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LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS,
KAIP NACIONALINöS KOORDINAVIMO INSTITUCIJOS (NKI),
IR
ŠVEICARIJOS PLöTROS IR BENDRADARBIAVIMO AGENTŪROS
(ŠPBA)
PARAMOS SUSITARIMAS
DöL PARAMOS LöŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI
„MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLöTRA“,
ĮGYVENDINAMAM NUO
2010 M. GRUODŽIO 1 D. IKI 2016 M. BIRŽELIO 14 D.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Lietuva) ir Šveicarijos pl÷tros ir
bendradarbiavimo agentūra (ŠPBA) (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 projektui „Moksliniai tyrimai ir
pl÷tra“ (toliau – projektas) Lietuvos Respublikoje ir Šveicarijoje,
susitar÷:
1 straipsnis
Apibr÷žtys
Šiame Paramos 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.
„Paramos susitarimas“ – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kaip
nacionalin÷s koordinavimo institucijos (NKI), ir Šveicarijos pl÷tros ir bendradarbiavimo
agentūros (ŠPBA) susitarimas, kuriame nustatomos Susitariančiųjų Šalių teis÷s ir pareigos
d÷l projekto įgyvendinimo.
„Įgyvendinimo sutartis“ – NKI, viešosios įstaigos Centrin÷s projekto valdymo
agentūros ir tarpin÷s institucijos susitarimas d÷l projekto įgyvendinimo.
„Nacionalin÷ koordinavimo institucija (NKI)“ – Lietuvos Respublikos finansų
ministerija, atsakinga už Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos koordinavimą.
„Projektas“ – šiame Paramos susitarime apibūdinta konkreti programa.
„Paramos l÷šos“ – negrąžintinas finansinis įnašas, kurį Šveicarija skiria pagal šį
Paramos susitarimą.
„Tarpin÷ institucija“ – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija,
atsakinga ir atskaitinga NKI šį projektą įgyvendinančio projekto vykdytojo atžvilgiu.
„Projekto vykdytojas“ – bet kuri valdžios institucija, viešasis ar privatus juridinis
asmuo, taip pat bet kuri kita Susitariančiųjų Šalių pripažinta organizacija, kuriai pavesta
įgyvendinti pagal šį Paramos susitarimą finansuojamą projektą.
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„Paramos gav÷jas“ – subjektas, įgyvendinantis pagal šį projektą finansuojamą
bendrų mokslinių tyrimų ir (arba) institucijų partneryst÷s projektą.
„Avansinis mok÷jimas“ – l÷šos, kurias Šveicarijos institucijos perveda NKI po to,
kai NKI atlieka avansinį mok÷jimą tarpinei institucijai arba (ir) projekto vykdytojui ir (arba)
paramos gav÷jams.
2 straipsnis
Projekto tikslas ir taikymo sritis
2.1. Projekto tikslas yra remti mokslinių tyrimų ir pl÷tros sektorių kaip sudedamąją
ir svarbią žmonių ir socialin÷s sanglaudos dalį ir prisid÷ti prie tolesn÷s mokslinių tyrimų ir
pl÷tros sektoriaus pl÷tros Lietuvoje bei paspartinti jo integraciją į tarptautinę mokslinių
tyrimų sritį.
2.2. Projektas turi būti įgyvendinamas remiantis šiais dokumentais, išvardytais
pagal pirmumą teisinio taikymo atžvilgiu: Pagrindų susitarimu ir jo priedais, šiuo Paramos
susitarimu ir ŠPBA pritarimo projektui patvirtinimu (1 priedas), Galutine projekto paraiška
(2 priedas) ir Mok÷jimo planu (3 priedas).
3 straipsnis
Suma ir panaudojimas
3.1. Apytikriai apskaičiuota bendra projekto išlaidų suma sudaro 10 649 000
(dešimt milijonų šešis šimtus keturiasdešimt devynis tūkstančius) CHF. Apytikriai
apskaičiuota projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 10 649 000 (dešimt milijonų
šešis šimtus keturiasdešimt devynis tūkstančius) CHF.
3.2. Šveicarija Lietuvos Respublikai skiria ne didesnę nei 9 052 000 (devynių
milijonų penkiasdešimt dviejų tūkstančių) CHF paramos l÷šų sumą Šveicarijos frankais
2 straipsnyje apibr÷žtam projektui įgyvendinti.
3.3. Paramos l÷šomis padengiama ne daugiau kaip 85 proc. visų projekto tinkamų
finansuoti išlaidų Šveicarijos frankais. Įgyvendinant projektą šis rodiklis neturi būti
viršijamas. Jis apskaičiuojamas pagal faktines išlaidas Šveicarijos frankais. NKI užtikrina,
kad iš Lietuvos finansinių išteklių bus laiku bendrai finansuojama ne mažiau kaip 15 proc.
visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų Šveicarijos frankais.
3.4. Kaip nurodyta Pagrindų susitarimo 7.1 punkte, prid÷tin÷s vert÷s mokestis
(PVM) laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis tik tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas
arba paramos gav÷jas jas tikrai ir galutinai patyr÷. PVM, kurį bet kokiu pagrindu yra
galimyb÷ susigrąžinti, negali būti laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis, net jeigu
projekto vykdytojas arba paramos gav÷jas jo faktiškai nesusigrąžino.
3.5. Kaip nurodyta Pagrindų susitarimo 7.2 punkte, kitos rinkliavos ar mokesčiai,
visų pirma tiesioginiai mokesčiai ir nuo atlyginimų skaičiuojamos socialinio draudimo
įmokos, yra tinkamos finansuoti išlaidos tik tuo atveju, jeigu jas tikrai ir neabejotinai patyr÷
projekto vykdytojas arba paramos gav÷jas.
3.6. Šios išlaidos n÷ra tinkamos finansuoti skiriant paramos l÷šas: išlaidos, patirtos
iki dienos, kurią visos Susitariančiosios Šalys pasiraš÷ šį Paramos susitarimą, skolos
palūkanos, nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos ir prid÷tin÷s vert÷s mokestis, kurį galima
susigrąžinti, kaip nurodyta šio Paramos susitarimo 3.4 punkte.
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3.7. Paskutin÷ išlaidų tinkamumo diena sutampa su projekto įgyvendinimo
pabaigos diena, kaip apibr÷žta šio Paramos susitarimo 23.2 punkte. Su atsiskaitymu, auditu
ir vertinimu susijusių išlaidų tinkamumo terminas baigiasi pra÷jus šešiems m÷nesiams nuo
projekto įgyvendinimo pabaigos dienos. Mok÷jimo paraiškas Šveicarija turi gauti ne v÷liau
nei pra÷jus šešiems m÷nesiams nuo atitinkamos paskutin÷s išlaidų tinkamumo dienos.
3.8. Paramos l÷šų dalis, kuri lieka nepanaudota įgyvendinus projektą, yra tinkama
perskirstyti iki dienos, esančios likus dviem m÷nesiams iki paramos skyrimo laikotarpio
pabaigos (bet ne v÷liau nei iki 2012 m. balandžio 14 d.), jei Susitariančiosios Šalys n÷ra
susitarusios kitaip.
4 straipsnis
Išlaidų kompensavimo procedūros
4.1. Paramos l÷šos išmokamos pagal Pagrindų susitarimo 2 priedo 3 ir 4 skyrius bei
Mok÷jimo planą (šio Paramos susitarimo 3 priedas). Mok÷jimai atliekami du kartus per
metus.
4.2. Mok÷jimai atliekami kompensuojant NKI išmok÷tus avansinius mok÷jimus
arba kompensuojant tinkamas finansuoti išlaidas, patirtas įgyvendinant projektą, kai
Šveicarija gauna ir patvirtina ataskaitas pagal 9 ir 10 straipsnius.
4.3. Šveicarijai NKI siunčiamose mok÷jimo paraiškose sumos nurodomos
Šveicarijos frankais, o NKI vietos valiutą į Šveicarijos frankus verčia pagal Lietuvos banko
valiutos kursą, galiojantį atitinkamo NKI atlikto mok÷jimo dieną.
4.4. Avansinius mok÷jimus Šveicarija kompensuoja tada, kai NKI atlieka avansinį
mok÷jimą paramos gav÷jui ir (arba) projekto vykdytojui ir (arba) tarpinei institucijai ir kai
NKI pateikia mok÷jimo paraišką avansiniam mok÷jimui. N÷ viena tarpin÷ ataskaita n÷ra
susijusi su tokiu kompensavimu.
4.5. Remiantis mok÷jimo paraiškų arba mok÷jimo paraiškų avansinių mok÷jimų
patvirtinimu, kiekvienos Šveicarijos frankais Šveicarijos kompensuotos sumos atitinkamą
vertę vietos valiuta NKI registruoja vadovaudamasi Lietuvos banko valiutos kursu,
galiojančiu kompensacijos gavimo į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą
dieną.
4.6. Šio Paramos susitarimo 4.3 punkte nurodytas mok÷jimo paraiškas Šveicarija
turi gauti ne v÷liau nei pra÷jus šešiems m÷nesiams nuo paskutin÷s išlaidų tinkamumo dienos
(plg. su 3.7 punktu).
4.7. Visi su šiuo Paramos susitarimu susiję mok÷jimai Šveicarijos frankais
pervedami Lietuvai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, sąskaitos Nr. (IBAN) LT65
1010 0000 0663 2403, Swift Nr. LIAB LT 2X, banko kodas 10100 Lietuvos banke,
Gedimino pr. 6, Vilnius, LT-01103.
5 straipsnis
Viešieji pirkimai
5.1. Viešuosius pirkimus vykdo tarpin÷ institucija, projekto vykdytojas ir paramos
gav÷jai pagal nacionalinę teisę ir kitus teis÷s aktus ir vadovaudamiesi Lietuvos viešųjų
pirkimų įstatymu ir Pagrindų susitarimo 2 priedo 3.3 skyriumi.
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5.2. Siekiant padidinti skaidrumą ir užkirsti kelią korupcijai, viešųjų pirkimų
konkursų dokumentuose tur÷tų būti nuostata d÷l sąžiningumo.
5.3. Jeigu skelbiamas viešojo pirkimo konkursas, kurio biudžetas neviršija
100 000 CHF, tarpin÷ institucija arba projekto vykdytojas teikdamas Šveicarijai tarpines
ataskaitas pateikia ir atitikties atitinkamoms viešojo pirkimo taisykl÷ms patvirtinimą ir
trumpą viešojo pirkimo konkurso eigos aprašymą.
5.4. Jeigu skelbiamas viešojo pirkimo konkursas, kurio biudžetas viršija
100 000 CHF, tačiau neviršija 500 000 CHF, tuo pat metu, kai Lietuvoje viešai
paskelbiamas pranešimas apie viešąjį pirkimą, Šveicarijai pateikiamas tokio skelbimo
tekstas anglų kalba. Per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos Šveicarijai
pateikiamas atitikties atitinkamoms viešojo pirkimo taisykl÷ms patvirtinimas, trumpas
viešojo pirkimo konkurso eigos aprašymas ir, jei būtina, atitinkamos viešojo pirkimo
konkurso procedūros pasirinkimą pagrindžianti informacija.
5.5. Jeigu skelbiamas viešojo pirkimo konkursas, kurio biudžetas viršija
500 000 CHF, Šveicarijai pateikiamas viešojo pirkimo konkurso dokumentuose pateiktų
standartinių terminų ir sąlygų vertimas į anglų kalbą, kad ji gal÷tų pareikšti savo
neprieštaravimą; tuo pat metu, kai Lietuvoje viešai paskelbiamas pranešimas apie viešąjį
pirkimą, Šveicarijai pateikiamas tokio skelbimo tekstas anglų kalba; prieš pasirašant sutartis
Šveicarijai pateikiama pos÷džio, kurio metu skelbiami konkurso laim÷tojai, protokolo
santrauka; sutartys pateikiamos Šveicarijai susipažinti per 20 dienų nuo jų pasirašymo
dienos.
5.6. Pagal Pagrindų susitarimo 6.5 punktą abi Šalys susitaria teikti visą informaciją,
susijusią su viešųjų pirkimų konkursų eiga, ir kitus nei pirmiau išvardyti dokumentus, kurių
gali pagrįstai paprašyti kita Šalis.
5.7. Šveicarija turi teisę kaip steb÷toja dalyvauti pos÷dyje, kuriame atpl÷šiami
vokai su pasiūlymais.
5.8. Šveicarija turi teisę atlikti taikomos viešųjų pirkimų praktikos ir procedūrų
auditą laikydamasi Pagrindų susitarimo 6.5 punkte nustatytų reikalavimų.
6 straipsnis
NKI ir ŠPBA pareigos
6.1. NKI pagal kompetenciją ir atsakomybę imasi visų veiksmų, įskaitant bendro
finansavimo ir kitų būtinų ar tinkamų projektui įgyvendinti priemonių koordinavimą ir
kontrolę.
6.2. NKI gali pavesti dalį savo su Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programos administravimu susijusių užduočių ir pareigų viešajai įstaigai Centrinei projektų
valdymo agentūrai.
6.3. NKI atsako už projekto įgyvendinimą, kontrolę ir vertinimą, taip pat už
paramos l÷šų panaudojimą, vadovaujantis šiuo Paramos susitarimu ir tuo, kas nustatyta
Pagrindų susitarime. NKI užtikrina, kad susijusios agentūros ir kitos įstaigos laikytųsi šio
Paramos susitarimo, taip pat ir Pagrindų susitarimo.
6.4. NKI sudaro Įgyvendinimo sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo
agentūra ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Ši Įgyvendinimo sutartis
turi atitikti šį Paramos susitarimą, taip pat ir Pagrindų susitarimą. Tas pat taikoma ir bet
kuriam kitam susitarimui, pasirašytam įgyvendinant šį projektą.
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6.5. NKI įsipareigoja remti, informuoti Šveicarijos įnašo biurą Estijai, Latvijai ir
Lietuvai ir jam patarti d÷l su projektu susijusių klausimų, įskaitant pažeidimus ir
sukčiavimą. NKI įsipareigoja nedelsdama raštu informuoti Šveicarijos įnašo biurą Estijai,
Latvijai ir Lietuvai apie bet kokius pokyčius, kurie gal÷tų paveikti šio projekto
įgyvendinimą. Siekdama išvengti neatitaisomų nuostolių gr÷sm÷s, NKI nedelsdama imasi
būtinų atsargumo priemonių.
6.6. NKI visada aiškiai teigia, kad ji veikia pagal Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus
išsipl÷tusioje Europos Sąjungoje. Visuose leidiniuose projektą privalu vadinti „Lietuvos ir
Šveicarijos projektu“. Lietuvos visuomen÷ bus informuojama apie projektą ir Šveicarijos
skirtą paramą.
6.7. ŠPBA paprašyta padeda NKI planuoti, įgyvendinti, kontroliuoti ir vertinti
projektą.
6.8. ŠPBA pritaria projekto ataskaitų veiklos ir finansin÷ms dalims ir auditams, jei
jie atitinka visus reikalavimus. Pareiškusi pritarimą ŠPBA moka išmokas vadovaudamasi
projekto finansiniu planavimu.
6.9. Visa ŠPBA skirta informacija d÷l šio Paramos susitarimo siunčiama
Šveicarijos įnašo biurui Estijai, Latvijai ir Lietuvai, kuris paprastai atstovauja ŠPBA
palaikant ryšius su NKI.
7 straipsnis
Projekto organizavimas
7.1. Tarpin÷ institucija prižiūri ir vadovauja projekto įgyvendinimui, taip pat
sukuria tinkamą steb÷senos ir audito sistemą.
7.2. Pagal šį Paramos susitarimą finansuojamą projektą įgyvendina šis projekto
vykdytojas:
• Lietuvos mokslo taryba
7.3. Su projektu susijusius strateginius sprendimus priima projekto Priežiūros
komitetas. Priežiūros komitetas rengia bent vieną pos÷dį per metus. Papildomi susitikimai
rengiami, jei bent vienas balsavimo teisę turintis Priežiūros komiteto narys mano, kad tai
būtina.
7.4. Priežiūros komiteto funkcijos ir pareigos apima, bet tuo neapsiriboja:
pritarimą projekto ataskaitų veiklos ir finansinei dalims;
konkrečių projektų, įgyvendinamų pagal šį projektą, plano ir biudžeto pakeitimą;
bet kokias priemones, kurios, manoma, reikalingos visapusiškai įgyvendinti
numatytus tikslus.
7.5. Priežiūros komiteto nariai yra šių šalių atstovai:
7.5.1. Balsavimo teisę turintys nariai:
• tarpin÷ institucija (pirmininkauja) – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija;
• projekto vykdytojas – Lietuvos mokslo taryba;
• asociacijos „Lietuvos mokslininkų sąjunga“;
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• Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga.
7.5.2. Neprieštaravimo teises turintys nariai:
• Šveicarijos įnašo biuras Estijai, Latvijai ir Lietuvai
7.5.3. Nariai, turintys balso, bet neturintys balsavimo teis÷s:
• Lietuvos Respublikos finansų ministerija;
• Centrin÷ projektų valdymo agentūra.
7.6. Bendrų mokslinių tyrimų ir (arba) institucijų partneryst÷s projektus atrenka
jungtinis atrankos komitetas. Jungtinis atrankos komitetas yra mokslin÷ grup÷, kurią sudaro
trys nariai iš Lietuvos ir trys nariai iš Šveicarijos. Jungtinio atrankos komiteto funkcijos ir
pareigos yra šios, bet tuo neapsiriboja:
• gairių, paraiškos formų, atrankos tvarkos, principų ir kriterijų, kuriems
neprieštarauja Šveicarija, tvirtinimas;
• papildomų atrankos kriterijų, jei jie būtini, pasiūlymas ir tvirtinimas;
• ekspertų grup÷s pateiktų pasiūlymų d÷l pagal šį Paramos susitarimą finansuojamų
bendrų mokslinių tyrimų ir (arba) institucijų partneryst÷s projektų tvirtinimas;
• atrinktų bendrų mokslinių tyrimų ir (arba) institucijų partneryst÷s projektų
įgyvendinimo steb÷jimas;
• metinių ataskaitų, kurios teikiamos d÷l kiekvieno bendrų mokslinių tyrimų ir
(arba) institucijų partneryst÷s projekto tvirtinimas.
7.7. Patvirtinta atrankos tvarka ir kriterijai pateikiami Šveicarijai, kad ji pareikštų
savo neprieštaravimą.
8 straipsnis
Steb÷sena ir peržiūra
NKI užtikrina steb÷senos sistemos, kuri leistų nuolat vertinti, kokia yra pasiūlytų
tikslų įgyvendinimo būkl÷, sukūrimą. Steb÷senos rezultatai ir išvados pateikiami kaip
projekto ataskaitų dalis, kaip nurodyta toliau pateiktame 9 straipsnyje, ir jie turi sudaryti
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos metinių ataskaitų pagrindą, kaip
nustatyta Pagrindų susitarimo 8 straipsnyje.
9 straipsnis
Ataskaitų teikimas
9.1. Tarpin÷s ataskaitos apima šešių m÷nesių laikotarpį ir pateikiamos Šveicarijai
ne v÷liau kaip per keturis m÷nesius nuo Mok÷jimo plane (3 priedas) numatyto laikotarpio
pabaigos. Pirmoji tarpin÷ ataskaita už laikotarpį nuo šio Paramos susitarimo pasirašymo
dienos iki 2011 m. birželio 30 d. pateikiama ne v÷liau kaip 2011 m. spalio 31 d. Laikotarpis,
kurį apima paskutin÷ tarpin÷ ataskaita, gali skirtis nuo pirmiau nurodyto laikotarpio.
Tarpin÷mis ataskaitomis yra pagrindžiami mok÷jimo prašymai, tod÷l Šveicarijai jos turi būti
pateikiamos kartu su atitinkama mok÷jimo paraiška. Jose pateikiama informacija apie
finansinę ir projekto įgyvendinimo pažangą, palyginamos faktin÷s ir planuotos išlaidos ir
atnaujinta informacija apie pažangos būklę, patvirtinant bendrąjį finansavimą. Bet koks
svarbus nukrypimas turi būti pagrįstas ir pasiūlytos taisomosios priemon÷s.
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9.2. Metin÷s projekto ataskaitos teikiamos Šveicarijai ne v÷liau kaip pra÷jus
keturiems m÷nesiams nuo kalendorinių metų pabaigos. Pirma projekto metin÷ ataskaita už
2011 metus teikiama ne v÷liau kaip 2012 m. balandžio 30 d. Metin÷se projekto ataskaitose
yra veiklos dalis, kurioje aprašoma projekto pažanga, ir finansin÷ dalis (finansin÷ ataskaita),
apimanti ataskaitinių metų finansin÷s pažangos duomenų santrauką ir suvestinius duomenis
iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Jose faktin÷s išlaidos palyginamos su planuotomis ir
pasiekta pažanga remiantis kiekybiniais laim÷jimų rodikliais ir, jei įmanoma, rezultatų
rodikliais. Bet koks didesnis nukrypimas turi būti pagrįstas ir pasiūlytos taisomosios
priemon÷s. Metin÷s projekto ataskaitos nesusietos su mok÷jimo paraiškomis.
9.3. Galutin÷ projekto ataskaita pateikiama ne v÷liau kaip pra÷jus šešiems
m÷nesiams nuo projekto įgyvendinimo pabaigos dienos, t. y. ne v÷liau kaip 2016 m.
gruodžio 14 d. Galutin÷ projekto ataskaita kartu su paskutine tarpine ataskaita ir galutinio
finansinio audito išvadomis yra galutin÷s kompensacijos mok÷jimo pagrindas. Antroji
galutin÷ projekto ataskaita, už atsiskaitymą, auditą ir vertinimą, turi būti pateikta ne v÷liau
nei iki 2017 m. birželio 14 d. Su atsiskaitymu, auditu ir vertinimu susijusioms išlaidoms
padengti skirta paskutin÷ kompensacija pagrindžiama tik galutine projekto ataskaita (plg. su
3.7 punktu). Galutin÷je projekto ataskaitoje yra veiklos dalis, kurioje dokumentuojami ir
komentuojami atlikti veiksmai bei pasiekti rezultatai, palyginti su pradiniu planu, taip pat
tai, kaip buvo laikomasi tokių principų d÷l horizontaliųjų klausimų ir rezultatų tvarumo,
pasiūloma tai, iš ko galima pasimokyti, ir pateikiamos išvados. Joje yra finansin÷ dalis
(galutin÷ finansin÷ ataskaita), kurioje pateikiama viso projekto finansinių duomenų
santrauka ir palyginamos faktin÷s ir planuotos išlaidos. Be to, galutin÷je projekto ataskaitoje
pateikiama rašytin÷ kiekvieno bendrų mokslinių tyrimų ir (arba) institucijų partneryst÷s
projekto santrauka, kurioje įvertinama s÷km÷, trūkumai, įgyta patirtis ir bendradarbiavimo
ilgalaikiškumas.
9.4. Finansin÷s tarpinių, metinių projekto ir galutinių projekto ataskaitų dalys,
pagrįstos sąskaitomis faktūromis ar lygiaverčiais dokumentais, turi būti pateikiamos vietos
valiuta.
10 straipsnis
Auditas
10.1. NKI patvirtina, kad atlikus atitikties auditą įrodoma, jog projektas ir su jo
įgyvendinimu susijusios institucijos, iš esm÷s, tarpin÷ institucija ir projekto vykdytojas,
laikosi teisinių įsipareigojimų, atitinkamų gairių, procedūrų ir kad sukurta atitinkama
struktūra bei vidaus kontrol÷s sistema (kaip nurodyta Pagrindų susitarimo 2 priedo 3
skyriuje). Atitikties audito patvirtinimo raštas anglų kalba pateikiamas Šveicarijai prieš
pateikiant pirmąją mok÷jimo paraišką arba kartu su ja.
10.2. Remiantis rizikos įvertinimu ir galimais papildomais Šveicarijos
reikalavimais, sukuriamas metinis sistemų audito planas. Remiantis šiuo metiniu sistemų
audito planu, d÷l kurio susitarta su Šveicarija, paskirtosios audito organizacijos (pvz.,
tarpin÷s institucijos vidaus audito tarnyba) vykdo kontrolę ir atlieka auditą vadovaudamosi
atitinkama nacionaline teise. Atlikdamos auditą jos tikrina, ar l÷šos panaudotos tinkamai,
teikia rekomendacijas d÷l kontrol÷s sistemos sustiprinimo ir praneša Šveicarijai apie visus
patvirtintus arba įtariamo sukčiavimo ar pažeidimo atvejus.
10.3. Sertifikuota išor÷s audito organizacija atlieka tarpinį finansinį auditą. Ne
v÷liau kaip per keturis m÷nesius nuo laikotarpio, kurio tarpinis finansinis auditas atliekamas,
pabaigos NKI Šveicarijai turi pateikti išvadas ir rekomendacijas.
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10.4. Tarpinis finansinis auditas tur÷tų apimti laikotarpį nuo susitarimo pasirašymo
dienos iki 2013 m. gruodžio 31 d.; NKI išvadas ir rekomendacijas Šveicarijai turi pateikti ne
v÷liau kaip iki 2013 m. balandžio 30 d.
10.5. Baigus įgyvendinti projektą, sertifikuota išor÷s audito organizacija atlieka
galutinį finansinį auditą. Šis auditas apima laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m.
birželio 14 d. Ji taip pat pateikia atliktų tarpinių auditų rezultatais paremtą galutinę
auditoriaus deklaraciją. NKI Šveicarijai perduoda audito išvadas ir rekomendacijas kartu su
galutine projekto ataskaita ne v÷liau kaip per šešis m÷nesius nuo projekto įgyvendinimo
pabaigos, bet ne v÷liau kaip iki 2016 m. gruodžio 14 d.
10.6. Projekto vykdytojas perka pripažintą profesinę reputaciją turinčios viešosios
institucijos arba privačios įmon÷s audito paslaugas. NKI nedelsdama praneša Šveicarijai
pasirinktos audito organizacijos pavadinimą. Susitarimas d÷l audito atlikimo su audito
organizacija galioja visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, nebent yra nutraukiamas, iš
dalies keičiamas arba pakeistas kitu nurodant atitinkamas priežastis. Projekto tarpinių
finansinių auditų ir galutinio finansinio audito išlaidos yra tinkamos finansuoti ir yra
įtraukiamos į projekto biudžetą.
10.7. Atliekant tarpinį finansinį auditą ir galutinį finansinį auditą siekiama parengti
nuomonę apie teisingą l÷šų naudojimą, rekomendacijas d÷l kontrol÷s sistemos stiprinimo ir
pranešti apie patvirtintus arba įtariamo sukčiavimo ar pažeidimo atvejus. Audito ataskaita
perduodama NKI ir tarpinei institucijai.
10.8. NKI užtikrina, kad galutinis finansinis auditas būtų atliktas laiku ir
vadovaujantis tarptautiniais standartais ir atitinkamais nacionalin÷s teis÷s aktais.
10.9. Sertifikuota išor÷s audito organizacija atlieka tarpinį finansinį auditą ir
galutinį finansinį auditą vadovaudamasi tarptautiniais standartais ir atitinkamais
nacionalin÷s teis÷s aktais, siekdama pagristai užtikrinti, kad tarpinių ataskaitų (tarpinio
finansinio audito objektas) ir galutin÷s projekto ataskaitos (galutinio finansinio audito
objektas) finansin÷je dalyje, ją vertinant kaip visumą, nebūtų pateikiama klaidingų
duomenų, nesvarbu, ar tai būtų susiję su sukčiavimu ar klaida. Turi būti atsižvelgiama į bet
kurių anksčiau atliktų auditų rezultatus. Sertifikuota išor÷s audito organizacija atsižvelgia į
papildomus reikalavimus, kuriuos gali pasiūlyti NKI arba Šveicarija.
10.10. Tikimasi, kad sertifikuota išor÷s audito organizacija kartu su savo galutinio
finansinio audito ataskaita pateiks tarpinei institucijai ir projekto vykdytojui rekomendacijas
d÷l esminių apskaitos ir (arba) vidaus kontrol÷s sistemų trūkumų, kuriuos nustat÷ audito
organizacija. Šių rekomendacijų kopija perduodama NKI.
10.11. Tarpin÷ institucija ir NKI komentuoja auditų rezultatus ir bet kokias audito
organizacijos pasiūlytas rekomendacijas. Be to, NKI perduoda Šveicarijai tarpinio finansinio
audito ir galutinio finansinio audito rezultatus ir siūlomas rekomendacijas.
10.12. Šveicarija turi teisę prašyti papildomų finansinių išor÷s auditų. Tokių
finansinių auditų išlaidas padengia Šveicarija.
11 straipsnis
Teis÷ atlikti tyrimą
Šveicarija, kaip ir bet kuri jos paskirta trečioji šalis, turi teisę apsilankyti projekto
įgyvendinimo vietoje, atlikti išsamų projekto įvertinimą ar analizę ir nevaržomai susipažinti
su visais su projektu susijusiais dokumentais ir informacija, nustatytais šiame Paramos
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susitarime, jo įgyvendinimo laikotarpiu ir dešimt metų nuo jo pabaigos, kaip apibr÷žta
Pagrindų susitarimo 2 priedo 5.7 punkte. Gavusi prašymą NKI užtikrina, kad min÷tus
įgaliotus atstovus lyd÷tų atitinkamas personalas ir jiems bus suteikta reikiama pagalba.
12 straipsnis
Projekto l÷šomis įsigyti pirkiniai
12.1. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu paramos l÷šomis įsigytos prek÷s
naudojamos be apribojimų tik projekto tikslams ir be išankstinio Šveicarijos rašytinio
sutikimo negali būti naudojamos kitais tikslais.
12.2. D÷l projektui įnašo l÷šomis įsigytų prekių, naudojamų tik projekto
įgyvendinimo laikotarpiu, bet nebūtinai projekto tikslams jam pasibaigus, Susitariančiosios
Šalys nusprendžia iki projekto pabaigos d÷l nuosavyb÷s teis÷s į įnašo l÷šomis įsigytas
prekes ir naudojimosi jomis pasibaigus projektui. Šveicarija neprisiima jokios atsakomyb÷s
d÷l min÷tų pirkinių.
13 straipsnis
Atsakomyb÷
Šveicarija neprisiima jokios rizikos ar atsakomyb÷s d÷l kokios nors žalos, nuostolių
ar kitokių galimų neigiamų padarinių, kuriuos sukeltų projektas, įskaitant, tačiau
nepasiribojant, projekto planavimo nenuoseklumą, kitą (-us) projektą (-us), kuris jį gal÷tų
paveikti ar kurį jis gal÷tų paveikti, ar visuomen÷s nepasitenkinimą.
14 straipsnis
Bendri interesai
Susitariančiosios Šalys suinteresuotos kovoti su korupcija, kuri kelia pavojų geram
valdymui ir pl÷trai reikalingų išteklių tinkamam naudojimui ir, be to, kelia gr÷smę
sąžiningai ir atvirai konkurencijai per kainą ir kokybę. 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 ar pasirašyti sutartį pagal šį Paramos susitarimą ar jį
įgyvendinant, bus vertinama kaip neteis÷ta veika arba korupcija. Bet koks toks poelgis yra
pakankamas pagrindas panaikinti šį Paramos susitarimą, viešąjį pirkimą ar po jo pasirašytą
sutartį, arba taikyti bet kokias kitas galiojančiuose teis÷s aktuose nustatytas taisomąsias
priemones.
15 straipsnis
Sąlyga d÷l pažeidimų
15.1. Kompetentingos institucijos, gaudamos visapusišką Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s paramą, tiria tariamo sukčiavimo ar pažeidimo atvejus. D÷l patvirtintų
sukčiavimo atvejų bus keliama baudžiamoji byla vadovaujantis galiojančiomis nuostatomis.
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15.2. Jei nustatoma NKI, tarpin÷s institucijos ar projekto vykdytojo tyčia ar
aplaidžiai padarytų pažeidimų, susijusių su Paramos susitarimo įgyvendinimu, Šveicarija
turi teisę:
a) nedelsdama sustabdyti išlaidų kompensavimą;
b) nurodyti NKI nutraukti mok÷jimus iš Šveicarijos įnašo;
c) pareikalauti grąžinti neteis÷tai išlaidoms kompensuoti išmok÷tas l÷šas bet
kuriame projekto įgyvendinimo etape.
15.3. Pažeidimais visų pirma laikomi visi veiksmai arba neveikimas, kuriais
siekiama neteis÷tai gauti ir (arba) pasinaudoti įnašu, pirmiausia sukčiavimas, neteis÷tas
pasisavinimas, klaidinimas, sutartinių įsipareigojimų, rūpestingumo pareigos nesilaikymas ir
panašiai.
15.4. Šveicarija nedelsdama raštu pateikia NKI, tarpinei institucijai ir kitiems
susijusiems dalyviams atitinkamų nurodymų priežastis.
16 straipsnis
Įsipareigojimai įgyvendinus projektą
16.1. Šveicarija gali atlikti ex-post projekto vertinimą. Paramos susitarimo ar
Pagrindų susitarimo nesilaikymas gali suteikti Šveicarijai pagrindą imtis taisomųjų veiksmų,
įskaitant reikalavimą grąžinti paramos l÷šas.
16.2. Šveicarija neįsipareigoja užtikrinti ir n÷ra atsakinga už bet kokią žmonių,
įrangos, įrenginių, visų projekto įgyvendinimo vietoje ar arti jos esančių objektų saugumo ir
apsaugos priemonių priežiūrą, remontą ar kitokių priemonių įgyvendinimą.
16.3. Susitariančiosios Šalys saugo visus su Paramos susitarimu ir jo įgyvendinimu
susijusius dokumentus 10 metų nuo šio projekto įgyvendinimo pabaigos.
17 straipsnis
Priedai
Šie pirmumo tvarka pagal jų teisinio taikymo sąlygas išvardyti priedai yra
neatskiriama šio Paramos susitarimo dalis:
1 priedas.

ŠPBA pritarimo projektui patvirtinimas.

2 priedas.

Galutin÷ projekto paraiška.

3 priedas.

Mok÷jimo planas.
18 straipsnis
Kalba

Visa Šveicarijai skirta korespondencija, įskaitant veiklos, finansines ir audito
ataskaitas, bei visi kiti su projektu susiję dokumentai rengiami anglų kalba.
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19 straipsnis
Kontaktin÷ informacija
Lietuvos Vyriausybei atstovaujanti institucija:
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Tarptautin÷s finansin÷s paramos koordinavimo skyrius
Lukiškių g. 2
01512 Vilnius
Lietuva
Tel. (8 5) 239 02 93, faks. (8 5) 279 14 81.
Šveicarijos pl÷tros ir bendradarbiavimo agentūra (ŠPBA)
Freiburgerstrasse 130
3003 Bernas
Šveicarija
Šveicarijos ambasada
Šveicarijos įnašo biuras Estijai, Latvijai ir Lietuvai
Elizabetes iela 2
1340 Ryga
Latvija
Tel. +371 67 35 08 65 (66)
Faks. +371 67 35 08 72
20 straipsnis
Ginčų sprendimas
Vadovaujantis Pagrindų susitarimo 11 straipsniu, visi ginčai, kylantys d÷l šio
Paramos susitarimo taikymo, sprendžiami diplomatin÷mis priemon÷mis.
21 straipsnis
Pakeitimai
21.1. Šis Paramos susitarimas gali būti keičiamas raštu abipusiu Susitariančiųjų
Šalių sutarimu ir laikantis atitinkamų procedūrų.
21.2. Bet koks projekto biudžeto didinimas, bet kokie didesni nei 10 proc. biudžeto,
nurodyto galutin÷s projekto paraiškos VI dalyje „Mokslinių tyrimų ir pl÷tros programos
biudžetas“ (2 priedas), pakeitimai, taip pat bet kokie strateginiai projekto pakeitimai ar
konceptualus jo pritaikymas aptariama su Šveicarija ir gaunamas jos patvirtinimas.
22 straipsnis
Nutraukimas ir sustabdymas
22.1. Bet kuri Susitariančioji Šalis gali bet kada nutraukti šį Paramos susitarimą
apie tai pranešdama raštu prieš šešis m÷nesius. Susitariančiosios Šalys abipusiu sutarimu
priima sprendimą d÷l visų Paramos susitarimo nutraukimo pasekmių.
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22.2. Jei kuri nors Susitariančioji Šalis mano, kad Paramos susitarimo tikslų
nebeįmanoma pasiekti arba kad kita Susitariančioji Šalis nesilaiko įsipareigojimų, ta
Susitariančioji Šalis turi teisę nedelsdama sustabdyti šio Paramos susitarimo taikymą,
pateikdama kitai Susitariančiajai Šaliai rašytinį priežastis nurodantį pranešimą.
23 straipsnis
Įsigaliojimas ir trukm÷
23.1. Šis Paramos susitarimas įsigalioja dieną, kurią jį pasirašo Susitariančiosios
Šalys ir galioja tol, kol bus įvykdyti visi pagal jį prisiimti įsipareigojimai.
23.2. Projektas įgyvendinamas per 67 m÷nesius, nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki
2016 m. birželio 14 d.
Pasirašyta [data]……………………..…Vilniuje dviem autentiškais egzemplioriais
anglų kalba.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
vardu

Šveicarijos pl÷tros ir bendradarbiavimo
agentūros vardu

Rolandas Kriščiūnas

Gabriela Nützi Sulpizio

Viceministras

Ambasadorius
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1 priedas

Užsienio reikalų federalinis departamentas
Šveicarijos pl÷tros ir bendradarbiavimo agentūra (ŠPBA)
Bendradarbiavimas su Rytų Europa

CH-3003 Bernas, DEZA, KKU
Pašto korespondencija
Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
nacionalin÷ koordinavimo institucija,
Jūratei Vlaščenkienei
J. Tumo-Vaižganto g. 8a/2
LT-01512 Vilnius
Lietuva
Jūsų nuoroda (4.132-26)-6K-1006378
Mūsų nuoroda 556/2009/1329
2010 m. rugpjūčio 26 d., Bernas
Tema: Šveicarijos įnašas išsipl÷tusiai ES. Bendradarbiavimo su Lietuva programa.
Pranešimas apie sprendimą d÷l galutin÷s projekto paraiškos
Projekto pavadinimas: Moksliniai tyrimai ir pl÷tra
Projekto Nr. 7F-07165.01

Gerb. p. Vlaščenkiene,
Šveicarija išnagrin÷jo pirmiau min÷tą galutinę projekto paraišką, kurią NKI pateik÷
2010 m. liepos 8 d. Man malonu pranešti, kad projektas
nustačius sąlygas buvo patvirtintas.
Labai prašytume atsižvelgti į toliau nurodytas sąlygas prieš sudarant Paramos
susitarimą, kaip nustatyta Pagrindų susitarimo 2 priedo 2 skirsnyje.
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Sąlyga

Sąlygos
rodiklis

1. Atrankos tvarka. Galutin÷je projekto
paraiškoje bendrų mokslinių tyrimų ir institucijų
partneryst÷s projektams taikoma ta pati atrankos
tvarka / kriterijai. Būtina paaiškinti, ar institucijų
partneryst÷s projektams tur÷tų būti taikoma
kitokia atrankos tvarka / kriterijai. Didesnių
bendrų mokslinių tyrimų projektų atveju reik÷tų
įtraukti tarptautinius ekspertus siekiant užtikrinti,
kad bus atrinkti kokybiškiausi projektai.
Atrankos tvarką ir kriterijus tvirtins Jungtinis
atrankos komitetas, kurį sudaro Lietuvos ir
Šveicarijos atstovai. Be to, apie atrankos tvarką
ir kriterijus pranešama Šveicarijai, kad ji
pareikštų savo neprieštaravimą.

Atitinkama sąlyga
minima Paramos
susitarime.

Pasirašant Paramos
susitarimą.

2. Jungtinio atrankos komiteto uždaviniai.
Remiantis galutine projekto paraiška, Jungtinį
atrankos komitetą numatoma įtraukti į projektų
atrankos procesą, bet ne į jų įgyvendinimą.
Šveicarija prašo įtraukti Jungtinį atrankos
komitetą ir steb÷ti projektų įgyvendinimą, pvz.,
tikrinant ir tvirtinant kiekvieno projekto metines
ataskaitas. Išsami informacija apie tokį
dalyvavimą aptariama pirmame Jungtinio
atrankos komiteto pos÷dyje.

Atitinkama sąlyga
minima Paramos
susitarime.

Pasirašant Paramos
susitarimą.

3. Ataskaitų teikimas įgyvendinant projektus.
Galutin÷je projekto paraiškoje nurodyta, kad
projekto valdytojai pateikia tarpines, metines ir
galutines projektų įgyvendinimo ataskaitas.
Šveicarija prašo Lietuvos mokslo tarybą
įgyvendinus projektą pateikti kiekvieno bendrų
mokslinių tyrimų ir institucijų partneryst÷s
projekto santrauką anglų kalba. Be projekto
turinio ir rezultatų, santraukoje pateikiama ir
informacija apie projekto s÷kmę, trūkumus, įgytą
patirtį ir bendradarbiavimo ilgalaikiškumą.

Atitinkama sąlyga
minima Paramos
susitarime.

Pasirašant Paramos
susitarimą.
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laikymosi Data / laikotarpis

Sąlygų įvykdymas yra būtina sąlyga Paramos susitarimui pasirašyti.
Pagarbiai
Kurt Kunz
Šveicarijos pl÷tros ir bendradarbiavimo agentūros (ŠPBA)
generalinio direktoriaus pavaduotojas
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2 priedas

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa
(vadovaujantis Lietuvos ir Šveicarijos pagrindų susitarimo I ir II prieduose nustatytais
reikalavimais)

GALUTINö PROJEKTO PARAIŠKA

Programa „Moksliniai tyrimai ir pl÷tra“
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PROJEKTO SANTRAUKA
1. Bendroji informacija
Programos pavadinimas

Programa „Moksliniai tyrimai ir pl÷tra“

Numatoma programos
trukm÷

2010–2015 (2017) m.

Prioritetinis sektorius

Žmogaus ir socialin÷ raida

Vieta / regionas

Lietuvos Respublika

Programos „Moksliniai tyrimai ir pl÷tra“ trumpas aprašymas
Bendras tikslas – remti Lietuvos mokslinių tyrimų ir pl÷tros sektorių jį integruojant į tarptautinę
mokslinių tyrimų sritį.
Programos „Moksliniai tyrimai ir pl÷tra“ tikslas – remti Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje ir gilinti žinias pasirinktomis mokslinių tyrimų ir
pl÷tros temomis įgyvendinant bendrų mokslinių tyrimų projektus ir institucijų partnerystę.
Laukiami rezultatai (laim÷jimai)
Bendrų mokslinių tyrimų projektai ir institucijų partneryst÷
•

Įgyvendinami bendrų mokslinių tyrimų gamtos mokslų, aplinkos mokslų ir technologijos ir
sveikatos / gyvyb÷s mokslų srityse projektai.

•

Kuriama Lietuvos ir Šveicarijos mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo institucijų partneryst÷
šiose mokslinių tyrimų ir pl÷tros srityse: gamtos mokslų, aplinkos technologijos ir
sveikatos / gyvyb÷s mokslų.

Programoje numatyta veikla
Bendrų mokslinių tyrimų projektai ir institucijų partneryst÷
•

skelbti atvirus kvietimus teikti bendrų mokslinių tyrimų ir institucijų partneryst÷s projektų
paraiškas (rengti dokumentus, skelbti atvirus kvietimus teikti paraiškas, organizuoti
viešinimo kampaniją ir konsultuoti potencialius pareišk÷jus);

•

vertinti paraiškas, atrinkti projektus ir tvirtinti jų finansavimą, pasirašyti sutartis d÷l bendrų
mokslinių tyrimų ir institucijų partneryst÷s projektų;

•

įgyvendinti bendrų mokslinių tyrimų ir institucijų partneryst÷s projektus.
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Biudžetas
Iš viso tinkamų
finansuoti
projekto išlaidų,
CHF

Prašoma
paramos l÷šų
suma, CHF

Visų tinkamų
finansuoti
išlaidų dalis,
kuri bus
dengiama
paramos
l÷šomis, proc.

Bendrasis
finansavimas,
CHF

Visų tinkamų
finansuoti
išlaidų dalis,
kuri bendrai
finansuojama,
proc.

10 649

9 052

85

1 597
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Programa
„Moksliniai
tyrimai ir
pl÷tra“
Partneriai: -

II. Programos pareišk÷jas
Pavadinimas
Kontaktiniai
asmenys

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Aušra Gribauskien÷
Švietimo ir mokslo ministerija (tarpin÷ institucija)
Studijų, mokslo ir technologijų departamentas
Mokslo skyrius
Tel. (8 5) 219 0119
Faks. (8 5) 219 0100
El. paštas ausra.gribauskiene@smm.lt
Kristina Babelyt÷
Švietimo ir mokslo ministerija (tarpin÷ institucija)
Studijų, mokslo ir technologijų departamentas
Technologijų ir inovacijų skyrius
Tel. (8 5) 219 0119
Faks. (8 5) 219 0100
El. paštas kristina.babelyte@smm.lt
Jūrat÷ Devižien÷
Švietimo ir mokslo ministerija (tarpin÷ institucija)
Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
Tel. (8 5) 219 0118
Faks. (8 5) 219 0100
El. paštas jurate.deviziene@smm.lt

Ankstesn÷ susijusi
patirtis

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija turi didelę
bendradarbiavimo su užsienio šalimis mokslinių tyrimų ir pl÷tros
srityje patirtį. Tarptautinis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir
pl÷tros srityje pl÷tojamas pagal dvišalius ir daugiašalius
susitarimus su Kinija (Taivanis), Latvija, Ukraina, Prancūzija,
Vokietija, Indija, Slovakija, Baltarusija, Belgija ir kitomis
valstyb÷mis. Lietuvos mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo
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institucijos, kurios vykdo su moksliniais tyrimais ir pl÷tra
susijusią bendrą veiklą arba ketina planuoti ir vykdyti tokią veiklą
kartu su min÷tomis valstyb÷mis, turi galimybę gauti
konkurencingą bendrų mokslinių tyrimų projektų finansavimą,
kuriuo padengiamos Lietuvos mokslo darbuotojų vizitų į užsienio
šalių mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo institucijas, bendrų
renginių organizavimo Lietuvoje ir bendrų straipsnių ir leidinių
rengimo ir paskelbimo išlaidos.
Be to, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija įgyja
atitinkamos patirties administruodama keturias nacionalines
programas, kurioms skiriamos ES struktūrinių fondų l÷šos:
Mokslo darbuotojų karjeros programą, Nacionalinę viešojo
mokslinių tyrimų ir pl÷tros sektoriaus ir verslo sektoriaus
bendradarbiavimo programą, Nacionalinę studijų programą ir
Nacionalinę kompleksinę programą. Bendra pagal šias programas
iš ES struktūrinių fondų skirta suma tur÷tų būti apie 782 mln.
EUR (įskaitant 15 proc. sudarančią nacionalinio bendrojo
finansavimo l÷šų dalį).
Programos
partneriai

-

Ryšys su Šveicarija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kuri veikia
kaip tarpin÷ institucija, ir Lietuvos mokslo taryba kaip projekto
vykdytoja, kaip nustatyta Pagrindų susitarime, anksčiau n÷ra
bendradarbiavusios su Šveicarijos institucijomis. Lietuvos ir
Šveicarijos mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo institucijos
bendradarbiauja įgyvendindamos įvairius ES bendrųjų programų
projektus ir kitus projektus pagal dvišalius ir daugiašalius
bendradarbiavimo susitarimus institucijų lygmeniu.

III. Programos aktualumas
Nors Lietuvoje mokosi labai daug studentų, šiuo metu Lietuvos mokslinių tyrimų ir
pl÷tros srityje dirbantys darbuotojai nepaj÷gūs patenkinti dabartinių šio sektoriaus poreikių
kiekybiniu ar kokybiniu požiūriu: mokslo darbuotojams būtina atnaujinti jų sričiai būtinus
geb÷jimus bei horizontalius geb÷jimus ir žinias, įgyti daugiau patirties tarptautinio
bendradarbiavimo srityje. Be to, nors Lietuvoje mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo
institucijų tinklas plačiai išpl÷totas, Lietuvai kyla problemų, su kuriomis paprastai susiduria
naujos ES valstyb÷s nar÷s ir kurios būdingos mokslinių tyrimų ir pl÷tros sričiai vadovavimo,
struktūros, valdymo ir reguliavimo atžvilgiu.
Būdama maža valstyb÷ Lietuva neturi galimyb÷s sukaupti naujų žinių apie visas
mokslinių tyrimų ir pl÷tros sritis, tod÷l kuriant moksliniams tyrimams imlų verslą prasminga
pirmiausia atkreipti d÷mesį į tas sritis, kuriose Lietuva turi didelį mokslinių tyrimų ir pl÷tros
bei pramon÷s potencialą. Tačiau kol kas Lietuvoje pagrindinis moksliniams tyrimams ir
pl÷trai skiriamų l÷šų šaltinis yra tiesiogiai iš valstyb÷s biudžeto skiriamos l÷šos (2007 m.
0,82 proc. BVP skirta moksliniams tyrimams ir pl÷trai; tik 0,16 proc. BVP išleista verslo
sektoriuje). Žinoma, Lietuvoje yra mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo institucijų bei
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mokslo darbuotojų, kurie jau yra ištobulinę tarptautinio bendradarbiavimo įgūdžius ir toliau
juos pl÷toja taip gaudami l÷šų iš įvairių šaltinių, iš finansuojamos tarptautin÷s mokslinių
tyrimų ir pl÷tros programos ir iniciatyvos, pavyzdžiui, Septintoji bendroji programa, COST,
EUREKA, EUROSTARS, BONUS ir t. t., tačiau jų n÷ra daug.
Menką Lietuvos įmonių konkurencingumą lemia jų skurdi inovacin÷ veikla. Nors
Lietuvos viešosios išlaidos art÷ja prie ES vidurkio, Lietuvos mokslinių tyrimų ir aukštojo
mokslo institucijų mokslinių tyrimų ir pl÷tros temos beveik nepatenkina pramon÷s poreikių,
tod÷l trūksta atitinkamų rezultatų, kuriais remiantis gal÷tų būti vykdoma komercin÷ veikla.
Viena pagrindinių tai lemiančių priežasčių – nepakankamas mokslinių tyrimų ir aukštojo
mokslo institucijų ir ūkio subjektų bendradarbiavimas atliekant mokslinius tyrimus ir
siekiant pl÷tros, kuriant naujus produktus ir technologijas rinkai.
2009 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas pri÷m÷ naują Mokslo ir
studijų įstatymą. Mokslo ir studijų įstatyme nurodomi pagrindiniai Lietuvos mokslo ir
studijų sistemos pokyčiai. Planuojama stiprinti konkurencingumo programa pagrįsto
mokslinių tyrimų finansavimo sistemą. Tuo bus užtikrinta didesn÷ mokslin÷s veiklos nauda,
tvirtesnis visuomen÷s poreikių ir šalies ekonomikos ryšys bei geresn÷ mokslinių tyrimų
kokyb÷. Mokslo ir studijų įstatymu numatoma reorganizuoti mokslinių tyrimų institutų
sistemą pakeičiant jų valdymą ir nustatant aiškias jų funkcijas taip siekiant konsoliduoti
šalies mokslinių tyrimų potencialą ir užtikrinti glaudesnius mokslinių tyrimų, verslo ir
visuomen÷s ryšius. Valstybinių universitetų vidaus valdymo gerinimas didinant jų
savarankiškumą, perduodant jiems teises valdyti turtą ir stiprinant universiteto tarybų
funkciją taip pat yra viena pagrindinių mokslo ir studijų sistemos pl÷tros krypčių. Mokslo ir
studijų įstatymu tikimasi pakeisti mokslo darbų vertinimo principus ir jų finansavimo gaires
daugiau d÷mesio skiriant kokybiniam vertinimui kartu derinant ilgalaikį pagrindinį
finansavimą ir konkurencinga programa pagrįstą mokslinių tyrimų finansavimą.
D÷l mokslo ir studijų sistemos Lietuvoje pokyčių, 2007 m. Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷ patvirtino integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (sl÷nių) sukūrimo ir pl÷tros
koncepciją. Sl÷niai būtų sud÷tin÷s infrastruktūros, kurios leistų pasinaudoti regionuose
sutelktų tvarių mokslinių tyrimų ir inovacijų tinklų paj÷gumais ir juos stiprinti remiantis
aiškiais ir ilgalaikiais universitetų, valstybinių institutų ir įmonių įsipareigojimais. 2009–
2014 m. tur÷tų būti įsteigti visapusiškai veikiantys penki sl÷niai: du sl÷niai bus įkurti
Vilniuje (sl÷nis „Saul÷tekio technologijos“, kurio mokslinių tyrimų kryptys bus šios: lazeriai
ir šviesos technologijos, nanotechnologijos ir medžiagotyra, puslaidininkių fizika,
elektronika ir organin÷ elektronika, civilin÷ inžinerija, ir sl÷nis „Santara“, kurio mokslinių
tyrimų kryptys bus šios: biotechnologija, molekulin÷ medicina ir informatika ir
komunikacijų technologijos), du sl÷niai bus įkurti Kaune (sl÷nis „Santaka“, kurio mokslinių
tyrimų kryptys bus šios: darnioji chemija ir farmacija, mechatronika ir susijusios
elektronin÷s technologijos, biomedicinin÷ inžinerija, ateities energetika, informacin÷s ir
telekomunikacijų technologijos ir sl÷nis „Nemunas“, kurio mokslinių tyrimų kryptys bus
šios: agrobiotechnologija, bioenergetika ir miškininkyst÷, maisto technologijos, sauga ir
sveikatingumas) ir vienas sl÷nis bus įkurtas Klaip÷doje (centras, kurio mokslinių tyrimų
kryptys bus: jūros aplinka ir jūros technologijos).
Programos „Moksliniai tyrimai ir pl÷tra“ (toliau – MTP programa) pagrindiniai
principai tur÷tų leisti daryti prielaidą apie nacionalin÷s mokslinių tyrimų ir pl÷tros sistemos
veiksmingumą ir konkurencingumą, pad÷siantį s÷kmingai įgyvendinti min÷tos mokslinių
tyrimų ir pl÷tros sistemos pakeitimus.
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MTP programa sudarys sąlygas visiems Lietuvos mokslo darbuotojams, mokslinių
tyrimų ir aukštojo mokslo institucijoms aktyviai bendradarbiauti su Šveicarijos akademine
visuomene mokslinių tyrimų ir pl÷tros srityje bei tiriant pasirinktas mokslinių tyrimų ir
pl÷tros temas. Bendrų mokslinių tyrimų ir institucijų partneryst÷s projektai paskatins imtis
įvairios mokslinių tyrimų ir pl÷tros veiklos ir paspartins Lietuvos mokslinių tyrimų srities
integraciją į Europos mokslinių tyrimų sritį ir jų darną.
Įgyvendinant MTP programą bus visapusiškai laikomasi valstyb÷s pagalbos
taisyklių.
Atitiktis šalies / regiono ir atitinkamo sektoriaus pl÷tros strategijoms,
intervencijos strategija
MTP programa atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
strateginius tikslus pl÷toti mokslo ir studijų sistemą, tarptautinius ryšius, stiprinti šalies
intelektinį potencialą siekiant švietimo ir mokslo kokyb÷s veiksmingumo. MTP programa
atitinka mokslo ir švietimo sistemos kryptis, nustatytas 2002 m. lapkričio 28 d. Lietuvos
Respublikos Seimo patvirtintoje Nacionalin÷je ilgalaik÷je pl÷tros strategijoje ir 2002 m.
birželio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s patvirtintoje Lietuvos ūkio (ekonomikos)
ilgalaik÷s pl÷tros iki 2015 m. strategijoje.

IV. MTP programos turinys
Bendras tikslas (poveikis) – remti Lietuvos mokslinių tyrimų ir pl÷tros sektorių jį
integruojant į tarptautinę mokslinių tyrimų sritį.
MTP programos tikslas (rezultatas) – remti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimą
mokslinių tyrimų srityje ir didinti žinias pasirinktomis mokslinių tyrimų ir pl÷tros temomis
įgyvendinant bendrų mokslinių tyrimų projektus ir institucijų partnerystę.
Pirmine MTP programa buvo siekiama dviejų tikslų: pirmasis tikslas buvo stiprinti mokslinių
tyrimų ir aukštojo mokslo sistemos administracinius, valdymo ir analitinius geb÷jimus, o
antrasis tikslas buvo susijęs su bendrų mokslinių tyrimų projektais ir institucijų partneryste.
Išanalizavusi pranešime apie sprendimą išd÷stytas pastabas ir sąlygas (d÷l pad÷ties analiz÷s,
susijusios su teminių sričių pasirinkimu ir išsamia informacija apie stažuotes ir jų reikšmę
siekiant pirmojo tikslo planuojamai įgyvendinti bandomajai schemai / modeliui, parengimo),
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija įvertino laiką, žmogiškuosius ir
administracinius išteklius, būtinus analizei parengti, jos atitiktį biudžetui, kuris numatytas
pirmajam tikslui įgyvendinti. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija nusprend÷
atsisakyti pirmojo tikslo „stiprinti mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo sistemos
administracinius, valdymo ir analitinius geb÷jimus“ tolesniame pasirengimo etape ir skirti
d÷mesį antrajam MTP programos tikslui – bendrų mokslinių tyrimų projektams ir institucijų
partnerystei. Atitinkamai buvo patikslinta MTP programos galutin÷ projekto paraiška bei
perskirstytos l÷šos.
Laukiami rezultatai (pasiekimai)
Bendrų mokslinių tyrimų projektai ir institucijų partneryst÷ (toliau – tikslas)
•

Įgyvendinami bendrų mokslinių tyrimų gamtos mokslų, aplinkos mokslų ir
technologijos ir sveikatos / gyvyb÷s mokslų srityse projektai.
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•

Kuriama Lietuvos ir Šveicarijos mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo institucijų
partneryst÷ šiose mokslinių tyrimų ir pl÷tros srityse: gamtos mokslų, aplinkos
technologijos ir sveikatos / gyvyb÷s mokslų.

Veikla (ją sudarantys veiksmai)
Bendrų mokslinių tyrimų projektai ir institucijų partneryst÷
•

skelbti atvirus kvietimus teikti bendrų mokslinių tyrimų ir institucijų partneryst÷s
projektų paraiškas (rengti dokumentus, skelbti atvirus kvietimus teikti paraiškas,
organizuoti viešinimo kampaniją ir konsultuoti potencialius pareišk÷jus);

•

vertinti paraiškas, atrinkti projektus ir tvirtinti jų finansavimą, pasirašyti sutartis d÷l
bendrų mokslinių tyrimų ir institucijų partneryst÷s projektų;

•

įgyvendinti bendrų mokslinių tyrimų ir institucijų partneryst÷s projektus.

Išsami informacija apie tikslo įgyvendinimą pateikta 1 priede.
Prieš skelbiant kvietimą ar kvietimus teikti paraiškas, Lietuvoje ir Šveicarijoje rengiama
intensyvi viešinimo kampanija ir parengiami atitinkami informaciniai leidiniai, siekiant visus
potencialius pareišk÷jus informuoti apie galimybes ir MTP programos sąlygas. Lietuvoje
kampanijas rengia projekto vykdytojas bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerija. Šveicarijoje reklamos kampaniją rengia Šveicarijos mokslinių tyrimų
institucijoms atstovaujančios oficialios sk÷tin÷s mokslinių tyrimų organizacijos.
Ataskaitų teikimas įgyvendinant projektus:
– bendrų mokslinių tyrimų ir institucijų partneryst÷s projektų dalyviai projekto
vykdytojui teikia tarpines ataskaitas, metines ataskaitas ir galutinę bendrų mokslinių tyrimų ir
institucijų partneryst÷s projektų įgyvendinimo ataskaitą.
Projekto vykdytojas konsoliduotas tarpines ataskaitas, metines ataskaitas ir galutinę ataskaitą
pateikia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.
Finansų kontrol÷
MTP programą ne tik kontroliuoja tarpin÷ institucija ir Centrin÷ projekto valdymo agentūra
(CPVA), bet ir atliekamas jos finansinis auditas. Projekto vykdytojas perka finansinio audito
paslaugas laikydamasis viešojo pirkimo procedūrų.
Remiantis Pagrindų susitarimo 2 priedu, sertifikuota išor÷s audito organizacija atlieka tarpinį
MTP programos finansinį auditą ar auditus. Įgyvendinus MTP programą sertifikuota išor÷s
audito organizacija privalo atlikti galutinį finansinį auditą.
MTP programos nepriklausomas vertinimas neprivalomas, tačiau nusprendus, kad jis būtinas,
MTP programos nepriklausomo vertinimo išlaidas padengia jo prašiusi šalis.

MTP programos tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos
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MTP programos tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pateiktas 2 priede.
Valstyb÷s pagalbos taisykl÷s
Įgyvendinant MTP programą bus visapusiškai laikomasi valstyb÷s pagalbos taisyklių.

Rizika

Rizikos valdymo priemon÷s

•

atitinkamų
susijusių
nebendradarbiavimas
ir
nederinimas

•

nepakankamai
paraiškos

•

sunkumai
administruojant
bendrų
mokslinių
tyrimų
ir
institucijų
partneryst÷s projektus

•

finansin÷ rizika, kylanti d÷l valiutos
keitimo kursų svyravimų

kokybiškos

institucijų
veiksmų

•

Programos
priežiūros
komitetas
prižiūr÷s
MTP
programos
įgyvendinimą
vadovaudamasis
Pagrindų susitarimo nuostatomis.

projekto

•

Potencialūs pareišk÷jai turi būti
konsultuojami tuo suteikiant jiems
pagalbą rengiant projektą.

•

Lietuvos mokslo taryba, kaip projekto
vykdytoja, ir Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija, kaip
tarpin÷ institucija, tur÷tų atidžiai
steb÷ti bendrų mokslinių tyrimų ir
institucijų
partneryst÷s
projektų
įgyvendinimą ir teikti projektų
reikiamą
koordinatoriams
visą
informaciją.

•

Svyravimus pripažįsta abi Lietuvos ir
Šveicarijos
bendradarbiavimo
programos šalys, numatyti bendri
sprendimai d÷l galimų nuostolių
padengimo.

Paramos gav÷jai / tikslin÷ grup÷
MTP programos paramos gav÷jai bus šie:
•

pavieniai mokslo darbuotojai ir mokslinių tyrimų grup÷s;

•

aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijos (universitetai, mokslinių tyrimų
institutai).

MTP programos tvarumas
MTP programa palengvins Lietuvos ir Šveicarijos akademinių bendruomenių
bendradarbiavimą keičiantis geriausia patirtimi, rengiant naujus bendrų mokslinių tyrimų ir
institucijų partneryst÷s projektus. MTP programa taps naujų bendrų mokslinių tyrimų ir
institucijų partneryst÷s projektų kūrimo aiškiai nurodytose temin÷se srityse katalizatoriumi.
Kadangi programoje pirmenyb÷ teikiama jauniems mokslo darbuotojams, bus parengtos
aukštesnę kvalifikaciją suteikiančios doktorantūros studijų programos, pl÷tojama daktaro
laipsnį įgijusių asmenų veikla ir specialūs bei bendri horizontalūs mokslo darbuotojų
geb÷jimai.
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Ilgalaikis MTP programos tvarumas priklauso nuo valstyb÷s geb÷jimo užtikrinti arba pl÷toti
naujus ir įvairius finansavimo šaltinius. Kad ir kaip būtų, prad÷tas Lietuvos ir Šveicarijos
akademinių bendruomenių bendradarbiavimas iš tikrųjų gali tapti tolesnio bendradarbiavimo ir
bendro dalyvavimo kitose tarptautin÷se MTP programose pagrindu.
V. MTP programos organizavimas
Organizacin÷ struktūra
MTP programą įgyvendins šios institucijos:
•

MTP programos priežiūros komitetas;

•

Jungtinis atrankos komitetas tikslui įgyvendinti;

•

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kaip tarpin÷ institucija, kaip
apibr÷žta Lietuvos ir Šveicarijos pagrindų susitarime;

•

Lietuvos mokslo taryba kaip projekto vykdytoja tikslui įgyvendinti;

•

Centrin÷ projektų valdymo agentūra (CPVA);

•

nacionalin÷ koordinavimo institucija (NKI), kaip apibr÷žta Lietuvos ir Šveicarijos
pagrindų susitarime.
MTP programos priežiūros komitetas

Švietimo ir mokslo ministerija
(tarpin÷ institucija)
Jungtinis atrankos komitetas tikslui
įgyvendinti
Lietuvos mokslo taryba
(projekto vykdytoja)
Projekto pareišk÷jas

Projekto pareišk÷jas

Projekto pareišk÷jas

Projekto pareišk÷jas

1 pav. Bendroji MTP programos organizacin÷ schema

Bendrosios pareigos ir funkcijos
Finansų ministerija veiks kaip nacionalin÷ koordinavimo institucija (toliau – NKI)
vykdydama Pagrindų susitarime nustatytas NKI pareigas. Kai kurios funkcijos perduotos
Centrinei projektų valdymo agentūrai.
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MTP programos priežiūros komitetas
Bendram MTP programos koordinavimui bus sudarytas Programos priežiūros
komitetas. Programos priežiūros komitetą sudarys tarpin÷s institucijos (pirminink÷s),
projekto vykdytojo, asociacijos „Lietuvos mokslininkų sąjunga“, Lietuvos jaunųjų
mokslininkų sąjungos, NKI ir CPVA (abi neturi balsavimo teis÷s) atstovai ir ŠPBA atstovai,
kurie dalyvauja kaip steb÷tojai. Programos priežiūros komiteto funkcijos ir pareigos apima,
bet jais neapsiriboja, šiuos veiksmus:
– prižiūr÷ti ir steb÷ti MTP programos įgyvendinimą bei jo atitiktį Pagrindų
susitarimui;
– priimti sprendimą (patvirtinti ar atmesti) d÷l su šia programa susijusių tarpin÷s
institucijos teikiamų ataskaitų;
– priimti sprendimą d÷l įgyvendinant programos tikslą padarytų plano ir biudžeto
pakeitimų;
– imtis bet kokių priemonių, kurios, kaip manoma, reikalingos tikslui visapusiškai
įgyvendinti.
Jungtinis atrankos komitetas tikslui įgyvendinti
Jungtinio atrankos komiteto sud÷tis ir funkcijos nurodytos 1 priede.
Tarpin÷ institucija
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija veiks kaip MTP programos
tarpin÷ institucija. Įgyvendinant šią programą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos funkcijos yra šios:
– parengti galutinę projekto paraišką ir pateikti ją CPVA;
– pateikti PVM deklaraciją kartu su galutine projekto paraiška CPVA;
– pasirašyti MTP programos ir projekto įgyvendinimo sutartis;
– sudaryti Programos priežiūros komitetą ir organizuoti jo darbą;
– tikrinti ir tvirtinti projekto vykdytojo pateiktas projekto įgyvendinimo ataskaitas
ir pateikti jas CPVA kartu su projekto vykdytojo parengtais mok÷jimo prašymais, kuriuos ji
patikrino;
– gavus CPVA išvadas d÷l išlaidų tinkamumo finansuoti, parengti mok÷jimo
paraiškas Valstyb÷s iždui ir pateikti jas NKI;
– kontroliuoti ir koordinuoti MTP programos įgyvendinimo procesą kaip
atliekamos funkcijos ir vykdomos pareigos, būtinos 1 priede nurodytam tikslui pasiekti;
– prireikus atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje;
– patikrinti, ar n÷ra pažeidimų, o juos nustačius pranešti NKI ir CPVA;
– informuoti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos priežiūros
komitetą apie MTP programos įgyvendinimo procesą (teikti konsoliduotas tarpines
ataskaitas, metines ataskaitas ir galutinę ataskaitą);
– rengti ataskaitas apie MTP programos įgyvendinimą ir teikti jas CPVA;
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– organizuoti viešinimo, vertimo ir kitų paslaugų, būtinų jos veiklai vykdyti,
viešuosius pirkimus.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje yra Vidaus audito skyrius,
kuris tiesiogiai atsiskaito švietimo ir mokslo ministrui. Įgyvendinant MTP programą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Vidaus audito skyriaus pagrindin÷s
užduotys yra šios:
– atlikti MTP programos sistemos auditus vadovaujantis nacionalin÷s teis÷s aktais
ir atsižvelgiant į Šveicarijos reikalavimus, išd÷stytus Lietuvos ir Šveicarijos pagrindų
susitarime;
– teikti informaciją apie sistemos auditus NKI.
Projekto vykdytojas
Projekto vykdytojo bendros pareigos ir funkcijos yra šios:
– teikti PVM deklaracijas tarpinei institucijai;
– pasirašyti projekto įgyvendinimo sutartis ir užtikrinti atitiktį jų nuostatoms;
– organizuoti viešuosius pirkimus, būtinus su projektu susijusiai įvairių rūšių
veiklai vykdyti;
– tikrinti ir patvirtinti suteiktų paslaugų ir pristatytų prekių kiekį ir kokybę bei jų
atitiktį projekto įgyvendinimo sutarčiai ir atitinkamų viešųjų pirkimų sutarčių nuostatoms;
– parengti ir pateikti projekto įgyvendinimo ataskaitas ir kitą būtiną informaciją
apie projekto įgyvendinimą, paramos naudojimą, bendrąjį finansavimą ir savo išteklius (jei
jų yra) tarpinei institucijai;
– remiantis Pagrindų susitarime, Paramos susitarime, MTP programoje ir projekto
įgyvendinimo sutartyse nustatytais reikalavimais parengti mok÷jimo prašymus ir kartu su
patvirtintomis patikrintas projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis pateikti
tarpinei institucijai;
– pateikti konsoliduotų projektų ataskaitų apie MTP programos įgyvendinimą
projektą tarpinei institucijai;
– įtarus pažeidimus naudojant paramos ir bendro finansavimo l÷šas apie juos
pranešti tarpinei institucijai ir CPVA;
– CPVA prašymu grąžinti nepagrįstai išmok÷tas ir (arba) panaudotas paramos ir
bendro finansavimo l÷šų sumas;
– prisiimti atsakomybę už tai, kad jokia projekto dalis nebūtų antrą kartą
finansuojama iš bet kokio kito finansavimo šaltinio.
Centrin÷ projektų valdymo agentūra (CPVA)
CPVA pareigos ir funkcijos yra šios:
– teikti NKI išvadas d÷l galutin÷s projekto paraiškos tinkamumo finansuoti;
– rengti MTP programos ir projekto įgyvendinimo sutarčių projektus ir juos
pasirašyti;
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– kontroliuoti viešųjų pirkimų procedūras, kaip nustatyta MTP programos ir
projekto įgyvendinimo sutartyse;
– tikrinti ir tvirtinti tarpin÷s institucijos pateiktas MTP programos įgyvendinimo
ataskaitas ir perduoti jas NKI;
– tikrinti, ar jokia projekto dalis n÷ra antrą kartą finansuojama iš bet kokio kito
finansavimo šaltinio;
– įdiegus atitinkamą steb÷jimo ir audito sistemą prižiūr÷ti ir kontroliuoti projektų
įgyvendinimą vadovaujantis MTP programos ir projekto įgyvendinimo sutartimis;
– tikrinti tarpin÷s institucijos pateiktus mok÷jimo prašymus. Tvirtinti išlaidų
tinkamumą finansuoti atsižvelgiant į tarpin÷s institucijos patvirtintas projekto įgyvendinimo
ataskaitas ir pateikti atitinkamą išvadą tarpinei institucijai;
– prireikus atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje;
– kiekvieno projekto atveju patikrinti, ar projekto vykdytojas gali susigrąžinti
prid÷tin÷s vert÷s mokestį (toliau – PVM), ir informuoti apie tai Šveicarijos institucijas
pateikiant atitinkamą projekto vykdytojo deklaraciją (toliau – PVM deklaracija);
– gavus iš NKI informaciją apie paramos ir bendro finansavimo l÷šų išmok÷jimą,
parengti ir pateikti Šveicarijos institucijoms mok÷jimo paraiškas kartu su atitinkamais
pagrindžiančiais dokumentais ir patvirtintomis MTP programos įgyvendinimo ataskaitomis;
– įtarus pažeidimus naudojant paramos ir bendro finansavimo l÷šas atlikti
atitinkamą tyrimą ir apie tai pranešti NKI;
– iš projekto vykdytojo susigrąžinti nepanaudotas ar nepagrįstai išmok÷tas arba
panaudotas paramos ir bendro finansavimo l÷šas vadovaujantis nacionalin÷s teis÷s aktais.
VI. MTP programos biudžetas (mln. CHF)

Nacionalin÷s
valstyb÷s l÷šos

Kiti šaltiniai

Visa programos
bendrojo
finansavimo suma

Tinkamos finansuoti išlaidos
ParaNacionalinis bendrasis
mos
finansavimas
l÷šų
suma

Tikslas

8,252

1,456

–

1,456

MTP programos
valdymas

0,800

0,141

–

0,141

Iš viso

9,052

1,597

–

1,597
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Netinkamos
finansuoti
išlaidos

–

Visos
projekto
išlaidos
(paramos
l÷šos ir
bendrasis
finansavimas)

9,708

0,941
–

10,649

Pastaba. Projektui iš Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto skirta bendrojo finansavimo suma sudarys
15 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų. Visi mok÷jimai bus atliekami laikantis tikslaus santykio:
85 proc. Šveicarijos paramos ir 15 proc. nacionalinio bendrojo finansavimo l÷šų.
Preliminarus visų programos išlaidų, patirtų įgyvendinant tikslą, paskirstymas pateiktas 1 priede.

•

MTP programos valdymo išlaidos tiesiogiai priskiriamos MTP programos
įgyvendinimui, o jas sudaro šios sudedamosios dalys:

Visa programos
bendrojo
finansavimo suma

Visos
išlaidos
(paramos
l÷šos ir
bendrojo
finansavimo
l÷šos)

Kiti šaltiniai

Netinkamos
finansuoti
išlaidos

Nacionalin÷s
valstyb÷s l÷šos

MTP programos valdymo išlaidos
Paramos Nacionalinis bendrasis
l÷šų
finansavimas
suma

a) MTP programos valdymo 0,29
išlaidos (patiriamos tik tarpin÷s
institucijos)**

0,051

–

0,051

–

0,341

b) Tikslui įgyvendinti skirtos 0,51
valdymo išlaidos (patiriamos tik
tikslą įgyvendinančio projekto
vykdytojo)

0,09

–

0,09

–

0,6

Iš viso

0,8

0,141

0,141

0,941

Tinkamos finansuoti išlaidos

Visa suma (paramos
l÷šos ir bendrojo
finansavimo l÷šos)
mln. CHF

MTP programos valdymo išlaidos (patiriamos tik tarpin÷s
institucijos)**

0,341

Personalo išlaidos (įskaitant socialinio draudimo įmokas ir visas kitas
teis÷s aktuose nustatytas išlaidas, susijusias su įdarbinimo prievol÷mis)

0,297

Reklama (informavimo paslaugos, dalyviams skirti seminarai)

0,008

MTP programos priežiūros komiteto pos÷džių rengimo išlaidos

0,004

Vertimas (raštu ir žodžiu)

0,012
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Kitos išlaidos, jei yra tiesiogiai priskirtinos MTP programos valdymui ir
tuo pagrindžiamos bei būtinos jai įgyvendinti (pvz., kelion÷s išlaidos,
įskaitant programoje dalyvaujančių darbuotojų kelion÷s draudimo
išlaidas ir dienpinigius)

0,02

Tikslui įgyvendinti skirtos valdymo išlaidos (patiriamos tik tikslą
įgyvendinančio projekto vykdytojo)

0,6

Personalo išlaidos (įskaitant socialinio draudimo įmokas ir visas kitas
teis÷s aktuose nustatytas išlaidas, susijusias su įdarbinimo prievol÷mis)

0,406

Viešinimas (informavimo paslaugos, dalyviams rengiami seminarai)

0,02

Jungtinio atrankos komiteto organizacin÷ veikla, įskaitant atvykstančių
Šveicarijos atstovų, šio komiteto narių, kelion÷s ir kasdienes
apgyvendinimo išlaidas

0,09

Auditas

0,036

Vertimas (raštu ir žodžiu)

0,015

Kitos išlaidos, jei jos tiesiogiai priskirtinos MTP programos valdymui ir
tuo pagrindžiamos bei būtinos jai įgyvendinti (pvz., kelion÷s išlaidos,
įskaitant programoje dalyvaujančių darbuotojų kelion÷s draudimo
išlaidas ir dienpinigius)

0,033

Pastaba. MTP programos valdymo išlaidų paskirstymas yra orientacinis; prireikus sumos gali būti
perskirstomos.
Išsamesn÷ informacija apie tikslui skirtas programos valdymo išlaidas pateikta 1 ir 2 prieduose.

Ekonomiškumas, palyginti su alternatyvomis
MTP programos projekto id÷jos aprašyme numatyta veikla atitinka tarptautiniu
mastu atliktas Lietuvos mokslinių tyrimų ir pl÷tros sistemos analizes, politiką ir problemas,
galinčias kilti ją įgyvendinant (žr. 3 priedą). Išlaidų ekonomiškumo aspektai bus derinami su
ilgalaikiais strateginiais mokslinių tyrimų ir pl÷tros tikslais: pl÷toti mokslo ir studijų
sistemos tarptautinius ryšius stiprinant šalies intelektinį potencialą ir didinti kokybiškos
veiklos mokslinių tyrimų ir pl÷tros srityje veiksmingumą.
Pagaliau tikimasi, kad MTP programa rems mokslinių tyrimų ir pl÷tros sektorių
kaip sud÷tinę ir svarbią žmogiškųjų išteklių ir socialin÷s sanglaudos dalį, toliau bus
pl÷tojamas mokslinių tyrimų ir pl÷tros sektorius Lietuvoje bei bus spartinama jo integracija į
tarptautinę mokslinių tyrimų sritį.
VII. MTP PROGRAMOS VIEŠINIMAS
Informuojant apie MTP programą ir ją viešinant siekiama aiškiai ir veiksmingai
skleisti informaciją apie pagal MTP programą vykdomą veiklą. Informavimo ir viešinimo
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kampanijos pagrindin÷ tikslin÷ grup÷ yra mokslo darbuotojai, mokslinių tyrimų ir aukštojo
mokslo institucijos Lietuvoje. Taip informaciją gaus suinteresuoti asmenys ar institucijos,
pareiškusios norą sužinoti apie MTP programą.
Tarpin÷ institucija ir projekto vykdytojas viešinimo priemones įgyvendins
atitinkamai atsižvelgdami į savo veiklą ir įsipareigojimus. Visa informavimo ir viešinimo
kampanija bus vykdoma remiantis Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programai NKI
parengtomis informavimo ir viešinimo taisykl÷mis.
VIII. VIEŠIEJI PIRKIMAI
Tarpin÷ institucija, projekto vykdytojas ir visi paramos gav÷jai viešuosius pirkimus
organizuos vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.
Tarpin÷ institucija ir projekto vykdytojas planuoja organizuoti viešuosius audito, vertimo ir
viešinimo paslaugų pirkimus.

IX. POVEIKIS PLöTRAI
MTP programos įgyvendinimas bus stebimas pagal pagrindinius veiklos rodiklius, kurie
išsamiai nurodyti 4 priede. MTP programą įgyvendins projekto vykdytojas dalyvaujant MTP
programos priežiūros komitetui.

X. MTP programos horizontalieji klausimai
Programos
aplinkos
apsaugos
aspektai

Tikimasi, kad MTP programa darys teigiamą poveikį šiam sektoriui.
Tikimasi, kad programos plano tikslas – gamtos mokslų, aplinkos mokslų ir
technologijos ir sveikatos / gyvyb÷s mokslų srities bendrų mokslinių tyrimų
projektai – darys tiesioginį svarbų poveikį su aplinka susijusiems dalykams.

Socialiniai ir
ekonominiai
programos
aspektai

Žinių visuomen÷ paj÷gi veiksmingai taikyti žinias, tačiau ji taip pat privalo
tas žinias kurti. Tod÷l poreikis kurti, atsinaujinti, prisijungti prie
aukščiausios kvalifikacijos specialistų yra labai svarbus. Sukurtos žinios
skatina ekonominę pl÷trą, bet siekiant užtikrinti svarbius mokslo ir verslo
ryšius būtina užtikrinti tinkamus mokslo darbuotojų geb÷jimus: jų mokslo ir
horizontaliuosius geb÷jimus, kurie leistų jiems taikyti savo žinias praktikoje
bei aktyviai dalyvauti atliekant pagrindinius mokslinius tyrimus. MTP
programa tiesiogiai prisid÷s prie žmogiškųjų išteklių ir socialin÷s
sanglaudos lygio k÷limo šalyje. D÷mesys doktorantūros studijų programos
studentams, daktaro laipsnį įgijusiems asmenims ir perspektyviems mokslo
darbuotojams ir mokslinių tyrimų grup÷ms didins žmogiškųjų išteklių
mokslinių tyrimų ir pl÷tros srityje atitiktį faktiniams šalies socialiniams ir
ekonominiams poreikiams.

Lyčių lygyb÷

MTP programa darys teigiamą poveikį geresniam lyčių lygyb÷s suvokimui
Lietuvoje. Įgyvendinant programos tikslus ypatingas d÷mesys tur÷tų būti
skiriamas lyčių lygybei skatinti.
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3 priedas
Mok÷jimo planas
I. Avansiniams mok÷jimams, kuriuos NKI išmok÷jo tarpinei institucijai ir (arba)
projekto vykdytojui ir (arba) paramos gav÷jams, kompensuoti skirtos išmokos:
Ataskaitinio
laikotarpio
Nr.
1.

Dokumentai, kurie turi
būti prid÷ti prie
mok÷jimo paraiškos
avansiniam mok÷jimui

Ataskaitinis laikotarpis

[Susitarimo pasirašymo
diena] – 2011 m.
birželio 30 d.

Numatoma
išmokos
suma, CHF

netaikoma

2.

2011 m. liepos 1 d. –
2011 m. gruodžio 31 d.

netaikoma

3.

2012 m. sausio 1 d. –
2012 m. birželio 30 d.

netaikoma

4.

2012 m. liepos 1 d. –
2012 m. gruodžio 31 d.

netaikoma

IŠ VISO

825 200

825 200

II. Patirtoms tinkamoms finansuoti išlaidoms (įskaitant avansus, išmok÷tus tiek÷jams)
kompensuoti skirtos išmokos:
Ataskaitinio
laikotarpio Nr.
1.

Dokumentai, kurie turi
būti prid÷ti prie
mok÷jimo paraiškos

Ataskaitinis laikotarpis
Susitarimo pasirašymo
diena – 2011 m. birželio
30 d.

Numatoma
išmokos
suma, CHF
93 400

Tarpin÷ ataskaita

2.

2011 m. liepos 1 d. –
2011 m. gruodžio 31 d.

Tarpin÷ ataskaita

93 300

3.

2012 m. sausio 1 d. –
2012 m. birželio 30 d.

Tarpin÷ ataskaita

67 300

4.

2012 m. liepos 1 d. –
2012 m. gruodžio 31 d.

Tarpin÷ ataskaita

233 200

5.

2013 m. sausio 1 d. –
2013 m. birželio 30 d.

Tarpin÷ ataskaita

733 500

6.

2013 m. liepos 1 d. –
2013 m. gruodžio 31 d.

Tarpin÷ ataskaita, tarpinio
finansinio audito išvados

733 400

7.

2014 m. sausio 1 d. –

Tarpin÷ ataskaita

1 303 800
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2014 m. birželio 30 d.
8.

2014 m. liepos 1 d. –
2014 m. gruodžio 31 d.

Tarpin÷ ataskaita

1 635 000

9.

2015 m. sausio 1 d. –
2015 m. birželio 30 d.

Tarpin÷ ataskaita

1 643 500

10.

2015 m. liepos 1 d. –
2015 m. gruodžio 31 d.

Tarpin÷ ataskaita

1 643 400

11.

2016 m. sausio 1 d. –
2016 m. birželio 14 d.

Paskutin÷ tarpin÷
ataskaita, pirmoji galutin÷
projekto ataskaita,
galutinio finansinio audito
išvados

23 500

12.

2016 m. birželio 15 d. –
2016 m. gruodžio 14 d.

Antroji galutin÷ projekto
ataskaita, apimanti
ataskaitų teikimo, audito ir
vertinimo išlaidas

23 500

IŠ VISO

8 226 800
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