kiekviena Susitariančioji Šalis prisiima atsakomybę už įsipareigojimus, kylančius
d÷l šio Susitarimo įgyvendinimo jos teritorijoje. Be to, kiekviena Susitariančioji Šalis prisiima
atsakomybę už visus su įsipareigojimais susijusius klausimus, kylančius d÷l jos pačios
sąmoningų veiksmų arba šiurkštaus aplaidumo.

13 straipsnis
Bendri interesai
Susitariančiosios Šalys suinteresuotos kovoti su korupcija, kuri kelia pavojų geram
valdymui ir tinkamai pl÷trai reikalingų išteklių naudojimui ir, be to, kelia gr÷smę sąžiningai ir
atvirai konkurencijai. Tod÷l jos pareiškia ketinimą bendromis pastangomis kovoti su
korupcija ir visų pirma pareiškia, kad bet koks pasiūlymas, dovana, užmokestis, atlygis ar
nauda, suteikta bet kam tiesiogiai arba netiesiogiai, siekiant gauti įgaliojimus, pasirašyti
sutartį ar gauti stipendiją pagal šį Susitarimą ar jį įgyvendinant, bus vertinama kaip neteis÷ta
veika arba korupcija. Bet koks toks poelgis yra pakankamas pagrindas nutraukti šį Susitarimą,
pirkimą ar po jo pasirašytą sutartį, arba taikyti kitas galiojančiuose teis÷s aktuose nustatytas
taisomąsias priemones.

14 straipsnis
Įsipareigojimai įgyvendinus projektą
14.1. Šveicarija gali atlikti SciexNMSch ex-post vertinimą.
14.2. Susitariančiosios Šalys saugo visus su šiuo Susitarimu ir jo įgyvendinimu
susijusius dokumentus dešimt metų nuo šio Stipendijų fondo įgyvendinimo pabaigos.

15 straipsnis
Priedai
Toliau nurodyti priedai, išvardyti pagal pirmumą teisinio taikytinumo atžvilgiu, yra
neatsiejama šio Stipendijų fondo susitarimo dalis:
1 priedas. Specialiosios įgyvendinimo nuostatos Lietuvai;
2 priedas. Programos dokumentas;
3 priedas. Stipendijų fondo Šveicarijos dalies vykdymo ir valdymo biudžetas.
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16 straipsnis
Kalba
Visi raštai tarp ŠPBA ir NKI d÷l Stipendijų fondo rengiami anglų kalba ir siunčiami
Šveicarijos ambasadai Rygoje, kuri atstovauja Šveicariją NKI atžvilgiu.

17 straipsnis
Kontaktin÷ informacija
17.1. Lietuvos Vyriausybei atstovaujančios institucijos:
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Tarptautin÷s finansin÷s paramos koordinavimo skyrius
J. Tumo-Vaižganto g. 8a/2
01512 Vilnius
Lietuva
Tel. (8 5) 239 02 93; Faks. (8 5) 219 44 09

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
Mokslo ir technologijų departamento
Tarptautinių mokslo programų skyrius
Z. Sierakausko g. 15
03105 Vilnius
Lietuva
Tel. (8 5) 219 01 18; Faks. (8 5) 219 01 00

Lietuvos mokslo taryba
Gedimino pr. 3
01103 Vilnius
Lietuva
Tel. (8 5) 212 49 33; Faks. (8 5) 261 85 35

17.2. Šveicarijos Vyriausybei atstovaujančios institucijos:

Šveicarijos pl÷tros ir bendradarbiavimo agentūra (ŠPBA)
Freiburgerstrasse 130
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3003 Bernas
Šveicarija

Šveicarijos ambasada
Šveicarijos įnašo biuras
Elizabetes iela 2
1340 Ryga
Latvija
Tel. +371 67 35 08 65 (66), Faks. +371 67 35 08 72

18 straipsnis
Ginčų sprendimas
Visi ginčai, kylantys d÷l šio Stipendijų fondo susitarimo taikymo, sprendžiami
diplomatin÷mis priemon÷mis.

19 straipsnis
Pakeitimai
19.1. Šis Stipendijų fondo susitarimas gali būti keičiamas raštu abipusiu
Susitariančiųjų Šalių sutarimu ir laikantis atitinkamų procedūrų.
19.2. Susitariančiosios Šalys aptaria ir patvirtina Stipendijų fondo biudžeto didinimą,
svarbius biudžeto pakeitimus bei Stipendijų fondo strateginius pakeitimus ar konceptualų
pritaikymą.

20 straipsnis
Susitarimo nutraukimas arba sustabdymas
20.1. Bet kuri Susitariančioji Šalis gali bet kada nutraukti šį Stipendijų fondo
susitarimą prieš šešis m÷nesius pateikdama rašytinį pranešimą. Susitariančiosios Šalys
abipusiu sutarimu priima sprendimą d÷l visų Susitarimo nutraukimo pasekmių.
20.2. Jei kuri nors Susitariančioji Šalis mano, kad Stipendijų fondo susitarime
nustatytų tikslų nebeįmanoma pasiekti arba kad kita Susitariančioji Šalis nesilaiko
įsipareigojimų, ta Susitariančioji Šalis turi teisę nedelsdama sustabdyti šio Stipendijų fondo
susitarimo taikymą, pateikdama kitai Susitariančiajai Šaliai rašytinį pranešimą, kuriame
nurodomos tokio sustabdymo priežastys.
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21 straipsnis
Įsigaliojimas ir trukm÷
Šis Stipendijų fondo susitarimas įsigalioja dieną, kurią jį pasirašo Susitariančiosios
Šalys; jis įgyvendinamas iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir galioja tol, kol bus įvykdyti visi pagal
jį prisiimti įsipareigojimai.

Pasirašyta 2009 m. ………………… …..d. keturiais autentiškais egzemplioriais
anglų kalba.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Šveicarijos pl÷tros ir
vardu
agentūros (ŠPBA) vardu

Rolandas Kriščiūnas

Christina Grieder

Finansų ministerijos sekretorius

Šveicarijos ambasados
biuro vadov÷

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos vardu

Gintaras Steponavičius
Švietimo ir mokslo ministras

Lietuvos mokslo tarybos vardu

Eugenijus Butkus
Tarybos pirmininkas
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1 priedas
Specialiosios įgyvendinimo nuostatos Lietuvai
Šiame priede nustatomos papildomos nuostatos arba nukrypimai nuo Programos
dokumento (žr. 2 priedą).
1. Koordinavimo institucija
Koordinavimo institucijos pareigos apibr÷žtos 7 straipsnyje.
CRUS ir Lietuvos mokslo tarybos bendradarbiavimas apibr÷žiamas Susitarimo
memorandume (žr. 1.B priedą).
2. Vertinimo balais ir atrankos procedūros
Tinkamos institucijos
Tinkamas Lietuvos institucijas nustato Lietuvos mokslo taryba ir paskelbia
tinklalapyje www.sciex.lt. Tinkamas Šveicarijos institucijas nustato CRUS ir paskelbia
tinklalapyje www.sciex.ch.
Kvietimas teikti paraiškas stipendijoms gauti.
Kvietimas teikti paraiškas stipendijoms gauti skelbiamas kiekvienais metais.
Koordinavimo institucija ir CRUS gali kartu nuspręsti skelbti kvietimus teikti pasiūlymus
kartą per pusę metų. Išsami informacija apie kvietimus teikti paraiškas ir jų koordinavimas
nustatomi CRUS ir koordinavimo institucijos susitarimo memorandume.
Vertinimas balais ir atrankos procedūra
Paraiškų stipendijoms gauti vertinimas balais apibr÷žtas 1.A priede. Išsami su
vertinimu balais ir atrankos procedūra susijusi informacija gali būti pateikta CRUS ir
koordinavimo institucijos susitarimo memorandume.
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1.A priedas
Paraiškų stipendijoms gauti vertinimas balais
Vertinimo procedūrą apima trys etapai, aprašyti Programos dokumente, kuriuose
dalyvauja Lietuvos ir Šveicarijos institucijos. Visos institucijos vertindamos remiasi toliau
nurodytu vienu bendru kriterijų rinkiniu. Išsamesn÷ informacija apie kriterijus pateikiama
CRUS ir koordinavimo institucijos susitarimo memorandume.

Susijusių institucijų atliekamo vertinimo etapai
1 etapas. Pasiūlymų parengimas
2 etapas. Vertinimas
3 etapas. Sprendimas

1 etapas. Pasiūlymų parengimas
Reikalavimai, vertinimo kriterijai
R1 1

Vadovo ir jaunojo tyr÷jo profesin÷ kvalifikacija ir kalbų mok÷jimo patvirtinimas

R2

Projekto tinkamumas moksliniu požiūriu, projekto aprašymas

R3

Jaunojo tyr÷jo įtraukimas į sudarytą Šveicarijos mokslinių tyrimų grupę ir (arba)
planuojamą programą moksliniam laipsniui įgyti

R4

Tolesn÷s veiklos aprašymas (sugrįžusio tyr÷jo integravimas į nuolatinę darbovietę)

R5

Kitų tyr÷jo geb÷jimų aprašymas

2 etapas. Vertinimas
a) Siunčiančioji institucija
Didžiausias
balas

Reikalavimai, vertinimo kriterijai
C2 1

Dalyvaujančių tyr÷jų paskelbtų mokslo darbų, d÷stytų paskaitų, 8
įgyvendintų projektų ir gautų rezultatų sąrašas

C2

Planuojamo projekto tinkamumas moksliniu požiūriu

8

C3

Parama tolesnei veiklai

8

b) Koordinavimo institucija Lietuvoje
Didžiausias
balas

Reikalavimai, vertinimo kriterijai

1
2

R – Reikalavimai
C – Vertinimo kriterijai
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C4

Planuojamo projekto aktualumas Lietuvai

26

c) Priimančioji institucija
Reikalavimai, vertinimo kriterijai

Didžiausias
balas

R6

Darbo sutarties sąlygos pagal Europos tyr÷jų chartiją ir Tyr÷jų
pri÷mimo į darbą elgesio kodeksą (rektorato deklaracija)

–

R7

Projekto biudžetas ir trukm÷

–

R8

Pasirinktinai. Pri÷mimo į kvalifikacijos programas (doktorantūros) –
patvirtinimas ir doktoranto vadovo paskyrimas

C5

Tyr÷jo kvalifikacijos atitiktis institucijos žmogiškųjų išteklių 15
strategijai ir suderinamumas su tyr÷jų grupe (institutu)

C6

Projekto mokslinių tyrimų krypties ir kokyb÷s atitiktis institucijos 25
mokslinių tyrimų strategijai

C7

Tyr÷jo kalbų mok÷jimas

5

C8

Mobilumo patirtis ir galimyb÷s bendradarbiauti

5

3 etapas. Valdymo komiteto sprendimas

Reikalavimai, vertinimo kriterijai
Institucijų pateiktų vertinimų balais pagrįstas sprendimas (pagal 2 etapą) ir turimos
l÷šos stipendijoms
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1.B priedas
Lietuvos mokslo tarybos ir CRUS susitarimo memorandumas
CRUS parengia susitarimo memorandumą, kuriame išsamiai aptariama Lietuvos
mokslo tarybos ir CRUS bendradarbiavimo tvarka. CRUS ir Lietuvos mokslo taryba prieš
paskelbdamos pirmą kvietimą teikti paraiškas stipendijoms gauti sudaro Susitarimo
memorandumą remdamosi šiuo Stipendijų fondo susitarimu.
Susitarimo memorandumą inter alia sudaro:
– išsamus koordinavimo tvarkos aprašymas;
– išsamus vertinimo balais sistemos ir vertinimo kriterijų aprašymas;
– kvietimų teikti pasiūlymus skelbimų planavimas;
– ataskaitų teikimo ir steb÷senos tvarka;
– informavimo ir bendravimo tvarka.
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2 priedas
Programos dokumentas
Naujų ES valstybių narių ir Šveicarijos SciexNMSch programai skirtame Programos
dokumente aprašoma bendra įgyvendinimo tvarka.
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3 priedas
Stipendijų fondo Šveicarijos dalies vykdymo ir valdymo biudžetas
A. Apžvalga

Lietuvai skirto Stipendijų fondo biudžeto apžvalga (Šveicarijos frankais)
SciexNMSch valdymo biudžeto dalis

308 000

Programos priemon÷ms (stipendijos tyr÷jams, įskaitant
parengiamuosius kursus universitetin÷ms studijoms
Šveicarijoje (Vorbereitungskurs Hochschulstudium in
der Schweiz, VKHS), modulį, trumpalaikius vizitus
moksliniams tyrimams atlikti) skirtas biudžetas

3 692 000

Iš viso (Šveicarijos paramos l÷šos pagal 3.1 punktą)

4 000 000

B. SciexNMSch valdymo biudžeto dalis
SciexNMSch programos, finansuojamos iš Lietuvai skirto Stipendijų fondo,
finansuojamo Šveicarijos paramos l÷šomis, valdymo biudžeto dalis sudaro 7,7 proc.
Šveicarijos paramos l÷šų arba 308 000 CHF. Šis rodiklis pagrįstas prielaida, kad n÷ra
konkrečios kliūties sklandžiai Lietuvoje įgyvendinamos programos dalies pl÷trai.
SciexNMSch programos planuojamas biudžetas išsamiai pateiktas Programos
dokumente (2 priedas).
Valdymo biudžetas skiriamas trims skirtingiems projekto etapams: pradiniam etapui,
įgyvendinimo etapui ir baigiamajam etapui. ŠPBA vykdomi mok÷jimai tarpinei institucijai
bus atliekami remiantis SciexNMS programos įgyvendinimo būkle.
Iš esm÷s visos biudžete numatytos valdymo l÷šos yra tinkamos, net jei panaudotas ne
visas programos priemon÷ms skirtas biudžetas.
Jei Lietuvai skirtas Stipendijų fondo biudžetas didinamas, valdymo biudžetas
neviršija 7,7 proc. viso Lietuvai skirto Stipendijų fondo biudžeto.

C. Programos priemonių biudžetas
Toliau nurodytos sumos biudžeto eilut÷se yra orientacines, jos gali būti keičiamos
pagal faktinį poreikį.
Programos priemon÷ms skirtas planuojamas biudžetas
Pavadinimas

CHF

6–24 m÷nesių trukm÷s stipendijos tyr÷jams (įskaitant VKHS
modulį)
Trumpalaikiai vizitai moksliniams tyrimams atlikti
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Pavadinimas

CHF

Iš viso

3 692 000
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