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VILNIAUS UNIVERSITETO
MOKSLO SKATINIMO FONDO
NUOSTATAI
1. Fondo paskirtis
1.1. Vilniaus universiteto Mokslo skatinimo fondas (toliau – Fondas) yra Tarybos patvirtinta
universiteto biudžeto lėšų dalis, skirta moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai remti ir
skatinti Vilniaus universiteto tyrėjus bei jų grupes, pasiekusius reikšmingų mokslo, eksperimentinės
ir socialinės plėtros rezultatų Lietuvoje ir tarptautinėje erdvėje, plėtoti tarptautinius mokslininkų
mainus.
2. Fondo šaltiniai
2.1. Fondas gali būti finansuojamas iš:
2.1.1. Tarybos numatytų Vilniaus universiteto valstybės biudžeto asignavimų sąmatoje lėšų;
2.1.2. Tarybos numatytų Vilniaus universiteto nebiudžetinių lėšų sąmatoje lėšų;
2.1.3. rėmėjų ir kitų teisėtai gautų lėšų.
3. Fondo lėšų struktūra ir skyrimo tvarka
3.1. Fondo lėšos (ne mažiau kaip 1 % Vilniaus universitetui skirtų biudžeto asignavimų mokslui)
skirstomos į:
3.1.1. iki 80 % Fondo lėšų skiriama Vilniaus universiteto mokslininkų ir mobilumui skatinti;
3.1.2. iki 20% Fondo lėšų skiriama Vilniaus universiteto mokslininkų ir (arba) tyrėjų mokslinių
straipsnių skelbimui;
3.1.3. iki 20% Fondo lėšų skiriama Vilniaus universiteto organizuojamų tarptautinių mokslo
konferencijų kviestinių pranešėjų išlaidoms padengti;
3.1.4. iki 20% Fondo lėšų skiriama mokslo reikalų prorektoriaus ir Senato Mokslo komiteto žiniai
kitoms išlaidoms, susijusioms su mokslinės veiklos plėtra, įskaitant Vilniaus universiteto
mokslininkų ir mokslininkų grupių skatinimui už reikšmingus mokslo pasiekimus (pagal Vilniaus
universiteto mokslininkų skatinimo už reikšmingus mokslo pasiekimus tvarkos aprašą, patvirtintą
Vilniaus universiteto rektoriaus 2014 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. R-12);
3.2. Fondo lėšos, numatytos 3.1.1-3.1.3 punktuose, skiriamos konkurso tvarka, remiantis 4-6
punktuose aprašytais kriterijais.
3.3. Vilniaus universiteto rektorius, remdamasis Senato Mokslo komiteto sprendimu, tvirtina
nutarimą dėl Fondo lėšų skyrimo.
3.4. Fondo paramą, skirtą iš Vilniaus universiteto biudžeto asignavimų sąmatos dalies, gavėjas turi
panaudoti tais pačiais kalendoriniais metais.
4. Fondo lėšų mokslininkų mobilumui skatinti skyrimas
4.1. Parama mokslininkų mobilumui gali būti skiriama:

4.1.1. tyrėjų išvykoms į konferencijas, seminarus, vasaros mokyklas, medžiagai rinkti, ekspedicijas
Lietuvoje ir užsienyje bei kt.).
4.1.2. išvykoms, susijusioms su naujų tarptautinių mokslo projektų rengimu ( pirmenybė teikiama
ES „Horizontas 2020“ bendrosios programos projektams).
4.2. Pirmenybė skirstant lėšas mobilumui teikiama jauniesiems mokslininkams iki 35 metų ir
mokslininkams, skaitantiems (pristatantiems) žodinius pranešimus.
4.3. Pareiškėjai Mokslo ir inovacijų direkcijos Mokslo skyriui teikia:
4.3.1. Senato Mokslo komiteto nustatytos formos paraišką (Nuostatų 1 priedas) skirti paramą,
kurioje nurodomas paramos tikslas, trumpa prašymo motyvacija ir pagrindimas, paramos suma, kiti
numatomi ir (arba) turimi šios veiklos finansavimo šaltiniai.
4.3.2. patvirtinančius dokumentus (kvietimus, renginio programas, informaciją apie pranešimo
priėmimą, trumpus projekto aprašymus ir kt.).
4.3.3. kitus numatomus ir (arba) turimus šios veiklos finansavimo šaltinių pagrindimus.
4.3.4. Paraišką skirti paramą pasirašo pareiškėjas, tarpininkauja katedros vedėjas ir vizuoja fakulteto
dekanas (instituto direktorius, centro vadovas).
4.4. Paraiškos teikiamos nuolat. Senato Mokslo komitetas svarsto pateiktas paraiškas ne dažniau
kaip kartą per mėnesį ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
5. Fondo lėšų mokslininkų ir (arba) tyrėjų mokslinių straipsnių skelbimui skyrimas
5.1. Parama mokslininkų ir (arba) tyrėjų mokslinių straipsnių skelbimui aukšto mokslinio lygio
žurnaluose gali būti skiriama siekiant padidinti mokslo rezultatų tarptautinį matomumą atviros
prieigos (angl. open access) žurnaluose.
5.2. Pareiškėjai Mokslo ir inovacijų direkcijos Mokslo skyriui teikia:
5.3.1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodomas paramos tikslas, prašoma suma, kiti numatomi
ir (arba) turimi šios veiklos finansavimo šaltiniai;
5.3.2. patvirtinančius dokumentus (informacija apie publikacijos priėmimą ir sąskaitą arba kitą
prašomą sumą pagrindžiantį dokumentą);
5.3.3. Paraišką skirti paramą pasirašo pareiškėjas, tarpininkauja katedros vedėjas ir vizuoja fakulteto
dekanas (instituto direktorius, centro vadovas).
5.4. Paraiškos teikiamos nuolat. Senato Mokslo komitetas svarsto pateiktas paraiškas ne dažniau
kaip kartą per mėnesį ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
6. Fondo lėšų Vilniaus universiteto organizuojamų tarptautinių mokslo konferencijų
kviestinių pranešėjų išlaidoms padengti skyrimas
6.1. Parama skiriama Vilniaus universiteto organizuojamų tarptautinių mokslo konferencijų
kviestinių pranešėjų kelionės ir (arba) nakvynės išlaidoms padengti .
6.2. Tarptautine konferencija laikoma konferencija, kurios ne mažiau kaip 50% pranešėjų ir dalyvių
yra iš užsienio valstybių.
6.3. Gali būti dengiamos ne daugiau kaip dviejų vieno renginio kviestinių pranešėjų išlaidos.
6.4. Pareiškėjai Mokslo ir inovacijų direkcijos Mokslo skyriui teikia laisvos formos prašymą,
kuriame nurodomas paramos tikslas, prašoma suma, kiti numatomi ir (arba) turimi šios veiklos
finansavimo šaltiniai, trumpa informacija apie numatomus pranešėjus.
6.5. Paraišką skirti paramą pasirašo pareiškėjas, tarpininkauja katedros vedėjas ir vizuoja fakulteto
dekanas (instituto direktorius, centro vadovas).

6.6. Jeigu pranešėjas, kuriam skirtas finansavimas negalėjo atvykti, lėšos negali būti skiriamos kito
(-ų) pranešėjo (-ų) išlaidoms padengti.
6.7. Paraiškos teikiamos nuolat. Senato Mokslo komitetas svarsto pateiktas paraiškas ne dažniau
kaip kartą per mėnesį ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Fondo lėšų apskaitą vykdo Finansų ir ekonomikos direkcija.
7.2. Už fondo lėšų skirstymą ir naudojimą atsako mokslo reikalų prorektorius ir Senato Mokslo
komitetas.
7.3. Už paramos naudojimą pagal paskirtį atsako paramos gavėjas.
7.4. Mokslo komitetas kartu su Mokslo ir inovacijų direkcijos Mokslo skyriumi kasmet pateikia
Senatui Fondo lėšų panaudojimo ataskaitą.

Nuostatų 1 priedas
VILNIAUS UNIVERSITETO
____________fakulteto
____________katedros
mokslo darbuotojas
JONAS JONAITIS
Vilnius universiteto Senato Mokslo komitetui
PARAIŠKA
VILNIAUS UNIVERSITETO MOKSLO SKATINIMO FONDO PARAMAI GAUTI
(TYRĖJŲ MOBILUMUI SKATINTI)
2015 m. ___________ d.
Vilnius
Prašau skirti paramą ...[tikslas, data, vieta, trumpa motyvacija, pranešimo tipas (jei
numatoma)]
Numatomos išlaidos:
Išlaidos

Reikalinga
suma (Eur)

Turimi
finansavimo
šaltiniai (Eur)

Prašoma iš VU
Mokslo fondo
(Eur)

Kelionės išlaidos (įskaitant draudimą)
Vietinis transportas
Registracijos mokestis
Dienpinigiai
Nakvynės išlaidos
Kitos išlaidos (pavedimo mokestis ir pan.)
...................................
Iš viso:
PRIDEDAMA:
1. ........................... (.... lapai)
2............................. (.....lapai)
Pareiškėjas

(vardas, pavardė)

(Parašas)

katedros vedėjas

Dekanas

(parašas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

(data)

(data)

