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1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Lietuvos moksl akademija (toliau – Akademija) vykdo Mokslo populiarinimo projekt
skatinimo konkurs (toliau – konkursas) bei kvie ia suinteresuotus fizinius ir juridinius
asmenis ar j grupes (toliau – konkurso dalyviai) teikti paraiškas dalyvauti konkurse.
Konkursas vykdomas vadovaujantis 2012 m. spalio 29 d. EK reglamento (ES) Nr. 1268/2012
l Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 d l S jungos
bendrajam biudžetui taikom finansini taisykli taikymo taisykli (OL 2012 L 362, p. 1),
2015 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro sakymu Nr. V-193 „D l
2014–2020 met ES fond investicij veiksm programos 9 prioriteto „Visuomen s švietimas
ir žmogišk
ištekli potencialo didinimas“ 9.3.3 konkretaus uždavinio „sustiprinti viešojo
sektoriaus tyr
geb jimus bei paj gumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas“ projekt
finansavimo s lyg aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais ES
fond finansuojam projekt administravim ir vykdym reglamentuojan iais teis s aktais ir
šiomis konkurso s lygomis.
Konkursas vykdomas vadovaujantis lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo
principais, laikantis konfidencialumo bei nešališkumo reikalavim .
Asmuo, galiotas bendrauti su paraišk teik jais ir gauti iš j pranešimus, susijusius su
konkurso proced romis – projekto vadybinink Sigita Zakarevi ien , tel. +370 648 08163, el.
pašto adresas s.zakareviciene@lma.lt, adresas Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius.
Konkursas, konkurso dokumentai, j paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami interneto
svetain se www.lma.lt ir www.esinvesticijos.lt.
2.

2.1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Konkurso tikslas – apdovanoti geriausiai gyvendintus mokslo populiarinimo projektus.
Apdovanojimai skiriami trijose kategorijose: (i) pla iajai visuomenei skirti mokslo
populiarinimo renginiai (seminarai, konferencijos, atvir dur dienos, mokslin s dirbtuv s ir
kt.); (ii) audiovizualini priemoni projektai (TV ir interneto projektai, filmai, parodos ir kt.);
(iii) projektai, kuri gyvendinimui panaudojamos kitos priemon s (leidiniai, žaidimai,
ekskursijos ir kt.).
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2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.

Konkursu siekiama skatinti asmenis ir organizacijas šiuolaikin mis priemon mis pristatyti
mokslo svarb visuomen s raidai, viešinti mokslo ir technologij naujausius pasiekimus,
pad ti visuomenei tinkamai vertinti mokslin veikl ir jos rezultatus, didinti mokslininko
profesijos patrauklum , skatinti tyr
ir visuomen s dialog , gerinti visuomen s geb jimus
suprasti naujausius mokslo ir technologij pasiekimus. Organizuojant konkurs keliami
uždaviniai:
traukti kuo daugiau suinteresuot asmen ir organizacij organizuojant ir vykdant mokslo
populiarinimo priemones;
skatinti vairi , inovatyvi , tarpdisciplinini mokslo populiarinimo priemoni k rim ir
gyvendinim ;
didinti informacijos apie moksl ir technologijas prieinamum pasitelkiant visuomen s
informavimo priemones ir informacijos viešinimo kanalus;
užkirsti keli pseudomokslin ms ir antimokslin ms id joms visuomen je plisti.
Konkursui teikiami gyvendinti mokslo populiarinimo projektai. Projektai turi atitikti konkurso
tikslus ir viešuosius poreikius, b ti orientuoti mokslo ir technologij id , tendencij bei
perspektyv pristatym , o ne konkurso dalyvi veiklos, paslaug ar preki ( skaitant, bet
neapsiribojant, – prek s ženkl ) viešinim ar priva ius komercinius interesus.
3. DALYVAVIMAS KONKURSE

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Konkurse gali dalyvauti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo arba toki asmen grup .
Konkurse negali dalyvauti Akademijos darbuotojai, projekto „Nacionalin s mokslo
populiarinimo sistemos pl tra ir gyvendinimas“ partneriai. Konkursui negali b ti teikiami
projektai, kuriems gyvendinti jau buvo skirtas finansavimas iš ES strukt rini fond .
Konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip dvi paraiškas ir individualiai arba kaip kio
subjekt grup s dalyvis pasi lyti ne daugiau kaip du gyvendintus projektus. Jei konkurso
dalyvis pateikia daugiau kaip dvi paraiškas arba kaip kio subjekt grup s narys dalyvauja
teikiant daugiau kaip du gyvendintus projektus, visos jo paraiškos bus atmestos.
Jei konkurse dalyvauja kio subjekt grup , ji turi pateikti jungtin s veiklos sutarties kopij .
Jungtin s veiklos sutartyje turi b ti nurodyti kiekvienos jungtin s veiklos sutarties šalies
sipareigojimai vykdant projekt ; taip pat numatyta, kuris vienas iš jungtin s veiklos dalyvi
atstovauja jungtin s veiklos grupei santykiuose su Akademija.
Konkurso dalyviai turi atitikti tinkamumo reikalavimus, išvardytus konkurso dalyvi
tinkamumo reikalavimuose (žr. 2 priede). Jei konkurse dalyvauja kio subjekt grup ,
tinkamumo reikalavimus turi atitikti kiekvienas šios kio subjekt grup s narys atskirai.
Konkurso dalyviai konkursui teikia tik visiškai gyvendintus mokslo populiarinimo projektus,
kurie yra faktiškai realizuoti per 12 (dvylika) m nesi iki paraiškos pateikimo termino
pabaigos t. y. nuo 2022 m. sausio 06 d. iki 2023 m. sausio 05 d., bei apmok tos konkurso
dalyvio ir (arba) tre
asmen l šomis.
4. PARAIŠK RENGIMAS IR TEIKIMAS

4.1.

4.2.

Konkurso dalyvio teikiama paraiška dalyvauti konkurse ir kiti konkurso s lygose nustatyti
dokumentai turi b ti parengti ir pateikti pagal šiame skirsnyje nurodytus reikalavimus.
Akademija gali savo iniciatyva arba konkurso dalyvi prašymu konkurso reikalavimus
patikslinti (paaiškinti). Konkurso reikalavim patikslinimai (paaiškinimai) turi b ti paskelbti
Akademijos interneto svetain je www.lma.lt ir svetain je www.esinvesticijos.lt likus ne
mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorini dien iki paraišk pateikimo pabaigos. Akademijai
pakeitus ar papildžius konkurso s lygas ir (arba) j priedus, konkurso dalyviai, rengdami ir
teikdami paraiškas, privalo atsižvelgti pakeitimus ir j priedus.
Konkurso dalyvis turi pateikti paraišk elektronin mis priemon mis, elektroniniu adresu
http://www.lma.lt/mokslo-populiarinimo-projektu-skatinimo-konkursas
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4.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.5.
4.6.

4.7.
4.8.

Dokumentai ar skaitmenin s dokument kopijos turi b ti pateikti PDF formatu.
Paraiška gali b ti siun iama pasirašyta ir nuskenuota arba pasirašyta konkurso dalyvio (arba
jo galioto asmens) saugiu elektroniniu parašu1, atitinkan iu Lietuvos Respublikos elektroninio
parašo statymo nustatytus reikalavimus.
Paraišk sudaro ši elektronine forma pateikt dokument visuma (Akademija pasilieka teis
prašyti konkurso dalyvio pateikti pažym ar kit su paraiška teikiam dokument originalus):
užpildyta paraiška dalyvauti konkurse pagal ši konkurso s lyg 1 priede pateikt form ;
užpildyta konkurso dalyvio atitikties deklaracija, parengta pagal konkurso s lyg 2 priede
pateikt form ;
kai konkurse dalyvauja kio subjekt grup , jungtin s veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta
jos kopija;
kai konkurse dalyvauja juridinis asmuo, dokumentas, patvirtinantis paraišk pasirašiusio
asmens galiojimus (dokumentas, patvirtinantis asmens paskyrim juridinio asmens vadovu;
kitas dokumentas, patvirtinantis asmens vadovavim juridiniam asmeniui; galiojimas ir pan.).
Visi konkurso dalyvio dokumentai pateikiami lietuvi kalba. Jei dokumentai yra parengti kita
kalba, Akademijai turi b ti pateiktas vert
biuro antspaudu ir parašu patvirtintas vertimas
lietuvi kalb (pateikiama skaitmenin s t dokument ir j vertimo kopijos).
Paraiškos su gyvendint projekt aprašymais turi b ti pateiktos ne v liau kaip iki 2023 m.
sausio 05 d. ( skaitytinai). V liau gautos paraiškos nebus priimamos ir nagrin jamos.
Akademija neatsako už elektros tiekimo ar elektronini laišk serveri sutrikimus, už
pav luotai gaut paraišk .
Akademija turi teis prat sti mokslo populiarinimo veiklos projekt atrankos termin . Apie
nauj pateikimo termin Akademija praneša raštu registruotiems konkurso dalyviams ir
skelbia Akademijos interneto svetain je www.lma.lt bei svetain je www.esinvesticijos.lt.
Iki paraišk pri mimo termino pabaigos konkurso dalyviai gali pakeisti ar atšaukti pateikt
paraišk . Apie tok pakeitim ar atšaukim konkurso dalyvis privalo pranešti Akademijai
elektoriniu paštu iki paraišk pateikimo termino pabaigos. Paraiška nebus pakeista ar atšaukta,
jei toks konkurso dalyvio pranešimas bus gautas v liau nustatyto termino.
5. PARAIŠK

5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.

ADMINISTRACIN PATIKRA

Paraišk tikrinimo proced ras Akademija vykdo nedalyvaujant dokumentus pateikusiems
konkurso dalyviams ar j atstovams. Konkursui pateikt dokument administracin s atitikties
vertinim atlieka Akademijos paskirti atsakingi asmenys.
Paraišk administracin s atitikties vertinimo tikslas – nustatyti, ar n ra priežas , d l kuri
pateikta paraiška, vadovaujantis šiomis konkurso s lygomis, turi b ti atmesta. Akademija
atmeta paraišk , jeigu:
paraišk pateik konkurso dalyvis, kuriam neleidžiama dalyvauti konkurso proced roje;
paraiška neatitinka konkurso s lygose nurodytos formos ir (arba) turinio reikalavim ; arba
netinkamai užpildyta; arba su paraiška nepateikti visi 4.4 punkte nurodyti dokumentai ir
informacija;
konkurso dalyvis neatitinka konkurso dalyvi tinkamumo reikalavim , nurodyt konkurso
lyg 2 priede, arba konkurso dalyvis pateik netikslius ar neišsamius duomenis apie savo
tinkamum ir, Akademijai prašant, per nustatyt termin deramai nepatikslino, nepapild ,
nepaaiškino pateikt netiksli ar neišsami duomen ;
konkurso dalyvis paraiškoje pateik tikrov s neatitinkan
informacij , kurios neatitikim
tikrovei Akademija gali rodyti teis tomis priemon mis.

1

Rekomenduojame naudotis nemokama dokument pasirašymo programine ranga internete arba sidiegti elektroninio
parašo programin rang kompiuteryje. Pavyzdžiui, gali b ti naudojama nemokama programin ranga Signa, internetin
paslauga Gosign arba mokama internetin platforma Dokobit. Min tos priemon s leidžia pasirašyti ir mobiliuoju
elektroniniu parašu.
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5.3.

5.4.

Jeigu Akademija turi abejoni d l konkurso dalyvio atitikties 2 priede nurodytiems kriterijams,
ji turi teis kreiptis kompetentingas institucijas ar kitus konkurso dalyvio nurodytus asmenis
(užsakovus, klientus) tam, kad b
gauta visa informacija apie konkurso dalyv ir jo konkursui
teikiam projekt . Jeigu tokie asmenys nepatvirtina konkurso dalyvio pateiktos informacijos
teisingumo, Akademija turi teis pašalinti konkurso dalyv iš dalyvavimo konkurse.
Akademijai pri mus sprendim atmesti konkurso dalyvio paraišk , apie atmetim jis
informuojamas per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo pri mimo.
6. PARAIŠK VERTINIMAS

6.1.
6.2.

Konkurso dalyvi projekt vertinim pagal konkurso s lyg 3 priede nurodytus vertinimo
kriterijus atlieka Akademijos sudaryta Vertinimo komisija.
Konkurso dalyvi
paraišk
nagrin jimas ir vertinimas vykdomas konfidencialiai,
nedalyvaujant konkurso dalyvi atstovams. Vertinimo komisija veikia pagal Akademijos
prezidento patvirtint komisijos darbo reglament . vertinusi paraiškas, Vertinimo komisija
priima sprendim d l projekt apdovanojimo.
7. APDOVANOJIM KATEGORIJOS IR DYDŽIAI

7.1.

Apdovanojimas yra projekto finansavimo forma, kai konkurso b du atrinktam laim tojui už
mokslo populiarinimo veiklos projekto veikl gyvendinim skiriama fiksuota l
suma.
7.2. Konkurso laim tojais skelbiami Vertinimo komisijos daugiausia vertinimo bal surink
konkurso dalyvi gyvendinti mokslo populiarinimo veiklos projektai kiekvienoje iš trij
kategorij :
(i)
pla iajai visuomenei skirti mokslo populiarinimo renginiai (seminarai, konferencijos,
atvir dur dienos, mokslin s dirbtuv s ir kt.);
(ii) audiovizualini priemoni projektai (TV ir interneto projektai, filmai, parodos ir kt.);
(iii) projektai, gyvendinti naudojant kitas priemones (leidiniai, žaidimai, ekskursijos ir kt.).
7.3. Visose trijose kategorijose skiriama po vien iš ši premij :
Pirmosios vietos laim tojui – 8 000 eur ;
Antrosios vietos laim tojui – 5 000 eur ;
Tre iosios vietos laim tojui – 3 000 eur ;
Ketvirtosios vietos laim tojui – 2 000 eur ;
Penktosios vietos laim tojui – 1 000 eur .
7.4.

7.5.
7.6.

Viena prizin vieta skiriama tik vienam laim tojui. Tuo atveju, kai projekt , pripažint
laim jus prizin viet , pateik jungtin s veiklos (partneryst s) sutarties pagrindu veikianti
konkurso dalyvi grup , apdovanojimas išmokamas jungtin s veiklos dalyviui, kuriam
galiojimu arba jungtin s veiklos sutartimi suteikta teis dalyvauti konkurse vis partneri
vardu.
Galutin sprendim d l apdovanojimo (- ) išmok jimo, vadovaudamasis Vertinimo komisijos
nutarimu, priima Akademijos vadovas ar jo galiotas asmuo.
Su dalyvavimu konkurse susijusias išlaidas konkurso dalyviai padengia patys. Akademija
ne sipareigoja atlyginti ir negali b ti laikoma atsakinga už jokias paraiškos rengimo ir (arba)
kitas su dalyvavimu ir (arba) pasirengimu dalyvauti konkurso proced rose susijusias išlaidas,
skaitant atvejus, kai konkurso proced ros yra nutraukiamos Akademijos iniciatyva,
nepriklausomai nuo konkurso proced
nutraukimo priežas .
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