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Santrumpos ir sąvokos
DB – duomenų bazė
eLABa – Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinė sistema
ES – Europos Sąjunga
ES SF – Europos Sąjungos struktūriniai fondai
FBTŽ – fizinių, biomedicinos, technologijų ir žemės ūkio mokslų sritys (pagal nuo 2012 iki 2019 m. galiojusią
mokslo sričių ir krypčių klasifikaciją)
GTMŽ – Gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sritys (pagal mokslo sričių ir krypčių
klasifikatorių galiojantį nuo 2019 m.)
H2020 – ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)
HSM – humanitarinių ir socialinių mokslų sritys
LMT – Lietuvos mokslo taryba
ID – identifikacinis numeris
MGP – LMT priemonė „Mokslininkų grupių projektai“
MIP – Mokslininkų inicijuoti projektai
MSI – Mokslo ir studijų institucijos
MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
MTEPI – moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos
MTI – Moksliniai tyrimai, technologijos ir inovacijos
ŠMSM – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
VB – Valstybės biudžetas
WoS – Clarivate Analytics Web of Science bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė
7BP – ES 7-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa (2007–
2013 m.)
Mokslo sričių pavadinimų trumpiniai:
A – Žemės ūkio mokslai

B – Biomedicinos mokslai (LRV patvirtintame mokslo sričių klasifikatoriuje iki 2018-12-19)
G – Gamtos mokslai (LRV patvirtintame mokslo sričių klasifikatoriuje nuo 2018-12-19)
H – Humanitariniai mokslai
M – Medicinos ir sveikatos mokslai (LRV patvirtintame mokslo sričių klasifikatoriuje nuo 2018-12-19)
P – Fiziniai mokslai (LRV patvirtintame mokslo sričių klasifikatoriuje iki 2018-12-19)

S – Socialiniai mokslai
T – Technologijos mokslai
Mokslininkas – tyrėjas, turintis mokslo daktaro laipsnį.
Normalizuotas citavimo rodiklis (angl. Category Normalized Citation Impact) – normalizuotas pagal publikacijos
tipą, publikacijos metus ir publikacijos tematiką citavimo rodiklis.
Publikacijų dalis tarp 10 proc. (angl. Documents in Top 10 proc.) – publikacijų, patenkančių tarp 10 proc. to paties
publikacijos tipo, metų ir tematikos daugiausiai cituojamų publikacijų, dalis.
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Tyrėjas – „aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus
produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
projektams“1.
Q1 ir Q2 mokslo žurnalai – mokslo leidiniai, kurioje nors mokslo tematikoje priskiriami prie 25 proc. (Q1) ir 50
proc. (Q2), skelbiančių daugiausiai cituojamų publikacijų.

1 Sąvokos aiškinimas pagal LR mokslo ir studijų įstatymo 4 str.
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Įžanga
Vyriausybės strateginės analizės centras (toliau – STRATA), įgyvendino projektą „Tarptautinio
bendradarbiavimo moksle žemėlapio sukūrimas“. Šio projekto tikslas – sukurti tarptautinio bendradarbiavimo
moksle žemėlapį, siekiant nustatyti Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau MTEPI) potencialą tarptautiniame kontekste ir sustiprinti Lietuvos tyrėjų pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP
veiklas. Viena šio projekto veiklų yra mokslo konkursinio – programinio finansavimo poveikio Lietuvos mokslo
tarptautiškumui tyrimas. Tyrimu siekiama įvertinti, koks finansavimo priemonės skirtos tyrėjų pajėgumų
stiprinimui vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas, poveikis MTEP rezultatų kokybei ir tarptautiškumui.
Šiame dokumente pateikiama Lietuvos mokslo tarybos (toliau – LMT) įgyvendinamos priemonės
„Mokslininkų grupių projektai“ (toliau – MGP) kontafaktinio poveikio vertinimo metodika ir jos išbandymo
rezultatai. Ši priemonė pasirinkta dėl: (i) savo specifikos finansuojant mokslininkų inicijuotus tyrimus (ne
valstybės užsakomieji ar tematiškai struktūruoti tyrimai), (ii) didelės konkurencijos tarp pareiškėjų bei (iii)
pakankamo atvejų skaičiaus kontrfaktinio poveikio vertinimo metodo panaudojimui. Tyrimui atlikti pasirinktas
metodas leidžia įvertinti, kokį grynąjį poveikį MTEP rezultatų kokybei ir tarptautiškumui turėjo MGP priemonės
įgyvendinimas, t.y. pamatuoti, kas būtų, jeigu tokio finansavimo mokslininkams įgyvendinti jų inicijuotus
projektus, nebūtų skirta.
Mokslininkų grupių projektų priemonės poveikio Lietuvos mokslo rezultatų tarptautiškumui tyrimas
papildo Lietuvos mokslo tarybos 2020 m. atliktą priemonės vertinimą (Tamulaitis, G. et al., 2020). Tyrimo
metodika bus galima naudotis ateityje Lietuvos mokslo tarybai vertinant MGP ar kitų konkursinio finansavimo
priemonių poveikį mokslo rezultatų apimtims, matomumui, tarptautiškumui.
Pirmoje ataskaitos dalyje apžvelgiami poveikio vertinimo metodai ir jų taikymas mokslo politikoje.
Antroje dalyje pateikiama pagrindinė informacija apie vertinamą MGP priemonę. Trečioje dalyje aprašoma
tyrimo metodologija. Vėliau pateikiama duomenų analizė ir interpretacija bei vertinimo rezultatai. Remiantis
vertinimo rezulatatais pateikiamos išvados ir rekomendacijos dėl mokslo konkursinio finasnavimo prorgamų
poveikio vertinimo ateityje. Taip pat pateikiamos išvados apie MGP priemonės poveikį Lietuvos mokslo rezultatų
tarptautiškumui.
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1. Poveikio vertinimo metodai ir jų
naudojimas mokslo politikoje
Politikos formuotojai ir sprendimų priėmėjai pasitelkia įvairaus pobūdžio vertinimus, kurie leistų surinkti
įrodymus ir suprasti mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų (toliau – MTI) politikos srityje įgyvendinamų
programų, priemonių, finansavimo instrumentų veiksmingumą, efektyvumą, naudą, socialinį ar (ir) ekonominį
poveikį, MTEPI veiklas įgyvendinančių ar finansuojančių institucijų veiklos kokybę ir kt. (OECD, 2009; FTEVAL,
2019). MTI politikos vertinimai dažniausiai orientuoti į programas ar institucijas, kurios veikia MTEPI srityje.
Įprastai MTI politikos priemonės yra arba monetarinės (pvz., tikslinis finansavimas, finansų valdymas) arba
nemonetarinės (patarimai, normos ir standartai, informuotumą didinančios priemonės ir pan.) (FTEVAL, 2019).
MTEPI finansavimo priemonės apima ir tikslinį finansavimą, kuriuo siekiama iš anksto apibrėžtų tikslų ir rezultatų.
Vertinimo metu, siekiama nustatyti, kokiu mastu tie rezultatai gali būti/buvo pasiekti.
Planuojant ar įgyvendinant MTI politikos intervencijas neretai siekiama suprasti kokį poveikį (tiesioginį
ar netiesioginį, teigiamą, o gal neigiamą, trumpalaikį ar ilgalaikį) jos sukuria. Kalbant apie paties mokslo poveikį,
išskiriama 11 jo poveikio sričių: mokslui (pvz., mokslinėms teorijoms, metodologijoms, nusistovėjusiai tyrimų
įgyvendinimo praktikai ir kt.), technologijoms (pvz., produktų, paslaugų, procesų inovacijoms ir kt.), ekonomikai
(pvz., biudžetui, veiklos sąnaudoms, pajamoms, produktų kainoms ir kt.), kultūrai (pvz., asmens žinojimui apie
pasaulį, jo supratimui, vertybėms ir kt.), visuomenei (pvz., žmonių ir jų grupių gyvenimo kokybei, elgesiui,
įpročiams ir kt.), politikai (pvz., politikos formuotojų veiksmams, piliečių aktyvumui dalyvaujant sprendimų
priėmimo procesuose ir kt.), organizacijai (pvz., įstaigos ar institucijos planams, administracijai, žmogiškojo
kapitalui ir kt.), sveikatai (pvz., ligų prevencijai, sveikatos apsaugos sistemai ir kt.), aplinkai (pvz., gamtinių ištekių,
taršos valdysenai ir kt.), įvaizdžiui / patikimumui (angl. symbolic impact) (pvz., kai pasitelkus MTEP rezultatus ar
sąsajas su universitetais, tyrimų institutais formuojamas pasitikėjimą keliantis įvaizdis galimų klientų atžvilgiu) ir
mokymui (pvz., mokymo programoms, įrankiams, kvalifikacijai, pasiruošimui darbo rinkai ir kt.) (OECD, 2009).
Poveikio vertinimus galima suskirstyti į dvi kategorijas: perspektyvinę ir retrospektyvią. Perspektyviniai
vertinimai plėtojami ir įtraukiami į vertinamąją programą bei jos įgyvendinimą. Baziniai duomenys renkami prieš
įgyvendinant programą tiek apie tyrimo grupę, kuri gaus finansavimą ir dalyvaus įgyvendinant programą, tiek
apie kontrolinę grupę, kuri nedalyvaus. Retrospektyviuose vertinimuose siekiama nustatyti programos poveikį
pasibaigus įgyvendinimui ir duomenys analizei renkami atliekant patį vertinimą. (Gertler, P. J. et al., 2016).
Vertinant poveikį mokslo politikoje siekiama pamatuoti kokį pokytį sukūrė taikyta MTEP politikos intervencija,
dėl to itin svarbu apsibrėžti objektą, kuriam poveikis pasireiškia.
Pagal tai, koks intervencijos poveikio vertinimo tikslas ir iškeliamas klausimas, gali būti pasirenkamas
vienas iš pagrindinių poveikio vertinimo metodų: (i) siekiant suprasti, kas pasiekta įgyvendinant intervenciją, kaip
vertinimo priemonė pasirenkama rodiklių, stebėsenos sistema; (ii) siekiant atsakyti į klausimą ar intervencija
veikia ir koks jos grynasis poveikis, taikomas kontrafaktinio poveikio vertinimo metodas; (iii) teorija grįstas
poveikio vertinimas, pasitelkiamas, kai siekiama išsiaiškinti, kodėl intervencija (ne)veikia ir analizuojami
priežastiniai ryšiai tarp kiekvieno politikos intervencijos etapo ir išorės veiksnių; (iv) proceso vertinimas atsako į
klausimus, kokiu mastu subjektai įsitraukia į intervenciją ir kokia yra jų reakcija į ją (taikoma, kai intervencija yra
vykdoma); norint įvertinti ar politikos intervencija atsiperka finansiškai, pasitelkiama: (v) sąnaudų ir naudos
analizė, kuri leidžia įvertinti intervencijos tiesiogines ir netiesiogines ekonomines sąnaudas ir naudą; (vi) sąnaudų
ir efektyvumo analizė, kuri yra taikoma tuo atveju, kai intervencija turi aiškų fiksuotą rezultatą (VPVI, PPMI Group,
2013). Siekiant išsamių paaiškinimų, rekomenduojama derinti kelis skirtingus vertinimo metodus.
Vienas iš gerųjų sisteminio poveikio vertinimo mechanizmo pavyzdžių yra Europos Komisijos
įgyvendinamos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos (Horizontas 2020 ar ankstesnės,
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kaip 7BP), apimančios platų spektrą priemonių, vertinimai, kuriais siekiama įvertinti poveikį tiek pačiam mokslui,
tiek ekonomikai, tiek ir visuomenei. Lig šiol Lietuvoje poveikio vertinimas dažniausiai atliekamas vertinant ES SF
fondų programas. Dar 2014 m. Europos mokslo fondui (angl. European Science Foundation) atliekant Lietuvos
mokslo tarybos veiklos vertinimą buvo pateikta rekomendacija sukurti poveikio vertinimo sistemą, užtikrinti
tinkamą duomenų rinkimą ir dažnesnius LMT administruojamų programų poveikio vertinimus, pavyzdžiui
naudojant kontrafaktinį metodą (Feely, O. et al., 2014, p. 54).
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2. Mokslininkų grupių projektų
finansavimo priemonė
2.1. Priemonės pasirinkimo vertinimui pagrindimas
Lietuvos mokslo taryba (LMT) – viena svarbiausių institucijų konkurso būdu finansuojančių MTEP veiklas. LMT
įgyvendina skirtingo tipo konkursines-programines finansavimo priemones: (i) skirtas atliepti valstybės poreikį
(pvz. Reikminių tyrimų priemonė), (ii) orientuotas į tyrėjų inicijuotas tematikas (pvz., Mokslininkų grupių
projektai); (iii) tarptautinio bendradarbiavimo programas (pvz., dvišaliai projektai tarp Lietuvos-Japonijos tyrėjų);
(iv) prisidedančias prie tyrėjų karjeros (pvz., podoktorantūros stažuotės); teikia paramą (v) tyrėjų mobilumui bei
(vi) mokslinių publikacijų skelbimui ir kt. Siekiant išbandyti kontrafaktinio poveikio vertinimo metodą, vertinimui
atrinkta priemonė vadovaujantis tokiais kriterijais:
1.
2.
3.

finansuojami mokslininkų inicijuoti tyrimai;
didelė konkurencija tarp pareiškėjų;
pakankamas duomenų skaičius kontrafaktiniam priemonės poveikio vertinimui atlikti.

Šiuos tris kriterijus atitiko priemonė „Mokslininkų grupių projektai“. Kitos mokslininkų inicijuotų tyrimų
kategorijai priskirtos priemonės (Individualūs MTEP (H2020) projektai, Aukšto lygio MTEP) neatitiko 1 ir 2 kriterijų
(žr. priede 5 lentelė). Toliau šiame skyriuje pristatoma „Mokslininkų grupių projektai“ priemonė, vėlesniuose
skyriuose aprašoma šios priemonės vertinimo metodologija bei pateikiami vertinimo rezultatai.

2.2. Vertinamos priemonės specifika
2.2.1. Priemonės tikslai
Vertinama priemonė „Mokslininkų grupių projektai“ yra skirta mokslininko ar tyrėjų grupės inicijuotiems
moksliniams tyrimams įgyvendinti, t. y. laikomasi „iš apačios į viršų“ (angl. bottom up) principo, kuomet tyrimų
temos nėra iš anksto nustatytos2. Mokslo projektai gali apimti „visumą mokslinių tyrimų ir organizacinių veiksmų,
kuriuos per numatytą laiką mokslininkas ar tyrėjų grupė atliks užsibrėžtiems moksliniams uždaviniams spręsti“
(LMT, 2021a). Šios priemonės pagrindinis tikslas – šalies MTEP potencialo stiprinimas ir aukščiausio lygio laisvųjų
mokslinių tyrimų skatinimas (LMT, 2018).
Priemonė „Mokslininkų grupių projektai“ įgyvendinama nuo 2010 metų (pirmasis kvietimas pagal šią priemonę
paskelbtas 2010 m. sausio 19 d.). 2010–2021 m. laikotarpiu iš viso buvo paskelbta 11 kvietimų3. Taip pat į šią
kategoriją priskiriami du specifiniai kvietimai: 2012 metais organizuotas pirmasis technologinės plėtros
kvietimas4, orientuotas į palankesnių sąlygų šalies technologinei plėtrai sudarymą (Tamulaitis, G. et al., 2017) bei
2013 metais skelbtas pirmasis kultūrinės plėtros kvietimas, kuris buvo orientuotas į naujos kokybės mokslo ir
meno tyrėjų bendradarbiavimo bei tyrimų integracijos skatinimą (LMT, 2021b). Pastarieji du kvietimai dėl per
mažo galimų analizuoti atvejų skaičiaus į vertinimą nėra įtraukti (žr. Priede 15 pav. Institucijų, kurių tyrėjai teikė
MIP paraiškas, pasiskirstymas pagal tipus). Vertinant grynąjį „Mokslininkų grupių projektų“ priemonės poveikį

2 Išskyrus III ir IV kvietimo konkursus skirtus bendradarbiavimui su JAV bei III kvietime nurodymą, kad teikiamos tematikos negali atitikti
nacionalinių mokslo programų uždavinių ar priemonių. Tematikų apribojimus žr. priede „Mokslininkų grupių projektų kvietimai“.
3 XI mokslininkų grupių projektų kvietimas paskelbtas 2021 m. birželio 30 d., paraiškos galėjo būti teikiamos iki 2021 m. rugsėjo 15 d.
4 Antrasis technologinės plėtros kvietimas su pakeistomis sąlygomis buvo organizuotas 2015–2016 m. LMT pastarąjį kvietimą priskiria
„Valstybės MTEP užsakymų“ kategorijai; į vertinimą jis nėra įtrauktas.
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mokslo tarptautiškumui ir kokybei, į vertinamų projektų imtį įtraukti tik tie kvietimai, kuriuose projektų
įgyvendinimas jau yra pasibaigęs, t. y. I–VII kvietimų projektai.

2.2.2. Priemonės įgyvendinimas
Paraiškų teikimo ir vertinimo procesai
Priemonėje „Mokslininkų grupių projektai“ finansuojami moksliniai tyrimai visose mokslo srityse, tačiau
konkursai išskiriami į skirtingas mokslo sričių grupes, kur humanitarinių ir socialinių mokslų sričių (HSM) atstovai
(1 mokslo sričių grupė) nekonkuruoja su gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos ar žemės ūkio mokslų sričių
atstovais (GTMŽ) (2 mokslo sričių grupė). Kai kuriuose kvietimuose taip pat buvo vykdomi atskiri konkursai šių
mokslo sričių grupių viduje atskiriant patyrusius bei jaunuosius mokslininkus (II, VII, IX, X, XI kvietimai).
Pažymėtina ir tai, kad penkiuose kvietimuose buvo išskirtinai skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas: III–VI
kvietimuose su JAV, VII kvietime neišskiriant konkrečios užsienio šalies.
Projektams vadovauti gali tik mokslo daktaro laipsnį turintys tyrėjai, o projektus įgyvendinti jie gali vieni arba su
tyrėjų komanda (kurią nebūtinai turi sudaryti tik mokslo laipsnį turintys asmenys). Paraiškų teikėjai galėjo teikti
tik vieną atitinkamo MIP kvietimo paraišką kaip projekto vadovai ar kiti pagrindiniai projekto vykdytojai, o nuo IV
kvietimo taip pat buvo išskirti apribojimai kiek asmuo gali įgyvendinti ir vadovauti projektų, kurie yra
finansuojami per kitas LMT priemones. Detali informacija apie I–XI mokslininkų grupių projektų kvietimų specifiką
pateikiama priede „Mokslininkų grupių projektų kvietimai“.
Paraiškas vertina ekspertų komisijos, kurių skaičius priklauso nuo to, kiek paraiškų buvo pateikta. Ekspertų
komisijoms vertinti pateikiamos tik tos paraiškos, kurios atitiko administracinius patikros reikalavimus. Vertinimo
kriterijai, kuriais remiantis sudaromos paraiškų pirmumo eilės I–VII kvietimuose, pateikti priede „Vertinimo
kriterijai“. Vertinimo kriterijai, jų balai ir slenkstiniai balai buvo keisti ne kartą, remiantis ankstesnių kvietimų
patirtimi ir gerinant ekspertinio darbo kokybę. Vis tik galima matyti, jog dėmesys skiriamas paraiškose pateikiamų
idėjų pagrįstumui, aktualumui, tyrėjų kompetencijoms, rezultatų sklaidai ir išlaidų pagrįstumui. VI ir VII
kvietimuose išryškintas dėmesys projekto tarptautiškumui. Vertinant paraiškas kiekviename kvietimo konkurse
vertinimo kriterijai vienodi, tačiau paraiškų pirmumo eilių sudarymai atitinkamo kvietimo konkurse vykdomi
atskirai. Ekspertų komisijos įvertina paraiškas, suskirsčiusios jas į finansuotinas ir nefinansuotinas, tuomet
finansuotinas paraiškas išdėsto pirmumo tvarka (kartu nurodydamos skirtinas lėšas projektų įgyvendinimui)
(LMT, 2010). Priimant sprendimą dėl projektų finansavimo įsitraukia LMT Humanitarinių ir socialinių bei Gamtos
ir technikos mokslų komitetai (toliau – Komitetai). Šie Komitetai, atsižvelgdami į ekspertų komisijos parengtus
sąrašus bei turimas lėšas, parengia siūlymus dėl finansuojamų projektų ir išdėsto šių projektų įgyvendinimui
pamečiui skiriamas lėšas. Finansavimą gavusių (esant poreikiui ir rezervinių) projektų sąrašą tvirtina LMT
pirmininkas (ten pat). Lėšos tarp paraiškų grupių padalijamos proporcingai pagal projektų, ekspertų komisijų
pripažintų finansuotinais, visų lėšų poreikį (pvz., (LMT, 2019)). Šalia finansuotinų projektų sąrašo gali būti
skelbiamas ir rezervinių projektų sąrašas. Rezerviniai projektai gali būti finansuojami tokį sprendimą priėmus LMT
pirmininkui (siūlymą dėl finansavimo gali teikti jis pats arba Komitetas), pvz., atsiradus papildomų lėšų (LMT,
2010; LMT, 2021).

Paraiškų finansavimas ir vykdymas
Mokslininkų grupių projektų priemonės I–X kvietimuose iš viso buvo pateikta 4 798 paraiškos, iš kurių
finansavimą gavo iš viso 985; vidutinis visų kvietimų sėkmės rodiklis – 22,8 proc. Ypač didelė konkurencija tarp
paraiškų stebėta VIII–X kvietimuose (sėkmės rodiklio vidurkis 14,2 proc.) (žr.1 pav.).
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1 pav. Pateiktos, vertintos paraiškos ir jų sėkmės rodikliai I–X kvietimuose
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350

40,00%

652
529

476

28%

532

30,00%
429

23%

348

17%

15%

13%

200
503

495

317

327

I

II

III

IV

434

627

394

20,00%
15%
10,00%

497

517

409

379

VII

VIII

IX

X

0

Sėkmės rodiklis

Paraiškų skaičius

800

0,00%
Pateikta paraiškų iš viso*

V
VI
Kvietimas
Vertinta paraiškų**

Gavusių finansavimą paraiškų dalis, proc.***

* - N=4798 paraiškos (visos, kiek buvo pateikta I–X kvietimuose).
** - N=4505 paraiškos (tik tos paraiškos, kurios praėjo administracinę patikrą I–X kvietimuose).
*** - Sėkmės rodiklis skaičiuotas įtraukiant tik administracinę patikrą praėjusias paraiškas.

Duomenys: LMT Spektras, 2021-04-30

Mokslininkų grupių projektams finansavimas skiriamas iš valstybės biudžeto. Projektų įgyvendinimui I–X
kvietimuose buvo paskirta virš 83,4 mln. Eur: panaudotos lėšos pasibaigusiems projektams sudarė 54,78 mln.
Eur, skirtos lėšos dar vykdomiems projektams siekia 28,62 mln. Eur (žr. 2 pav.).
2 pav. Panaudotos ir skirtos lėšos projektų vykdymui I–X kvietimuose (mln. Eur)*
Lėšos projektų
įgyvendinimui

€16,00

€10,34

€14,00

€10,00

€8,00

€8,00

€6,00

€0,06

€9,92

€12,00

€5,64

€5,15

€7,31

€7,15
9,35 €

€4,00

8,82 €

7,34 €

3,11 €

€2,00

€-

I
II
III
IV
V
Skirtos lėšos projektų vykdymui, IŠ VISO mln. Eur

VI
VII
VIII
IX
X
Panaudotos lėšos projektų vykdymui IŠ VISO, mln. Eur

* - panaudotos lėšos skaičiuojamos jau pasibaigusiems projektams (įskaičiuojant ir neįgyvendintus ar nutrauktus projektus); skirtos lėšos
skaičiuojamos dar vykdomiems projektams.
** - VIII kvietime 0,06 mln. Eur – tai panaudotos lėšos nutrauktame projekte.

Duomenys: LMT Spektras, 2021-04-30

Kaip buvo minėta, rezervinių projektų sąraše atsiradę projektai, atsiradus galimybei, gali gauti finansavimą. II–X
kvietimuose iš viso rezervinių projektų sąrašuose atsidūrė 256 paraiškos; priklausomai nuo kvietimo, finansavimą
gavusių rezervinių projektų vidurkis siekia 53,8 proc. (žr. 3 pav.).
3 pav. Rezerviniai projektai: projektų skaičius ir gavusių finansavimą dalis (proc.) II–X kvietimuose**

Projektų sk.
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77%

80%

74%

73%
61%

60

60%
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20

100%

100%

35

26

18

27

II

III

IV

V

0

20%
0%

39% 40%

40%

79

Rezervinių projektų sk.

Gavusių finansavimą
dalis

100

19

14

25

13

20%
0%

VI
VII
VIII
IX
X*
Kvietimas.
Gavusių finansavimą rezervinių projektų dalis (proc.)

* - X kvietimo rezervinių projektų sąrašai galioja iki 2021-10-01, todėl finansavimą gavusių rezervinių projektų skaičius gali kisti.
** - N=256.

Duomenys: LMT, 2021-04-30

Plačiau apie I–X kvietimo paraiškas ir projektus žr. priede „I–X mokslininkų grupių projektų kvietimų statistika“.
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3. Tyrimo metodologija
3.1. Tyrimo tikslas, klausimai ir hipotezės
Mokslo konkursinio–programinio finansavimo poveikio vertinimo tyrimo tikslas: įvertinti, koks finansavimo
priemonės, skirtos tyrėjų pajėgumų stiprinimui vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas, poveikis MTEP rezultatų
tarptautiškumui ir kokybei. Vertinama finansavimo priemonė – mokslininkų grupių projektai (MGP). MGP
finansavimo priemonės poveikio vertinimo objektas – tyrėjų, patenkančių į tyrimo imtį, mokslinės veiklos
rezultatai. Poveikis mokslinės veiklos rezultatams vertinamas keliais aspektais: pirma, siekiama nustatyti kaip
priemonė veikia mokslo rezultatų tarptautiškumą, taip pat siekiama išsiaiškinti kaip priemonė veikia mokslo
rezultatų kokybę ir tyrėjų produktyvumą, todėl keliami tokie tyrimo klausimai:
Pagrindinis tyrimo klausimas: Koks finansavimo priemonės, skirtos tyrėjų pajėgumų stiprinimui vykdyti aukšto
lygio MTEP veiklas, poveikis mokslo rezultatų kokybei ir tarptautiškumui?
Detalizuojantys klausimai:
•

Kokia finansavimo priemonės įtaka tyrėjų produktyvumui? Ar tyrėjai, kurie vykdė šios finansavimo
priemonės veiklas, yra produktyvesni, nei tyrėjai, kurie teikė paraiškas, tačiau finansavimo pagal šią
priemonę negavo?

•

Kokia finansavimo priemonės įtaka MTEP rezultatų tarptautiškumui? Ar tyrėjai, kurie vykdė šios
finansavimo priemonės veiklas, turi daugiau tarptautinių publikacijų, nei tyrėjai, kurie finansavimo pagal
šią priemonę negavo, nors paraiškas jai teikė?

•

Kokia finansavimo priemonės įtaka MTEP rezultatų kokybei? Ar analizuojamos mokslo konkursinio–
programinio finansavimo priemonės tyrėjų produkcija yra labiau cituojama, nei tyrėjų, kurie teikė
paraiškas, tačiau finansavimo pagal šią priemonę negavo?

Tyrimo klausimams atsakyti pasirinktas kiekybinis ex-post vertinimo metodas – kontrafaktinis poveikio
vertinimas. Pasirinktas metodas leidžia nustatyti konkursinės finansavimo priemonės grynąjį poveikį, t.y.
palyginti stebimus rezultatus su tais, kurie būtų buvę pasiekti jei tokio finansavimo nebūtų skirta. Pasirinktam
tyrimo metodui tinkamai įgyvendinti sudaromos dvi skirtingos tyrėjų grupės: tikslinė grupė t. y. tyrėjai gavę MGP
finansavimą ir kontrolinė grupė t. y. tyrėjai teikę paraiškas šioje priemonėje, tačiau negavę MGP finansavimo,
kurias lyginant tarpusavyje nustatomas intervencijos poveikis.

Vertinimo hipotezės
Pagrindinė vertinimo hipotezė – Lietuvos tyrėjai, dalyvavę mokslininkų grupių projektų finansavimo priemonėje
ir gavę finansavimą, kuria kokybiškesnę ir tarptautiškesnę mokslo produkciją, nei tie, kurie finansavimo negavo,
nors paraiškas MGP finansavimui gauti teikė. Mokslo produkcijos kokybė ir tarptautiškumas vertinami pagal
rodiklius, pateikiamus 3 lentelėje 3.6 poskyryje.
Tyrime, kaip gretutinė, taip pat tikrinama hipotezė, kuria teigiama, kad tyrėjai, kuriems taikyta intervencija
(dalyvavo MGP ir gavo finansavimą) yra produktyvesni, t. y. parengia daugiau mokslinės produkcijos. Ši hipotezė
tikrinama nagrinėjant publikavimosi intensyvumą (publikacijų skaičius duomenų bazėse: WoS /eLABa).

3.2. Kontrafaktinis poveikio vertinimo metodas
Kontrafaktinis poveikio vertinimo metodas leidžia įvertinti viešosios politikos intervencijos grynąjį poveikį,
nustatant ar poveikis buvo ir koks jo mastas. Šiuo vertinimu nagrinėjama intervencija – mokslo konkursinioprograminio finansavimo priemonė „Mokslininkų grupių projektai“. Pasitelkiant kontrafaktinio poveikio
vertinimo metodą, vertinamas intervencijos poveikis vertinimo subjektui, t. y. tyrėjų, patyrusių intervenciją,
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produktyvumui, mokslinių rezultatų kokybei ir tarptautiškumui. Kontrafaktinio MGP priemonės poveikio
vertinimo logika pateikta 4 pav.
Atliekant poveikio vertinimą taikant kontrafaktinio vertinimo metodą sudaromos dvi grupės, kurios yra panašios
viena į kitą, tačiau pagrindinis skirtumas tarp jų yra, tas, kad tikslinė grupė – tai intervenciją patyrę subjektai, o
kontrolinė grupė – tai intervencijos nepatyrę subjektai. Poveikis apskaičiuojamas palyginus tikslinės grupės ir
kontrolinės grupės rezultatus, prieš tai pritaikius metodus, sumažinančius bendrus skirtumus tarp grupių.
Atliekant tikslinės ir kontrolinės grupių palyginimą kontrafaktinis poveikio vertinimas leidžia nustatyti, ar tarp šių
dviejų grupių esantys skirtumai atsirado dėl intervencijos, ar dėl kitų priežasčių (VPVI, PPMI Group, 2013). Taip
pat galima taikyti papildomus metodus, pvz. dvigubo skirtumo analizę (angl. difference-in-difference), dvigubo
skirtumo regresiją (angl. double difference regression) ar instrumentinių kintamųjų analizę (angl. instrumental
variables), kurie leidžia tiksliau įvertinti intervencijos poveikį (ten pat). Pvz., papildomai taikant regresinę analizę
galima apskaičiuoti nepriklausomų kintamųjų (tyrėjo lyties, amžiaus, patirties ir kt.) poveikį priklausomam
kintamajam (pvz. publikacijų skaičiui).
4 pav. Kontrafaktinio MGP priemonės poveikio vertinimo logika

Parengė STRATA remiantis PPMI 2013 m. kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų gairėmis (VPVI, PPMI Group, 2013).

Kontrafaktinis poveikio vertinimas atliekamas keliais etapais (žr. 5 pav.): pirmiausia – nagrinėjama ar
intervencijos poveikį galima vertinti atliekant kontrafaktinį vertinimą. Tam, kad intervenciją būtų galima vertinti,
ji turi būti orientuota į elgsenos pokytį (esama kriterijų, kurie leidžia identifikuoti tikslinei grupei priklausančių
tyrėjų elgesio pokytį (pvz., paskelbė daugiau tarptautinių publikacijų)), homogeniška (tyrėjai dalyvauja tose
pačiose ar panašiose veiklose (pvz., vykdo MTEP veiklą, skelbia publikacijas ir pan.)), pakartojama (intervencija
gali būti vykdoma pakartotinai, pvz., skelbiamas ne vienas, o keli MGP kvietimai paraiškoms teikti) bei turėti
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pakankamą paramos gavėjų skaičių (MGP priemonėje finansuota ne mažiau nei 100 paraiškų). Jeigu intervencija
atitinka šiuos kriterijus, toliau einama prie duomenų bazės sudarymo. Šiame etape siekiama surinkti kaip
įmanoma daugiau ir tikslesnių duomenų apie vertinimo subjektus, tad šis etapas yra labiausiai imlus laikui ir
reikalauja patirties bei žmogiškųjų išteklių. Sudarius duomenų bazę pereinama prie grupių sudarymo pagal vieną
iš duomenis atitinkančių metodų. Galiausiai, atliekama tikslinės ir kontrolinės grupių analizė, grupių rezultatų
palyginimas ir pateikiama rezultatų interpretacija.
5 pav. Kontrafaktinio poveikio vertinimo procesas

Parengė STRATA remiantis PPMI 2013 m. kontrafaktinio poveikio vertinimo metodų gairėmis (VPVI, PPMI Group, 2013).

Svarbus kontrafaktinio vertinimo atlikimo etapas – sprendimo priėmimas kada geriausia vertinti intervencijos
poveikį. Kadangi nagrinėjama intervencija trunka ne vienerius metus, o MGP projektai gali trukti iki 36 mėnesių
(priklausomai nuo kvietimo), intervencijos poveikį matuoti tikslingiausia pradėti praėjus metams nuo projektų
pradžios, kuomet projektų vykdytojai jau gali turėti projektų rezultatus. Atsižvelgiant į surinktų duomenų
struktūrą, vertinimui pasirinkta taikyti universalų laikotarpį: metai nuo projekto pradžios iki 2020 m. imtinai (pvz.
I kvietimas įvyko 2010 m., tad vertinimo laikotarpis apima 2011–2020 m., tuo tarpu VII kvietime projektų pradžia
daugeliu atveju buvo 2017 m., todėl vertinimo laikotarpis apima 2017–2020 m.). Idealiu atveju, vertinimą būtų
tikslinga atlikti sudarant stebėjimo taškų seką pamečiui, t. y. Pirmi metai po projekto pradžios, antri metai ir t. t.,
tokiu būdu būtų galima tiksliau identifikuoti kada priemonės poveikis yra stipriausias, o kada vertinimo objektus
(tyrėjus) pradeda veikti kiti išorės veiksniai (pvz. alternatyvios intervencijos). Vis tik, atsižvelgiant į surinktų
duomenų struktūrą bei siekiant užtikrinti pakankamą vertinimo objektų (tyrėjų) skaičių tikslinės ir kontrolinės
grupių sudarymui, vertinimo atlikimas sudarant stebėjimo taškų seką nebuvo galimas dėl per mažos imties.

3.3. Vertinimo apribojimai
Duomenys: sistemingų duomenų trūkumas (sistemingai kaupiamų duomenų apie projektų paraiškas ir
pareiškėjus, kur taikant vieningą tyrėjų identifikavimo metodą, būtų galima tiksliai identifikuoti atskirus asmenis
ne pagal vardą ir pavardę, o pagal unikalų asmeniui identifikatorių); duomenų apie pareiškėjus trūkumas (pvz.
tokių požymių kaip amžius, mokslinė patirtis ir kt., šie požymiai leistų išplėsti vertinimo galimybes ir pritaikyti
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platesnį vertinimo metodų spektrą, pvz., panašiausių atvejų analizės metodą, kuriam ypač svarbu požymiai apie
vertinimo subjektą (tyrėją), pagal kuriuos atliekamas subjektų panašinimas (grupavimas)).
Vertinamos priemonės specifika: vertinimo balų sistemos netolygumai (itin platus tyrėjų išsibarstymas per visą
vertinimo balų skalę, didelis nutolimas nuo slenkstinio balo, atskiros ekspertų komisijos (lemiančios vertinimo
skalės netolygumus kvietimo rėmuose)); kvietimų skirtumai (pvz., vertinimo balų skalė, konkursų tipai ir apimtys);
tyrėjų pakartotinis dalyvavimas priemonėje (kad vertinimas būtų kuo tikslesnis, reikėjo pašalinti pakartotinai
priemonėje dalyvavusius ir finansavimą gavusius tyrėjus, paliekant tik paskutinio gauto finansavimo įrašą, dėl ko
mažėjo vertinimo imtis).
Vertinimo metodų specifika: tam kad būtų galima atlikti kontrafaktinį vertinimą reikalingas pakankamas
vertinimo objektų skaičius. Dėl mažo vertinimo objektų skaičiaus, nebuvo galima atlikti išsamesnio vertinimo
nagrinėjant priemonės poveikį atskiroms mokslo sritims. Netolydumų analizės metodas yra jautrus spindulio
(angl. bandwidth) apie atrankos kriterijų dydžio parinkimui – nuo šio dydžio priklauso ar vertinimas atliekamas
su pačiais panašiausiais vertinimo subjektais, t. y. pagal atrankos kriterijų artimiausiais kaimynais iš kontrolinės
ir tikslinės grupių. Tam kad būtų galima stebėti konkretaus vertinimo jautrumą spindulio dydžiui, skaičiavimai
atliekami ne tik su pasirinktu spindulio dydžiu, bet ir sumažinus ir padidinus šį dydį perpus. Jeigu gauti vertinimo
rezultatai prie skirtingų spindulio dydžių yra prieštaringi arba stipriai skiriasi – galima daryti išvadą, jog turimi
duomenys yra itin jautrūs spindulio dydžiui.

3.4. Tyrimo imtis, duomenys ir jų šaltiniai
Tyrimo imtis sudaryta iš vertinimo populiacijos, t. y. Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbančių tyrėjų
dalyvavusių MGP mokslo konkursinio-programinio finansavimo priemonėje.
Imtis – 2010–2017 m. laikotarpiu MGP priemonės I–VII kvietimuose dalyvavę tyrėjai, kurie patyrė intervenciją
(gavo finansavimą ir šiame vertinime pateko į tikslinę grupę) bei tyrėjai, kurie priemonės nepatyrė (nors paraiškas
teikė, bet finansavimo negavo ir šiame vertinime pateko į kontrolinę grupę). Į tyrimo imtį neįtraukiami MGP III–
VI kvietimų projektai, skirti bendradarbiauti su JAV mokslininkais ir VII kvietimo HSM ir FBTŽ sričių su užsienio
šalių partneriais projektai, nes šie kvietimų konkursai savo paskirtimi skiriasi nuo kitų konkursų tipų, o siekiant
sudaryti visomis savybėmis (pastebimomis ir nepastebimomis) kuo panašesnes tikslinę bei kontrolinę grupes,
kyla grėsmė šios sąlygos nepatenkinti. Kadangi minėtuose kvietimų konkursuose paraiškų skaičius nedidelis (per
penkis kvietimus iš viso pateiktos 149 paraiškos), atlikti atskiro vertinimo neįmanoma dėl per mažo subjektų
skaičiaus.
Tyrimo imtis sudaryta remiantis LMT projektų administravimo informacinėje sistemoje (toliau – LMT duomenų
bazė) esančiais duomenimis ir prie šios LMT duomenų bazės prijungiant tyrėjų mokslinius rezultatus iš WoS ir
eLABa duomenų bazių. Prieš pradedant rinkti tyrėjų mokslinius rezultatus mokslo rezultatų duomenų bazėse
(WoS ir eLABa), LMT duomenų bazėje esantys tyrėjai (pirminė imtis) buvo pertvarkyti ir atrinkti taip, kad būtų
galima korektiškai atlikti kontrafaktinį vertinimą, t. y. sudaryti tikslinę ir kontrolinę grupes. Atrankos kriterijai,
pagal kuriuos tyrėjai priskiriami tikslinei ir kontrolinei grupėms, pateikiami kitame poskyryje, tačiau pagrindiniai
žingsniai šiame etape apėmė kelis kartus finansavimą gavusių asmenų identifikavimą ir paskutiniojo finansavimo
įrašo atrinkimą; nei karto finansavimo negavusių tyrėjų identifikavimą ir atrinkimą. Galiausiai, prie šios, pirminės
imties, prijungti iš tyrėjų mokslinių rezultatų duomenų bazių surinkti rezultatai (galutinė imtis). Šiame etape
svarbu suprasti, kad ne visų vertinamoje priemonėje dalyvavusių tyrėjų rezultatai atitinkamose duomenų bazėse
buvo surasti, todėl galutinę imtį sudaro tik tie tyrėjai, kurie turėjo rezultatų atitinkamose duomenų bazėse (DB)
bei šie rezultatai buvo surasti. Tyrėjų skaičiai, patekę į pirminę ir galutinę tyrimo imtis, pateikiami 1 lentelėje.
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1 lentelė. Tyrimo imtis pagal kvietimus

I kvietimas
II kvietimas
III kvietimas
IV kvietimas
V kvietimas
VI kvietimas
VII kvietimas

Tyrėjų skaičius, kuriems buvo
renkami tyrėjų moksliniai
rezultatai WoS ir eLABa duomenų
bazėse (pradinė imtis)
Iš viso
Finansuo- Nefinanta
suota
1431
379
1052
1482
344
1138
1042
352
690
1322
363
959
1602
383
1219
1779
349
1430
1373
459
914

Tyrėjų skaičius, kuriems buvo
prijungti WoS DB esantys
rezultatai (galutinė imtis)
Iš viso
1023
1086
765
913
1114
1305
1061

Finansuota
260
255
282
259
289
292
396

Tyrėjų skaičius, kuriems buvo
prijungti eLABa DB esantys
rezultatai (galutinė imtis)

Nefinan- Iš viso Finansuo- Nefinansuota
ta
suota
763
1145
305
840
831
1167
275
892
483
815
286
529
654
1036
285
751
825
1256
297
959
1013
1505
300
1205
665
1192
397
795
Duomenys: LMT, WoS ir eLABa duomenų bazės

Vertinimui atlikti surinkti duomenys iš skirtingų duomenų šaltinių pateikiami 2 lentelėje, iš šių duomenų sudaryta
vieninga duomenų bazė.
2 lentelė. Vertinimui atlikti surinkti duomenys, jų šaltiniai ir svarbios pastabos
Duomenų
šaltinis

Duomenys

LMT
duomenų
bazė

Duomenys apie paraiškas dalyvavimui MGP I–VII kvietimų konkurse
teikusius tyrėjus ir jų teiktas paraiškas:
• kvietimo numeris;
• konkurso tipas;
• tyrėjo vardas, pavardė;
• tyrėjo funkcija projekte (vadovas/vykdytojas);
• paraiškos Nr.;
• finansavimo statusas;
• sutarties Nr.;
• paraiškos vertinimo balas;
• vykdančioji institucija;
• projekto pagrindinė mokslo sritis;
• projekto pradžios data;
• projekto pabaigos data.
Duomenys apie Lietuvoje daktaro laipsnį įgijusius tyrėjus:
• tyrėjo vardas, pavardė;
• daktaro laipsnio įgijimo metai;
• mokslo sritis;
• mokslo kryptis.
Duomenys apie tyrėjų mokslinius rezultatus:
• WoS dokumentų skaičius (straipsnių, knygų);
• publikacijų paskelbimo metai;
• citavimų skaičius;
• CNCI (bendrai visam laikotarpiui ir atskirai atitinkamiems metams);
• publikacijų su užsienio bendraautoriais skaičius;
• WoS dokumentų, patenkančių į mokslo žurnalų Q1, skaičius;
Duomenys apie tyrėjų mokslinius rezultatus:
• tyrėjo (autoriaus) ID;
• daktaro laipsnio įgijimo data;
• autoriaus prieskyra (-os) institucijai (-oms);
• mokslo kryptis (-ys), priskirtos publikacijai (-oms);
• tarptautinių publikacijų skaičius atitinkamais metais;
• straipsnių kitose, patvirtintose DB skaičius atitinkamais metais (S3 arba S4);
• publikacijų užsienio kalba skaičius atitinkamais metais;
• straipsnių, nereferuojamose DB skaičius (S5);
• publikacijų eLABa skaičius;
• monografijų (K1a) (kartu su monografijų bei knygų dalimis) skaičius
atitinkamais metais;
• publikacijų S75 skaičius atitinkamais metais;

LMT
disertacijų
duomenų
bazė
Web of
Science

eLABa

Pastabos

Į tarptautinių publikacijų sąrašą
įtraukiamos užsienio šalies prieskyrą
turinčios publikacijų rūšys: monografijos (K1a) (kartu su monografijų ir
knygų dalimis), straipsniai DB Clarivate Analytics Web of Science (S1),
straipsniai Clarivate Analytics pagrindinių žurnalų sąrašo leidiniuose (S2),
straipsniai LMT patvirtintose DB
(galiojo iki 2010-06-21) (S3), straipsniai kitose DB (S4), straipsniai kituose
recenzuojamuose leidiniuose (S5) 6.

Parengė: STRATA
5 eLABa mokslo ir meno publikacijų rūšių klasifikatoriuje „S7“ kodas priskirtas straipsniams išleistiems mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose.
6 eLABa moklso ir meno publikacijų rūšių klasifikatoriaus prieiga internetu: http://www.labt.lt/UserFiles/Dokumentacija.php?failas=eLABa/Mokslo_ir_meno_p
ublikaciju_rusiu_klasifikatorius.pdf
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Sudarant vieningą tyrimo duomenų bazę vienas pagrindinių iššūkių buvo tai, kad LMT duomenų bazėje
informacija apie tyrėjus nebuvo kaupiama pagal subjektų identifikavimo kodus. Kadangi tyrimo objektas – tyrėjas
(asmuo), identifikavimo kodo, pvz., asmens kodo, nebuvimas apsunkino duomenų bazės kūrimą. Duomenų
bazėje asmens vardas ir pavardė galėjo būti įvestas skirtingai, pvz., naudojant nacionalinį arba lotynišką alfabetą,
taip pat asmenys galėjo turėti tokį patį vardą ir pavardę, būti keitę pavardę, įrašyti su ir (arba) be antrojo vardo
ir pan. Tokie pat iššūkiai kilo prie LMT duomenų apie pareiškėjus jungiant kitų duomenų bazių duomenis (apie
tyrėjų rezultatus) – kai kuriais atvejai identifikuoti ar asmuo (tyrėjas) dalyvavęs konkurse yra tas pats asmuo,
kurio rezultatas yra rezultatų duomenų bazėje buvo neįmanoma. Šie atvejai spręsti individuliai tikrinant kiekvieną
atvejį, t. y. ieškant skiriančiųjų savybių, pvz., lyties, institucijos, mokslo srities ir pan. Ateityje siekiant sudaryti
sąlygas kuo mažesniam klaidų skaičiui ir palengvinti panašių vertinimų atlikimą, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip
yra renkami ir kaupiami duomenys apie finansavimo programose dalyvaujančius subjektus (pvz., duomenis
kaupiant labiau statistiniam apdorojimui pritaikytu formatu) bei, nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos
nuostatų, sistemingai rinkti ir kaupti kaip įmanoma išsamesnius duomenis apie potencialius vertinimo subjektus
(asmens identifikacinis kodas, lytis, amžius, ir kt.). Identifikacinis kodas leidžia atskirti tyrėją nuo kitų panašius ar
tokius pačius vardą ir pavardę turinčių tyrėjų. Pasitelkus identifikacinius kodus, išvengiama netikslumų stebint
individualių tyrėjų MTEP veiklų rezultatus ir tais atvejais, kai jų pavardės, institucinės prieskyros, pareigos ir pan.
kinta (Allen, 2015). Pažymėtina, kad atliekant šį tyrimą, kontrafaktiniam vertinimui reikalingos vieningos tyrimo
duomenų bazės sukūrimas apėmė maždaug du trečdalius viso tyrimui įgyvendinti skirto laiko. Prie to prisidėjo ir
tai, kad , atliekant skirtingų DB apjungimą didžiąją dalį laiko teko skirti asmenų identifikacijai, kai turint
identifikacinius asmens kodus – šio žingsnio būtų galima atsisakyti. Identifikaciniai kodai gali būti priskiriami
pačios finansavimo institucijos (pvz., KAKEN7 sistema Japonijoje), gali būti kuriamos nacionalinio lygmens
informacinės tyrėjų sistemos (pvz., ETIS8 sistema Estijoje) arba gali būti pasitelkiamos tarptautiniu mastu
pripažintos tyrėjų identifikavimo sistemos (pvz. ORCID9). Taip pat tarptautinės publikacijų duomenų bazės, kaip
Web of Science10 ar Scopus11, tyrėjams priskiria unikalius identifikacinius kodus, pagal kuriuos galima atsekti
individualių autorių darbus patenkančius į šias duomenų bazes. Identifikavimo sistemos skatintinos naudoti
siekiant užtikrinti atviro mokslo principus bei tinkamą tyrimų duomenų valdyseną. Pavyzdžiui, ES bendrosiose
MTEPI programose „Horizontas2020“ bei „Europos Horizontas“ rekomenduojama, kai tik įmanoma, naudoti
unikalius tyrėjų (bei jų MTEP duomenų, rezultatų) identifikacinius kodus (European Commission, 2017; European
Commission, 2022). Taigi, naudojant identifikacinius kodus galima sistemiškiau surinkti duomenis apie tyrėjus,
kurie leistų atlikti patikimesnę jų MTEP rezultatų analizę. Šie ar kiti identifikaciniai kodai galėtų būti įtraukiami į
paraiškų teikimo formas, tokiu būdu užtikrinant, jog identifikaciniai kodai būtų surinkti sistemingai ir apimtų visus
tyrėjus, t. y. tiek patyrusius intervenciją, tiek nepatyrusius.

3.5. Tikslinės ir kontrolinės grupių sudarymas
Sudarant tikslinę ir kontrolinę grupes galima taikyti vieną iš metodų: a) atsitiktinė objektų atranka (prieš
intervenciją atsitiktiniu būdu atrenkant intervenciją patirsiančius ir nepatirsiančius objektus), b) panašiausių
atvejų analizė (kai grupių negalima atskirti pagal lemiamą kriterijų, pagal kurį objektas gali patirti intervenciją,
grupės sudaromos atrenkant panašiausius objektus, pagal matomas objektų savybes, pvz., lytį, amžių ir kt.), c)
netolydumų analizė (kai grupes galima atskirti turint aiškų kriterijų, pagal kurį subjektas intervenciją patiria arba
ne, pvz., paraiškos vertinimo balas). Idealiu atveju svarbiausios tikslinės ir kontrolinės grupių narių (vertinimo
objektų) charakteristikos turėtų būti visiškai vienodos, o juos skirti turėtų tik dalyvavimo intervencijoje faktas (šio
vertinimo atveju – finansavimas gautas arba negautas). Sudarant tikslinę ir kontrolinę grupes svarbu atsižvelgti
tiek į pastebimas objektų savybes, tokias kaip lytis, amžius, patirtis ir kt., tiek į nepastebimas, tokias kaip

7 Daugiau informacijos apie KAKEN internetu: https://support.nii.ac.jp/en/kaken
8 Daugiau informacijos ETIS internetu: https://www.etis.ee/Portal/Article/Index/f214f72b-3333-4426-8f31-2db3f1cb0b52?lang=ENG
9 Daugiau informacijos ORCID internetu: https://orcid.org/about
10 Daugiau informacijos apie Web of Science ResearcherID: http://webofscience.help.clarivate.com/Content/wos-researcher-id.htm
11 Daugiau informacijos apie Scopus autorių identifikavimo sistemą: https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11212/support
hub/scopus/kw/author+id/
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motyvacija, iniciatyvumas ir kt. Visiškai atsižvelgti į nepastebimas savybes įmanoma tik tuomet, kuomet grupės
sudaromos atsitiktinės subjektų atrankos būdu (nagrinėjamos intervencijos atveju, šio metodo pritaikyti
neįmanoma).
Kaip minėta, panašiausių atvejų analizė taikoma sudarant kuo panašesnes tikslinę ir kontrolinę grupes, kurioms
priskirtų subjektų panašumas nustatomas pagal stebimas savybes – taip siekiama pusiau eksperimentiniu būdu
imituoti atsitiktinės atrankos sudarymo būdą, kuris idealiu atveju taikomas dar prieš prasidedant intervencijai ir
kuriame tikslinę bei kontrolinę grupes sudarantys subjektai būtų vienodi išskyrus tai, kad vieni dalyvavo
intervencijoje, o kiti ne (VPVI, PPMI Group, 2013; Peciukonis, 2016). Pasirinkus šį grupių sudarymo būdą
priklausomu kintamuoju laikomas esminis grupes skiriantis faktas – finansavimo (ne)gavimas. Kiti aspektai, kurie
turi įtakos priklausomam kintamajam ir jais subjektai pasižymi dar iki intervencijos pradžios, priskiriami prie
nepriklausomų kintamųjų – laikoma, kad kuo jų daugiau, tuo tiksliau galima prognozuoti tikimybę, kad kiekvienas
konkretus atvejis turės priklausomo kintamojo savybes bei sumažinama tikimybė, kad tam tikros savybės turės
įtakos priklausomam kintamajam, tačiau per didelis jų skaičius taip pat didina tikimybę, kad bus nesurasti
identiški atvejai (VPVI, PPMI Group, 2013; Peciukonis, 2016). Atkreiptinas dėmesys, kad panašiausių atvejų
analizės metodas sudarant grupes neleidžia įvertinti nepastebimų subjektų savybių, kurios gali turėti reikšmingos
įtakos jų dalyvavimui intervencijoje, taigi ir iškreipti kontrafaktinio vertinimo rezultatus (VPVI, PPMI Group,
2013). Pasirinkus šį grupių sudarymo būdą, kiekvienam tikslinės grupės subjektui pagal panašumo įvertį
priskiriamas panašiausias subjektas iš visų nedalyvavusių intervencijoje (atvejai su išskirtimis į grupes
neįtraukiami) (VPVI, PPMI Group, 2013). Būna, kad tie, kurie intervencijoje nedalyvauja, gauna žemesnius
panašumo įverčius, kas gali sudaryti sunkumų rasti pakankamą skaičių kontrolinės grupės subjektų. Pasirinkus
atlikti panašiausių atvejų analizės metodą grupių sudarymui, svarbu turėti mintyje, kad šis metodas leidžia
įvertinti intervencijos poveikį tik tiems atvejams, kurie yra panašiausi pagal panašumo įvertį, t. y. negalima
įvertinti poveikio visai populiacijai (ką leistų daryti atsitiktinė subjektų atranka) (VPVI, PPMI Group, 2013).
Netolydumų analizė taikoma tais atvejais, kai tikslinės ir kontrolinės grupės negalima sudaryti pagal vertinimo
objektų stebimas savybes tačiau yra žinomas kriterijus (kitaip – riba, slenkstis), lemiantis vertinimo objektų
galimybę dalyvauti intervencijoje. Laikoma, kad vertinimo objektai esantys arčiausiai atrankos kriterijaus, yra
panašūs pastebimomis ir nepastebimomis savybėmis ir tokiu būdu imituojamas atsitiktinės atrankos sudarymo
būdas. Būtent ši prielaida, kad atrankos kriterijus yra pakankamas veiksnys užtikrinti grupių savybių panašumui,
yra pagrindinis šio metodo ribotumas. Šiam metodo ribotumui spręsti gali būti pasitelkiamas papildomas
žingsnis, kurio metu apskaičiuojama kiekvieno vertinamo objekto tikimybė patirti intervencijos poveikį
atsižvelgiant į tam tikrus kintamuosius. Šis papildomas žingsnis yra sutrumpintai vadinamas IPTW (angl. Inverse
Probability Treatment Weighting) metodu. IPTW yra statistinis metodas, naudojamas sudaryti kontrolinę ir
tikslinę grupes iš panašios tiriamųjų aibės, siekiant nustatyti intervencijos poveikį. Skirtingai nei tiesiog poruojant
intervenciją patyrusius ir nepatyrusius tiriamuosius remiantis atrankos kriterijumi, IPTW metodas įvertina visą
tiriamųjų aibę ir atliepia daug kintamųjų. Kiekvienam tiriamajam iš imties yra priskiriamas svoris remiantis
apskaičiuotąja tikimybe, kad jis patirs intervencijos poveikį. Tokiu būdu užtikrinama, kad lydinčiųjų kintamųjų
(angl. covariates) pasiskirstymas imtyje būtų lygus populiacijoje esančiam pasiskirstymui. Tokiu būdu IPTW
užtikrina, kad būtų pasiekiama geresnė pagrindinių savybių pusiausvyra tarp intervenciją patyrusių ir nepatyrusių
grupių (Linden, A., Adams, J. L., 2012).
Netolydumų analizės metodą galima taikyti tiek esant apibrėžtam (tiksliam) atrankos kriterijui (angl. sharp
design), tiek neapibrėžtam (angl. fuzzy design) (žr. 6 pav.). Pagrindinis skirtumas tarp šių netolydumų analizės
dizainų yra tas, kad apibrėžto dizaino atveju yra konkreti riba, pagal kurią galima atskirti tikslinę ir kontrolinę
grupes, ir objektai neatitinkantys šios ribos, negali patirti intervencijos (pvz. intervencijoje gali dalyvauti tik
asmenys nuo tam tikro amžiaus). Kitaip tariant – tiriamieji esantys vienoje atrankos kriterijaus ribos pusėje
poveikį patiria, o esantys kitoje – ne. Neapibrėžto dizaino atveju intervencijos poveikį taip pat gali patirti (arba jo
nepatirti) ir tie vertinimo objektai, kurie neatitinka (arba atitinka, bet nepatiria poveikio) kriterijaus ribos.
Pavyzdžiui, intervencijoje galintys dalyvauti tam tikro amžiaus asmenys, atsisako dalyvauti intervencijoje, o
asmenys, kurie nėra sulaukę tam tikro amžiaus vis tiek yra pakviečiami dalyvauti (Linden, A., Adams, J. L., 2012).
Grįžtant prie šio vertinimo, kur atrankos kriterijus yra paraiškos vertinimo balas, ne visi tyrėjai gavę atrankos
kriterijų (oficialų slenkstį) atitinkantį paraiškos balą, gavo finansavimą, t. y. patyrė intervencijos poveikį, todėl
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analizei tinkamas neapibrėžto dizaino netolydumų analizės metodas. Analogiškai, kaip ir pasirinkus taikyti
panašiausių atvejų analizės metodą, taip ir pasirinkus netolydumų analizės metodą, negalima daryti išvadų apie
intervencijos poveikį visai populiacijai, nes metodas leidžia įvertinti poveikį tik tiems atvejams, kurie yra
panašiausi pagal atrankos kriterijų.
6 pav. Netolydumų analizės apibrėžto („sharp“) ir neapibrėžto („fuzzy“) dizainų grafinis pavaizdavimas

Parengė STRATA

Nagrinėjamos intervencijos atveju, galima taikyti pusiau eksperimentinį (angl. quasi-experimental) grupių
sudarymo metodą, kuris leidžia kontroliuoti tam tikras nepastebimas objektų savybes, pvz., motyvaciją. Daroma
prielaida, kad visi tyrėjai išreiškę norą dalyvauti intervencijoje (pateikę paraišką) yra vienodai motyvuoti, tačiau
dėl ribotų finansinių išteklių, tik tam tikra dalis paraiškas pateikusiųjų buvo atrinkti ir gavo finansavimą projektų
vykdymui. Taigi šiuo atveju tikslinė ir kontrolinė grupė sudaroma iš tyrėjų dalyvavusių intervencijoje, tačiau
tikslinės grupės nariai bus gavę finansavimą, o kontrolinės – negavę. Kadangi nagrinėjamos intervencijos atveju
finansavimas pareiškėjams skirtas atlikus paraiškų ekspertinį vertinimą ir paskyrus kiekvienai paraiškai vertinimo
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balą, grupės sudaromos taikant netolydumų analizės metodą, t. y. nustatomas slenkstis pagal kurį objektai
intervenciją patiria (gauna finansavimą) arba jos nepatiria (finansavimo negauna). Laikoma, kad objektai (tyrėjai)
esantys arčiausiai slenksčio yra labai panašūs (vertinimo balo atžvilgiu, pastebimomis ir nepastebimomis
savybėmis), tačiau traktuojami skirtingai (vieni finansavimą gauna, kiti ne). Nagrinėjamos intervencijos tikslinė ir
kontrolinės grupės sudarytos kiekvienam kvietimui atskirai, nes vertinimo balų sistema tarp kai kurių kvietimų
skyrėsi. Kiekvieno kvietimo vertinimo balų pasiskirstymas ir slenkstiniai balai (balai, kuriuos gavę tyrėjai,
priklausomai nuo finansavimo statuso, pateko į kontrolinę arba tikslinę grupes) pateikiami priede „Vertinimo
kriterijai“.
Kaip atrinkome kontrolinę grupę? Sudarant kontrolinę grupę svarbu patikrinti ar kontrolinei grupei priklausantys
subjektai galėjo patirti alternatyvių intervencijų poveikį, pvz., gavo finansavimą moksliniam projektui pagal kitą
LMT konkursinio finansavimo priemonę. Jeigu didžioji subjektų dalis neišvengiamai patyrė ir alternatyvių
intervencijų poveikį, tuomet būtų galima lyginti skirtumus tarp skirtingų intervencijų, nes atskirti kuri iš
intervencijų padarė lemiamą poveikį subjektui kontrafakto metodo būdu neįmanoma. Į kontrolinę grupę pateko
tik tie tyrėjai, kurie niekuomet nėra gavę LMT finansavimo MGP konkurse, nepriklausomai nuo to, kiek kartų yra
dalyvavę konkurse. Tačiau nėra žinoma ar vertinamieji nedalyvavo ir negavo finansavo kitose finansavimo
priemonėse, todėl išlieka tikimybė, kad vertinamieji galėjo būti veikti ir kitų intervencijų.
Kaip atrinkome tikslinę grupę? Sudarant tikslinę grupę susidurta su tam tikrais iššūkiais. Pirmiausia, nagrinėjant
duomenis pastebėta, jog kai kurie subjektai (tyrėjai) intervencijoje dalyvavo ir finansavimą gavo daugiau nei vieną
kartą. Tokiais atvejais nuspręsta imtyje palikti tik tą tyrėjo įrašą, kuomet paskutinį kartą buvo gautas
finansavimas. Pvz. tyrėjas teikė paraiškas I, III ir VI kvietimuose, tyrėjo paraiška laimėjo ir jam buvo paskirtas
finansavimas atitinkamai I ir VI kvietimuose, taigi į galutinę imtį buvo įtrauktas tik paskutinysis tyrėjo laimėjimas,
t. y. tik dalyvavimas VI kvietime.
Atsižvelgiant į vertinamos priemonės specifiką bei surinktų duomenų struktūrą, tolesnis grupių sudarymas ir
vertinimo išbandymas atlikti taikant du kontrafaktinio vertinimo metodus – netolydumų analizės ir panašiausių
atvejų analizės metodus. Netolydumų analizės metodas nuo panašiausių atvejų metodo skiriasi tuo, kaip
vertinimo objektai (šiame tyrime – tyrėjai), atrenkami ir sugrupuojami į tikslinę ir kontrolinę grupes. Taikant
netolydumų analizės metodą, tyrimo objektai atrenkami ir grupuojami pagal atrankos kriterijų, pagal kurį yra
patiriamas intervencijos poveikis. Šio vertinimo atveju tyrėjai atrenkami pagal paraiškai paskirtą vertinimo balą,
kuris lėmė ar tyrėjams bus paskirtas finansavimas. Taikant šį metodą laikoma, kad tyrėjai esantys arčiausiai
atrankos kriterijaus ribos (nuo kada patiriamas intervencijos poveikis, šio vertinimo atveju – skiriamas
finansavimas), yra panašūs pastebimomis ir nepastebimomis savybėmis, ir būtent iš šių tyrėjų sudaroma tikslinė
ir kontrolinė grupės, kurių rezultatai lyginami tarpusavyje siekiant nustatyti intervencijos poveikį. Kai panašiausių
atvejų analizės metodas tyrimo objektus į grupes skirsto ne pagal atrankos kriterijų, o pagal objektų pastebimas
savybes . Šio vertinimo atveju panašiausių atvejų analizės metodui buvo parinktos tokios savybės, pagal kurias
buvo bandyta atlikti tyrėjų supanašinimą (atranką): tyrėjo lytis (asmens savybė); vadovo lytis (paraiškos savybė,
vienoda visiems tos pačios paraiškos nariams); komandos dydis (paraiškos savybė, vienoda visiems tos pačios
paraiškos nariams), pagrindinė mokslo sritis, kuriai priskirta tyrėjo paraiška (paraiškos savybė, vienoda visiems
tos pačios paraiškos nariams). Deja, bet neturint pakankamai duomenų apie tyrėjų asmenines savybes, tokias
kaip tyrėjo lytis, amžius, mokslinė patirtis ir kt., išbandant panašiausių atvejų analizės metodą, atlikti grupių
supanašinimo nepavyko, net ir bandant atranką vykdyti priskyrus dar didesnį požymių apie tyrėjų teiktas
paraiškas skaičių. Todėl toliau ataskaitoje pateikiami tik taikant netolydumų analizės metodą gauti vertinimo
rezultatai.
Atliekant MGP finansavimo priemonės vertinimą išbandant netolydumų analizės metodą, taip pat išbandytas
regresijos lygtį papildančio metodo įtraukimas, t. y. netolydumų analizė įtraukiant IPTW. Vis tik, lygties
papildymas šiuo metodu nedavė prieštaringų ar išsamesnių rezultatų, todėl pagrindiniais vertinimo rezultatais
laikomi tie rezultatai, kurie buvo gauti nepridėjus IPTW. Analizei atlikti naudotas R programinės įrangos
netolydumų analizės paketas (angl. Regression Discontinuity Estimation Package). Atsižvelgiant į MGP priemonės
specifiką, tiksliau – atrankos kriterijaus (paraiškos vertinimo balų), pagal kurį tyrėjai skirstomi į tikslinę ir
kontrolinę grupes, specifiką, taikytas neapibrėžto dizaino („fuzzy“) netolydumų analizės metodas. Kiekvienam
kvietimui taikytas individualus atrankos slenkstis, nes kvietimuose skyrėsi ne tik vertinimo balų sistema, bet ir
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realus balas nuo kurio pradėtas skirti finansavimas (kai kuriuose kvietimuose realus balas, nuo kurio skirtas
finansavimas, skyrėsi nuo oficialaus kvietime nurodyto slenkstinio balo). Atsižvelgiant į surinktus duomenis apie
tyrėjų mokslinius rezultatus, vertinat poveikį tam tikriems rodikliams, skaičiavimai atlikti tiek visai imčiai, tiek
pašalinus išskirtis (išskirtys šalintos taikant tarpkvartilinį diapazono (angl. Inter quartile range method „IQR“)
metodą12), nes imtyje esančios itin išsiskiriančios reikšmės galėjo veikti rezultatus. Visi konkrečiam kvietimui ir
rodikliui vertinti taikyti parametrai, tokie kaip atrankos slenkstis (vertinimo balas) pateikia greta vertinimo
rezultatų („Vertinimo rezultatai“ priedą, pridedamą prie ataskaitos excel formatu).

3.6. Rodikliai
Siekiant atsakyti pagrindinius tyrimo klausimus, 3 lentelėje pateikiami rodikliai, kuriuos pasitelkiant bus
matuojamos intervencijos poveikis, t.y. pasitelkiant statistinius metodus bus lyginama ar į imtį patekusių
finansavimą gavusių ir finansavimo negavusių tyrėjų pasiekti rezultatai (kuriuos išreiškia žemiau pateikti rodikliai)
statistiškai reikšmingai skiriasi. Tam, kad šie rodikliai galėtų būti naudojami atliekant kontrafaktinį poveikio
vertinimą, jie buvo apskaičiuoti kiekvienam iš MGP priemonėje dalyvavusių tyrėjų.
3 lentelė. Vertinimo duomenys/rodikliai
Rodiklis/Duomuo
(Web of Science
rodikliai: originalus
pavadinimas anglų
k., kai rodiklis
neišvestinis)
Tarptautinių
publikacijų skaičius
(angl. International
Collaboration)

Publikacijų skaičius
užsienio k.

Rodiklio apskaičiavimas ir aprašymas

Skaičiavimas: rodiklis neišvestinis, naudojamas
InCites pateiktas įvertis už analizuojamą
laikotarpį
Aprašymas: rodiklis leidžia įvertinti mokslininko
bendradarbiavimo apimtis rengiant mokslines
publikacijas su užsienio šalių autoriais (bendra
autorystė).
*Lietuvos afiliacija įprastai būna priskiriama
Lietuvos mokslo ir studijų institucijose
dirbantiems mokslininkams (nepriklausomai
nuo pilietybės).
Skaičiavimas: visų autoriaus tarptautinių
publikacijų* suma už analizuojamą laikotarpį.
Aprašymas: rodiklis leidžia įvertinti mokslininko
bendradarbiavimo apimtis rengiant mokslines
publikacijas su užsienio šalių autoriais (bendra
autorystė).
*Užsienio šalies institucijos prieskyrą turinčių
publikacijų skaičius
Skaičiavimas: visų autoriaus užsienio kalba
parengtų publikacijų suma už analizuojamą
laikotarpį.
Aprašymas: rodiklis leidžia įvertinti mokslininko
orientaciją į tarptautinę mokslo bendruomenę.
Daroma prielaida, kad užsienio kalba parengta
publikacija bus prieinama didesnei akademinės
bendruomenės daliai.

Šaltinis

Pastabos

WoS

Į analizę įtraukiami
publikacijų tipai:
straipsniai, knygos,
knygų skyriai

eLABa

Į analizę įtraukiami
publikacijų tipai: K1a
(kartu su monografijų
bei knygų dalimis) + S1
+ S2 + S3/4 + S5

eLABa

Į analizę įtraukiami
publikacijų tipai: K1a
(kartu su monografijų
bei knygų dalimis) + S1
+ S2 + S3/4 + S5

12 Tarpkvartilinis diapazono metodas – atliekant išskirčių šalinimą šiuo metodu pirmiausia surandami pirmasis (Q1) ir trečiasis (Q3) imties
kvartiliai, tuomet apskaičiuojamas IQR pagal formulę IQR=Q3-Q1, galiausiai apibrėžiamas normalus duomenų diapazonas su apatine (pagal
formulę Q1-1,5*IQR) ir viršutine (pagal formulę Q1+1,5*IQR) ribomis. Bet koks duomenų taškas, esantis už šio diapazono ribų, laikomas
išskirtimi ir tolesnei analizei yra pašalinamas.
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Rodiklis
Publikacijų skaičius
Q1 žurnaluose
(angl. % Documents
in Q1 Journals)

Normalizuotas
citavimo rodiklis
(angl. category
normalized citation
impact)

Rodiklis
Publikacijų Web of
Science skaičius
(Web of Science
Documents)

Publikacijų eLABa
skaičius

Apskaičiavimas ir/ar paaiškinimas
Skaičiavimas: rodiklis neišvestinis, naudojamas
InCites pateiktas įvertis už analizuojamą
laikotarpį.
Aprašymas: rodiklis leidžia įvertinti, kokia dalis
mokslininko publikacijų paskelbta aukščiausio
lygio – Q1 mokslo periodiniuose leidiniuose.
Skaičiavimas: rodiklis neišvestinis, naudojama
InCites pateiktas įvertis už analizuojamą
laikotarpį.
Aprašymas: rodiklis leidžia įvertinti Lietuvos ir
užsienio mokslininkų parengtų bendrų
publikacijų kokybę. Pagal šį rodiklį galima
vertinti su kuriomis užsienio valstybėmis
parengiamos aukščiausios kokybės (turinčios
aukščiausią normalizuotą citavimo rodiklį)
publikacijos.
*Rodiklis rodo, kokia publikacijų citavimo būklė
yra būtent analizuojamu metu (laikotarpiu):
pasirinkus konkrečius metus (laikotarpį)
pateikiama rodiklio reikšmė rodo pasirinktais
metais (laikotarpiu) parengtų publikacijų
rodiklio reikšmę analizuojamu laikotarpiu, t. y.
duomenų surinkimo momentu. Pvz. 2021 m.
pasirinkus stebėti rodiklio 2015 m. reikšmę, ji
parodys kokia yra 2015 metais paskelbtų
publikacijų rodiklio reikšmė 2021 m.
*Rodiklis rodo, kokia publikacijų citavimo būklė
yra būtent analizuojamu metu. Pavyzdžiui,
2021 m. analizei pasirinkta stebėti
normalizuotą citavimo rodiklį publikacijų už
2015 m. matysime, kokia citavimo būklė yra
būtent 2021 m.

Šaltinis
WoS

Pastabos

WoS

Į analizę įtraukiami
publikacijų tipai:
straipsniai, knygos,
knygų skyriai

Apskaičiavimas ir/ar paaiškinimas
Skaičiavimas: rodiklis neišvestinis, naudojamas
InCites pateiktas įvertis už analizuojamą
laikotarpį.
Aprašymas: rodiklis leidžia įvertinti, kokia
apimtimi (kiek publikacijų yra parengęs per
analizuojamą laikotarpį) mokslininkas
publikuojasi Web of Science indeksuojamuose
mokslo leidiniuose.
Skaičiavimas: visų autoriaus tarptautinių
publikacijų suma (vieno ar keleto tipų kartu) už
analizuojamą laikotarpį.
Aprašymas:
- straipsnių referuojamose DB (s3/s4)
skaičius: moksliniai straipsniai
recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose,
įrašytuose į tarptautines mokslinės
informacijos duomenų bazes ir/ arba išleisti
tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose.

Šaltinis
WoS

eLABa

Rodiklis
apskaičiuojamas
dalijant publikacijos
citavimo skaičių iš visų
tos pačios tematikos
publikacijų tikėtino
citavimo skaičiaus,
kurios publikuotos tais
pačiais metais bei
priklauso tam pačiam
dokumento tipui.
Rodiklis yra
normalizuotas vieneto
dydžiui (1), jei rodiklis
yra daugiau nei 1, tai
rodo, kad publikacija
cituojama dažniau (turi
didesnę įtaką) nei
publikacijų vidurkis
toje pačioje
tematikoje, tais pačiais
metais ir to pačio
dokumento tipo.
Mažesnis nei 1
rezultatas rodo, kad
citavimo įtaka yra
žemiau pasaulio
vidurkio. Pavyzdžiui,
rodiklio reikšmė 2,00
rodytų, kad publikacija
(publikacijų grupė)
cituojama dvigubai
dažniau nei pasaulio
vidurkis
Pastabos
Į analizę įtraukiami
publikacijų tipai:
straipsniai, knygos,
knygų skyriai

ELABa publikacijų rūšių
klasifikatorius
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-

-

-

-

Referuojamose DB paskelbti straipsniai turi
didesnį akademinį prestižą, nes tam, kad
patektų į DB, publikacija turi atitikti tam
mokslinius tikrus kriterijus.
straipsnių nereferuojamose DB (S5) skaičius:
moksliniai straipsniai kituose
recenzuojamuose mokslo periodiniuose,
tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose,
nereferuoti tarptautinėse duomenų bazėse
ir į jas neįtraukti.
monografijų sk. (K1a): rodiklis leidžia
įvertinti monografijų publikavimosi apimtis.
Tam tikrose mokslo srityse monografijos yra
parengiamos dažniau.
straipsniai mokslo, meno, kultūros,
profesiniuose leidiniuose (s7):
humanitariniams ir socialiniams mokslams
esminga publikacijos rūšis, netapati mokslo
populiarinimui, kuri yra kvalifikaciniuose
reikalavimuose ir išskiriama tarptautiniu
mastu.
visų mokslininko publikacijų eLABa skaičius
(K1a (kartu su monografijų bei knygų
dalimis) + S1 + S2 + S3/4 + S5). Rodiklis
apima platesnį spektrą mokslo leidinių bei
publikacijų tipų nei „Publikacijų skaičius
Web of Science“ rodiklis, todėl gali išsamiau
reprezentuoti mokslininko publikavimosi
apimtis.
Parengė: STRATA
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4. Duomenų analizė ir interpretacija
4.1. Vertinime dalyvavusių tyrėjų publikacijų rodiklių

analizė
Apibendrinant tyrėjų, dalyvavusių teikiant paraiškas MGP priemonės konkursuose, rezultatus, pateikiama
pagrindinių rezultatų rodiklių statistika13. Toliau poskyriuose lyginamos pagrindinės tyrėjų gavusių finansavimą ir
negavusių finansavimo rezultatų (publikacijų WoS DB ir eLABa DB skaičiai, tarptautinių publikacijų dalis,
publikacijos užsienio kalba, publikacijų, patekusios į Q1 žurnalus, dalis) tendencijos. Publikacijų rodikliai
analizuoti iš dviejų šaltinių – Web of Science ir eLABa publikacijų duomenų bazių. Sprendimas neapsiriboti WoS
DB grindžiamas prielaida, kad eLABa DB leis geriau reprezentuoti tyrėjų, dirbančių humanitarinių ir socialinių
mokslų srityse, rezultatus.
Pateikiami publikacijų rodikliai pagal pagrindinius vertinimui požymius: a) kvietimą (I–VII kvietimai), b) kvietimo
konkursą, c) pagrindinę paraiškoje nurodytą mokslo sritį, d) LMT finansavimo faktą (finansuota / nefinansuota).
Atkreipiamas dėmesys, kad į imtį patenka ir stipriausiai įvertintų paraiškų tyrėjų ir mažiausiai balų surinkusių
paraiškų tyrėjų rezultatai. Taip pat, apibendrinant rezultatus nebuvo pašalintos išskirtys. Tai gali turėti įtakos
pateiktoms vidurkių reikšmėms. Pavyzdžiui, I kvietime paraiškas teikusių (tiek finansavimą gavusių, tiek
negavusių) tyrėjų parengtų tarptautinių publikacijų WoS DB skaičiaus vidurkis 3,6 publikacijos, o pašalinus
išskirtis (išskirtys šalintos taikant tarpkvartilinį diapazono metodą) – 1.4.

4.1.1. Publikacijų rodikliai Web of Science DB
Tyrėjai, kurie yra bent kartą gavę MGP priemonės finansavimą, vidutiniškai turi 9,43 publikacijos WoS
indeksuojamuose leidiniuose analizuojamu laikotarpiu14. Dalyvavę MGP, tačiau nei karto negavę finansavimo,
turi 7,76 publikacijos. Išsiskiria humanitarinių mokslų sritis, kurioje 6-iuose iš 7-ių kvietimų negavę finansavimo
tyrėjai turėjo daugiau publikacijų. I, II, VI ir VII kvietimo tyrėjų, kurie bent kartą gavo finansavimą, publikacijų
skaičiaus augimo tendencijos ženkliai lenkia finansavimo negavusių.

13 Tyrėjų ir jų pasiektų rezultatų duomenų bazė sudaryta tokiu principu: jei tyrėjas laimėjo MGP daugiau nei 1 kartą, jo rezultatai fiksuojami
nuo paskutinės laimėtos paraiškos; jei tyrėjas dalyvavo daugiau nei viename MGP kvietime ir nesėkmingai, visi tie kartai fiksuojami duomenų
bazėje atskirais įrašais; jei tyrėjas laimėjo MGP paraišką nors kartą, tai jam priskiriamas finansuoto tyrėjo statusas ir įrašai apie nesėkmingas
paraiškas nėra fiksuojami.
14 Maksimalus laikotarpis 2011–2020, tačiau kiekvieno mokslininko individualiu atveju laikotarpio ilgumas priklausė nuo to, kada paskutinį
kartą mokslininkas laimėjo MGP finansavimą (pavyzdžiui, jei mokslininkas x paskutinį kartą dalyvavo MGP ir laimėjo finansavimą VII kvietime
(kai projektai pradėti įgyvendinti nuo 2017), tuomet mokslininkui x taikomas laikotarpis 2018–2020).
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7 pav. Vidutinis WoS DB publikacijų skaičius pagal mokslo sritis, kurioms priskirtos tyrėjų paraiškos, ir
kvietimus
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Duomenys: WoS, 2021 m. rugsėjis–lapkritis

8 pav. WoS DB vidutinis metinis publikacijų skaičius 2011–2020 m.
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Programos ir konkurso lygiu publikacijų rezultatai rodo, kad tame pačiame konkurse dalyvavę, tačiau finansavimo
negavę tyrėjai, vidutiniškai publikacijų turi mažiau. Išimtis – HSM konkursai, kurių atveju dažnai finansavimo
negavę tyrėjai gausiau publikuojasi.
9 pav. Vidutinis WoS DB publikacijų skaičius pagal kvietimą ir konkursą
20
15
10
5
0
1
I

FBTŽ FTBŽ-J HSM HSM-J FBTŽ HSM FBTŽ HSM FBTŽ HSM FBTŽ HSM HSM HSM-J FBTŽ FBTŽ-J
II

III

IV

Finansuojama

V

VI

VII

Nefinansuojama

24

*raidė J žymi atskirą jaunųjų mokslininkų konkursą, kuriame galėjo dalyvauti tik asmenys mokslo laipsnį įgiję ne daugiau kaip prieš 7 metus
(II kvietime) arba 10 metų (VII kvietime) nuo konkurso sąlygose nustatytos datos.

Duomenys: WoS, 2021 m. rugsėjis–lapkritis

Publikacijų kokybė ir tarptautiškumas
Tyrėjų, gavusių MGP finansavimą, publikacijų kokybės ir tarptautiškumo rodikliai aukštesni nei finansavimo
negavusių: publikacijų dalis Q1 žurnaluose laimėjusių finansavimą 35,6 proc., nelaimėjusių 28,9 proc.,
tarptautinių publikacijų dalis – atitinkamai 44,1 proc. ir 39,6 proc. Detalesni rezultatai rodo, kad situacija gali
skirtis priklausomai nuo mokslo srities, kuriai priskirta tyrėjo paraiška, ir kvietimo. H srities atveju tyrėjų,
negavusių finansavimo, publikacijų kokybė (pagal publikacijas Q1 žurnaluose) aukštesnė 6-iuose iš 7-ių kvietimų,
tarptautiškumas 4-iuose iš 7-ių.
Kokybės ir tarptautiškumo rodiklių reikšmės augo vertinant 2011–2020 m. laikotarpio dinamiką tiek finansavimą
gavusių, tiek nei karto negavusių tyrėjų atveju.

10 pav. WoS DB publikacijų dalis Q1 žurnaluose pagal mokslo sritį, kuriai priskirta tyrėjo paraiška, ir kvietimą
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11 pav. WoS DB tarptautinių publikacijų dalis pagal mokslo sritį, kuriai priskirta tyrėjo paraiška, ir kvietimą
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Duomenys: WoS, 2021 m. rugsėjis-lapkritis

4.1.2. Publikacijų rodikliai eLABa DB
Į kontrafaktinį vertinimą įtrauktų tyrėjų publikacijų skaičius eLAba DB didesnis nei WoS DB tiek negavusių
finansavimo (28,9 proc.), tiek gavusių finansavimą bent vieną kartą (30,8 proc.) atveju.
12 pav. eLABa DB publikacijų skaičius pagal mokslo sritį, kuriai priskirta tyrėjo paraiška, ir kvietimą
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eLABa DB ir WoS DB publikacijų rodiklių analizės rezultatai skiriasi neženkliai, stebimos tos pačios tendencijos.
Tarptautinių publikacijų (parengtų su bendraautoriais turinčiais užsienio šalies institucijos prieskyrą) esančių
eLABa DB dalis tiek tarp finansavimą gavusių, tiek ir jo negavusių tyrėjų siekia vos kelis procentus, tačiau
publikacijų, kurios yra parengtos užsienio kalba dalis didėja su kiekvienu MGP kvietimu (ypač tarp tyrėjų, kurių
MPG paraiškos buvo priskirtos žemės ūkio, humanitarinių ir socialinių mokslų sritims). Nors pastebima, kad
finansavimą gavusių tyrėjų publikacijų užsienio kalba rodikliai aukštesni nei negavusių išsiskiria tyrėjai, kurių
paraiškos priskirtos H sričiai – čia daugelio kvietimų atveju negavusių finansavimo publikacijų užsienio kalba
rodikliai yra aukštesni (kaip ir tarptautinių publikacijų dalis).
13 pav. eLABa DB tarptautinių publikacijų dalis pagal mokslo sritį, kuriai priskirta tyrėjo paraiška, ir kvietimą
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Duomenys: eLABa, 2021 m. rugsėjis

14 pav. eLABa DB užsienio kalba parengtų publikacijų dalis pagal mokslo sritį, kuriai priskirta tyrėjo paraiška,
ir kvietimą
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
III IV V VI VII I II III IV V VI VII I II III IV V VI VII I II III IV V VI VII I II III IV V VI VII I II III IV V VI VII
A

B

H

Finansuojama

P

S

T

Nefinansuojama
Duomenys: eLABa, 2022 m. vasaris

27

5. Vertinimo rezultatai
Atliekant MGP priemonės kontrafaktinį poveikio vertinimą siekta nustatyti šios, mokslininkų projektus
finansuojančios priemonės, poveikį tyrėjų mokslo produkcijai kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu, t. y. nustatyti ar
tyrėjai patyrę intervencijos poveikį parengia daugiau publikacijų bei, ar parengiamos publikacijos yra
kokybiškesnės. Iš viso nagrinėtas poveikis 11-ai skirtingų rodiklių (rodiklių sąrašą žr. 3 lentelėje), o remiantis
gautais rezultatais atsakoma į vertinimo klausimus. Toliau vertinimo rezultatai pateikiami pagal keltus klausimus
bei kvietimus, o rezultatų interpretacijai naudojami statistiniai parametrai pateikiami žemiau esančioje 4 lentelė.
4 lentelė. Vertinimo rezultatams interpretuoti naudojami statistiniai parametrai
Parametras

Paaiškinimas

p

p reikšmė parodo tikimybę, kad atliekant pakartotinį identišką tyrimą su nesiskiriančiais
parametrais, būtų gauta didesnė statistikos reikšmė (pvz., jeigu p reikšmė mažesnė nei
reikšmingumo lygmuo 0,05, daroma išvada, kad esama statistiškai reikšmingų skirtumų)
(Čekanavičius, V., Murauskas, G., 2014).

F testas

F testas leidžia patikrinti ar bet kuris iš nepriklausomų kintamųjų yra susijęs su rezultatu
(priklausomu kintamuoju).
Jeigu F testo p reikšmė yra ≥ 0,05 – tada nėra jokio ryšio tarp priklausomo ir nepriklausomų
kintamųjų.
Jeigu F testo p reikšmė yra < 0,05 – tada bent vienas nepriklausomas kintamasis yra susietas su
priklausomu kintamuoju.

bw

bw – angl. bandwidth, arba spindulio dydis aplink atrankos kriterijų – tai matas, parenkamas
taikant netolydumų analizės metodą. Šis matas nusako, kokiu spinduliu aplink atrankos kriterijų
bus atliktas vertinimas.

Poveikio
koeficientas
(angl. Estimate)

Netolydumų analizės regresijos modelio rezultatas, pateikiamas kiekvienam spindulio dydžiui.
Pagal šį poveikio koeficientą vertinamas intervencijos kontrafaktinis poveikis: poveikis
nustatytas, jeigu poveikio koeficiento p reikšmė <0,05, o poveikio dydis lygus poveikio
koeficiento skaitinei išraiškai.
Parengė: STRATA

Kontrafaktinio vertinimo rezultatų aptarimas
Taikant kontrafaktinio vertinimo metodą, vertinimu siekta atsakyti į tris esminius klausimus apie MGP
finansavimo priemonės poveikį tyrėjų mokslo rezultatų tarptautiškumui, kokybei ir produktyvumui. Šių klausimų
nagrinėjimui iš viso parinkta 11 skirtingų rodiklių, o pritaikius kontrafaktinį netolydumų analizės metodą lyginant
rodiklių reikšmes tarp priemonės poveikį patyrusių ir nepatyrusių tyrėjų, siekta įvertinti ar ir kokį poveikį
vertinama priemonė turėjo tyrėjų mokslinių rezultatų rodikliams. Vertinimas atliktas kvietimo lygmeniu, t. y.
poveikis vertinamas tyrėjų, dalyvavusių I-VI MGP priemonės kvietimuose, tarptautiškumo, kokybės ir
produktyvumo mokslinių rezultatų rodikliams. Pritaikius netolydumų analizės metodą, gauti nevienareikšmiški
vertinimo rezultatai. Atsižvelgiant į gautus poveikio koeficientus ir netolydumų analizės modelio statistinius
parametrus, vertinimo rezultatus galima sugrupuoti į keturias pagrindines kategorijas:
1. poveikis nenustatytas, nes nei gautas poveikio koeficientas (angl. estimate), nei modelio statistinis
parametras (F kriterijus) nėra statistiškai reikšmingi, t. y. p > 0,05;
2. poveikis nenustatytas, nes gautas poveikio koeficientas nėra statistiškai reikšmingas, nors modelio statistinis
parametras atitinka statistinio reikšmingumo lygį, t. y. F testo p < 0,05;
3. poveikis nustatytas, nes gautas statistiškai reikšmingas (p<0,05) poveikio koeficientas bei statistinio
reikšmingumo lygį tenkinantis modelio statistinis parametras F teste;
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poveikis nustatytas, nes gautas statistiškai reikšmingas poveikio koeficientas (p<0,05), tačiau modelio
statistinis parametras atliekant F testą nėra statistiškai reikšmingas (p>0,05), dėl to negalima teigti, kad
modelis gerai paaiškina vertinamos priemonės poveikį.
Didžioji dalis gautų vertinimo rezultatų patenka į pirmąją kategoriją, t. y. – vertinamos priemonės poveikis tyrėjų
moksliniams rezultatams (tarptautiškumui, kokybei ir produktyvumui) nenustatytas. Nemaža dalis rezultatų taip
pat patenka į ketvirtąją kategoriją (ypač pirmo kvietimo atvejai), kuomet pritaikius modelį gauti statistiškai
reikšmingi vertinamų rodiklių poveikio koeficientai, tačiau poveikio negalima tiesiogiai sieti su vertinama
priemone, nes pats modelis neatitinka statistinio reikšmingumo kriterijų pagal F testo rezultatus. Tik vienu atveju
– pirmo kvietimo, publikacijų skaičiaus eLAB DB, tyrėjams nustatytas 3 kategorijos poveikis, t. y. statistiškai
reikšmingas poveikio koeficientas sietinas su finansavimo priemone.
Gautus nevienareikšmiškus vertinimo rezultatus galėjo lemti kelios priežastys. Visų pirma – vertinimo
rezultatams neabejotinai įtakos turėjo vertinamos priemonės bei vertinimo metodo (netolydumų analizė)
specifika. Netolydumų analizės metodas paremtas prielaida, kad finansavimą gavę ir jo negavę tyrėjai esantys
arčiausiai atrankos kriterijaus (vertinimo balo) ribos yra patys panašiausi, tačiau vertinama priemonė neturi
aiškios finansavimą gavusius ir negavusius tyrėjus skiriančios ribos – tiksliau, net ir tie tyrėjai kurie perkopė
oficialų vertinimo balą, galėjo negauti finansavimo. Taip pat vertinimo balas skiriamas ne tyrėjui, o paraiškai, nes
skiriant finansavimą vertinamas ne tyrėjas (ar jų grupė), o pateikta finansavimui gauti paraiška. Dėl šių priežasčių,
t. y. vertinimo balų sistemos, net ir turint atrankos slenkstį, vertinamos priemonės atveju, netolydumų analizės
metodas negalėjo užtikrinti, kad sudarant tikslinę ir kontrolinę grupes, net ir parinkus patį mažiausią spindulio
dydį, į jas pateks patys panašiausi tyrėjai. Tai galėjo lemti, kad sudarytos grupės nebuvo pakankamai
homogeniškos ir dėl to nebuvo gauti statistiškai reikšmingi vertinimo rezultatai (tiek poveikio koeficiento, tiek F
testo atžvilgiu). Greta to verta paminėti, kad bet kokia kontrafaktinė analizė reikalauja išsamių duomenų apie
vertinimo objektus (šiuo atveju – tai tyrėjai). Deja, išsamių duomenų apie tyrėjus, jų asmenines savybes (tokias
kaip amžius, mokslinė patirtis ir kt.) nebuvo galimybės surinkti, todėl nepavyko atlikti panašiausių atvejų analizės
bei pritaikyti IPTW metodo, papildančio netolydumų analizę. Tai galimai būtų padėję supanašinti tyrėjų grupes,
tačiau neturint išsamesnių duomenų tyrėjo lygmeniu, to padaryti nepavyko.
Galiausiai – pažymėtina ir tai, kad dėl vertinamos priemonės specifikos bei surinktų duomenų struktūros,
vertinimo rezultatams įtakos galimai turėjo ir vertinimo periodai: pvz. I kvietimo vertinimo periodas apima 20112020 metus, tuo tarpu vėlesnių kvietimų vertinimo periodas trumpėja, pvz. VII kvietime vertinimo periodas apima
tik 2017-2020 metus. Gauti rezultatai rodo, kad statistiškai reikšmingi poveikio koeficientai (priemonės poveikis
atskiriems rodikliams) dažniausiai gauti tik I kvietimo tyrėjų rezultatams, tačiau šiame pačiame kvietime
regresijos modelių F testo p reikšmės nėra statistiškai reikšmingos, kas indikuoja, kad nėra pakankamai duomenų
sieti gautus poveikio koeficientus su tyrėjams paskirtu finansavimu. Būtent tyrėjai dalyvavę I kvietime turėjo
ilgesnį laiko tarpą, per kurį galėjo dalyvauti kitose finansavimo priemonėse, parengti daugiau ir kokybiškesnių
mokslinių rezultatų. Tuo tarpu tyrėjai, dalyvavę vėlesniuose kvietimuose, turėjo trumpesnį laikotarpį mokslinių
rezultatų parengimui, dėl to intervencijos poveikis gali būti neapčiuopiamas.
Toliau ataskaitoje pateikiamas detalus gautų rezultatų aprašymas pagal iškeltus vertinimo klausimus ir jiems
atsakyti parinktus tyrėjų mokslinių rezultatų rodiklius bei finansavimo priemonės kvietimus, kuriose dalyvavo
vertinami tyrėjai. Šioje dalyje vertinimo rezultatai pateikiami apžvelgiant skirtingus netolydumų analizės
regresijos modelio parametrus, ypač atkreipiant dėmesį į skirtingą spindulio dydį apie atrankos kriterijų ir jo įtaką
vertinimo rezultatams.

Vertinimo klausimas: Koks mokslininkų grupių projektų finansavimo priemonės poveikis mokslo
rezultatų tarptautiškumui?
Atsakyti į šį klausimą pasitelkti trys rodikliai: tarptautinių publikacijų skaičius WoS, tarptautinių publikacijų
skaičius eLABa DB ir publikacijų užsienio kalba eLABa DB skaičius. Teigiamas finansavimo priemonės poveikis
nustatytas I, V ir VI kvietimo atvejais. Taip pat nustatytas neigiamas intervencijos poveikis tarptautinių publikacijų
skaičiui eLABa DB III ir V kvietimo tyrėjams, tačiau šios reikšmės gautos esant itin aukštam spindulio apie slenkstį
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dydžiui (detaliau toliau tekste), todėl negalime tvirtai teigti, kad nustatyti poveikio koeficientai atitinka grynąjį
intervencijos poveikį. Kituose kvietimuose dalyvavusiems tyrėjams priemonės poveikis nebuvo nustatytas.
Nustatyta, kad pirmajame MGP finansavimo priemonės kvietime dalyvavę ir priemonės poveikį patyrę tyrėjai
(t.y. gavę finansavimą) per 2011–2020 m. laikotarpį parengė vidutiniškai 13,96 (p<0,001, bw=1,8) daugiau
tarptautinių publikacijų skelbiamų WoS DB, nei tyrėjai, kuriems finansavimas nebuvo paskirtas. Sumažinus
spindulį apie slenkstį per pusę (bw=0,9) intervencijos poveikis vertinamiesiems mažėja, t. y. intervenciją patyrę
tyrėjai vidutiniškai paskelbė 7,83 (p=0,016) daugiau tarptautinių publikacijų, nei tyrėjai nepatyrę intervencijos.
Atsižvelgiant į imties rodiklio reikšmių išsibarstymą, skaičiavimai atlikti ir pašalinus išskirtis (t. y. didžiausias ir
mažiausias reikšmes). Esant tokiam pačiam spinduliui apie slenkstį (bw=1,8) nustatytas teigiamas intervencijos
poveikis (4,66; p=0.004), tačiau mažesnis nei atliekant skaičiavimus nepašalinus išsiskiriančių reikšmių. Priešingai
nei tarptautinių publikacijų skaičiui WoS DB, tarptautinių publikacijų skaičiui eLABa DB priemonė neturėjo didelio
poveikio: tyrėjai, patyrę intervencijos poveikį parengė vidutiniškai 0,04 (p=0,047, bw=2,01) tarptautinėmis
publikacijomis daugiau, nei tyrėjai nepatyrę finansavimo priemonės poveikio. Vis tik, svarbu paminėti, kad
apskritai eLABa DB pirmojo kvietimo tyrėjų tarptautinių publikacijų skaičius nėra didelis: imties vidurkis lygus
0,037 publikacijoms tyrėjui, o maksimali reikšmė – 8 publikacijos, todėl ir nustatytas poveikis palyginti mažas.
Tuo tarpu užsienio kalba parengtų publikacijų skaičiui nustatytas sąlyginai aukštas teigiamas priemonės poveikis:
tyrėjai gavę finansavimą vidutiniškai parengė 3,6 (p<0,001, bw=2,01) daugiau publikacijų užsienio kalba, o
sumažinus spindulį aplink slenkstį poveikis dar sustiprėjo – vidutiniškai parengta 7,51 (p<0,001, bw=1,05) daugiau
publikacijų užsienio kalba. Imtyje pašalinus išskirtis priemonės poveikis publikavimuisi užsienio kalba išlieka
teigiamas, tačiau mažėja poveikio stiprumas: parengta 1,73 (p<0,001, bw=2,01) ir 3,89 (p<0,001, bw=1,05)
daugiau publikacijų.
Penktame MGP finansavimo priemonės kvietime dalyvavusiems ir finansavimą gavusiems tyrėjams teigiamas
intervencijos poveikis nustatytas tik nagrinėjant tarptautinių publikacijų skaičių WoS duomenų bazėje: nustatytas
poveikio koeficientas lygus 27,03 (p=0,015), tačiau šis poveikis nustatytas tik esant gana plačiam spinduliui apie
slenkstį (bw=6). Esant šiam spinduliui apie slenkstį į regresijos modelį patenka 919 stebėjimų (tyrėjų skaičius), kai
visą imtį sudaro 1 114 stebėjimų, todėl gautas rezultatas labiau atitinka įprastą finansavimą gavusių ir
finansavimo negavusių tyrėjų rodiklio reikšmių vidurkio palyginimą. Taip yra, nes esant aukštam spinduliui apie
slenkstį į vertinimo imtį patenka beveik visa tyrėjų aibė, todėl modelio geba į kontrolinę ir tikslinę grupes atrinkti
tik pačius panašiausius atvejus (tyrėjus) pagal atitikimą atrankos kriterijui (vertinimo balą) stipriai mažėja.
Vertinant poveikį tame pačiame kvietime dalyvavusių tyrėjų tarptautinių publikacijų, esančių eLABa DB, skaičiui,
nustatytas neigiamas poveikis (-0,24, p=0,048), tačiau šis poveikis nustatytas taip pat esant itin plačiam spinduliui
apie slenkstį (bw=12), kuomet pritaikant modelį atrenkamos 1 252 stebėjimų reikšmės ir 1 605 galimų. Neigiamas
poveikis (poveikio koeficientas: -1,11, p=0,04) tarptautinių publikacijų skaičiui eLABa DB taip pat nustatytas IIIiojo kvietimo tyrėjams, tačiau čia taip pat poveikis vertintas esant itin aukštam spindulio dydžiui (bw=8), prie
kurio modelis apima 725 tyrėjus, kai visą imtį sudaro 815 tyrėjų. Penktojo kvietimo dalyviams poveikis
publikavimuisi užsienio kalba nenustatytas.
Šeštame MGP finansavimo priemonės kvietime dalyvavusiems ir finansavimą gavusiems tyrėjams teigiamas
intervencijos poveikis nustatytas vertinant priemonės poveikį tarptautinių publikacijų skaičiaus WoS ir užsienio
kalba parengtų publikacijų eLABa DB skaičiaus rodiklius. Intervencijos poveikį patyrę tyrėjai vidutiniškai turėjo
7,7 (p=0,015, bw=1,005) daugiau tarptautinių publikacijų WoS DB bei 5,7 (p=0,005, bw=1,005) daugiau
publikacijų užsienio kalba eLABa DB. Šis poveikis nustatytas esant gana mažam spindulio dydžiui, todėl modelis
atitinkamai apėmė 321 ir 345 tyrėjų stebėjimus WoS ir eLABa duomenų bazėse. Tai indikuoja, kad taikant modelį
į tikslinę ir kontrolinę grupes pavyko atrinkti tik pagal atrankos kriterijų (t. y. vertinimo balą) panašiausius tyrėjus.
Poveikis tarptautinių publikacijų skaičiui eLABa duomenų bazėje nenustatytas.
Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, vienareikšmiškai atsakyti koks MGP finansavimo priemonės poveikis tyrėjų
tarptautiškumo skatinimui negalime. Iš vertintų septynių kvietimų, tik trijuose stebėtas teigiamas intervencijos
poveikis nagrinėjamiems rodikliams, tačiau poveikio mastas stipriai priklausė nuo parinkto spindulio apie slenkstį
dydžio, pagal kurį tyrėjai skirstomi į tikslinę ir kontrolinę grupes. Pirmojo kvietimo atveju stipresnis teigiamas
poveikis nustatytas esant sąlyginai žemam spindulio dydžiui, o jį dar sumažinus per pus – poveikis mažėjo, kita
vertus šeštajame kvietime didžiausias poveikis nustatytas prie itin mažo spindulio dydžio. Vis tik, svarbu paminėti,
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kad skyrėsi I ir VI kvietimo atrankos, pagal kuriuos tyrėjai galėjo patirti intervencijos poveikį, kriterijai, t. y. skyrėsi
vertinimo balų sistema (žr. priede „Vertinimo kriterijai“). Šeštame kvietime oficialus atrankos kriterijus (slenkstis
nuo kurio tyrėjai galėjo gauti finansavimą) buvo 14 balų, tačiau surinkus tyrėjų rezultatų duomenis ir juos
prijungus prie paraiškų duomenų bazės, nustatyta, kad realus vertinimo balas nuo kurio paskirtas finansavimas
lygus 19 balų. Be to – finansavimą gavusių ir jo negavusių tyrėjų pasiskirstymas aplink realų slenkstį nebuvo
tikslus, t. y. net ir tyrėjai, kurių vertinimo balas aukštesnis nei 19 galėjo negauti finansavimo. Kitas svarbus
veiksnys, galėjęs lemti tokius rezultatus, yra skirtingas kvietimuose dalyvavusių tyrėjų vertinimo laikotarpis: Iąjame kvietime dalyvavusių tyrėjų rodiklių reikšmės reprezentuoja 2011–2020 m. laikotarpį, kai VI-kvietime –
2016–2020 m. laikotarpį.
Patikrinti ar pritaikius regresijos modelį galime tvirtai teigti, kad nustatytas poveikis yra sietinas su pasirinktu
nepriklausomu kintamuoju (finansavimu), galime nagrinėdami F testą ir jo p reikšmę. Tik gavę F testo statistinį
reikšmingumą atitinkančią p reikšmę, galime tvirtai teigti, kad yra ryšys tarp finansavimo ir nagrinėjamo rodiklio
verčių. Nagrinėjant poveikio tyrėjų tarptautiškumui rodiklius, tvirtai teigti, kad gauti rezultatai yra nulemti
finansavimo galime kalbėdami apie VI-ojo kvietimo poveikį tarptautinių publikacijų WoS skaičiui, kur F lygus 0,47,
o p<0,01. Čia nustatytas 7,7 poveikio koeficientas yra ne tik statistiškai reikšmingas, bet ir galime patikimai teigti,
kad buvo sąlygotas finansavimo. Deja, to paties negalime pasakyti nei apie penktojo, nei apie pirmojo kvietimo
nustatytus poveikio koeficientus tam pačiam rodikliui, kadangi negauname statistinį reikšmingumą atitinkančių
F testo p reikšmių. F testo statistinis reikšmingumas taip pat nepasiektas vertinant kvietimų poveikį tyrėjų
tarptautinių publikacijų eLABa duomenų bazėje skaičiui. Geri statistiniai parametrai gauti vertinant priemonės
poveikį publikacijų užsienio k. eLABa skaičių I-ojo kvietimo tyrėjams, tačiau tik imtyje, kurioje buvo pašalintos
išskirtys: kai spindulio dydis (bw) lygus 2,1 gauta F reikšmė – 3,5, p=0,01; sumažinus spindulio dydį perpus
(bw=1,05) F=2,95, p=0,03, taigi galima patikimai teigti, jog nustatytas priemonės poveikis yrą sąlygotas
finansavimo (visus rezultatus žr. „Vertinimo rezultatai“ priedą, pridedamą prie ataskaitos excel formatu).

Vertinimo klausimas: Koks MGP finansavimo priemonės poveikis mokslo kokybei? Ar mokslininkų,
patyrusių intervenciją (gavusių finansavimą), mokslinė produkcija yra labiau cituojama?
Atsakyti į šiuos tyrimo klausimus siekta vertinant intervencijos poveikį tyrėjų publikacijų skaičiaus Q1 žurnaluose
rodiklio įverčiams bei normalizuoto citavimo rodiklio įverčiams. Teigiamas finansavimo priemonės poveikis
nustatytas pirmo, penkto ir šešto kvietimo atvejais. Kituose kvietimuose dalyvavusiems tyrėjams priemonės
poveikis nebuvo nustatytas.
Tyrėjai, dalyvavę I-ame kvietime ir gavę finansavimą, vidutiniškai WoS duomenų bazėje turėjo 10,5 (p<0.001,
bw=1,8) publikacijų daugiau patenkančių į Q1 žurnalus. Sumažinus spindulio apie slenkstį dydį perpus (bw=0,9),
priemonės poveikis publikacijų Q1 žurnaluose skaičiui mažėja, t. y. pagal atrankos kriterijų (vertinimo balą)
panašiausiems tyrėjams nustatytas mažesnis priemonės poveikis (poveikio koeficientas – 6.4, p=0,008). Kadangi
imtyje rastos išskirtys, skaičiavimai taip pat atlikti jas pašalinus. Spindulio dydžiui (bw) esant 1,8 nustatyta, kad
priemonės poveikis finansuotiems tyrėjams lygus 5,4 (p<0,001), o spindulio dydį sumažinus perpus – 3,1
(p<0,001), t. y. tiek vidutiniškai daugiau publikacijų Q1 žurnaluose parengė finansavimą gavę tyrėjai, nei jo
negavę. Tikslesnį priemonės poveikį parodo rezultatas, gautas prie mažiausio spindulio dydžio, t. y. kai bw=0,9,
nes šiuo atveju modelis vertina tik pačius panašiausius, pagal atrankos kriterijų (slenkstinį vertinimo balą) tyrėjus.
Tačiau, teigti, kad būtent finansavimo sąlyga lėmė aukštesnius tikslinės grupės publikavimosi Q1 žurnaluose
rodiklio įverčius, negalima, nes negauta statistinį reikšmingumą atitinkančių F testo reikšmių (žr. „Vertinimo
rezultatai“ priedą, pridedamą prie ataskaitos excel formatu).
Nustatyta, kad I-o kvietimo tyrėjai taip pat patyrė teigiamą intervencijos poveikį, vertinant intervencijos poveikį
tyrėjų normalizuotam citavimo rodikliui. Kai spindulio dydis (bw) yra 0,9, priemonės poveikį patyrusių tyrėjų
normalizuotas citavimo rodiklis vidutiniškai buvo 1,57 (p<0,001), atmetus išskirtis – 1,36 (p<0,001), tačiau esant
šiam spindulio dydžiui gautos žemos F testo reikšmės bei aukštos p reikšmės (p>0,05). Esant dvigubai
aukštesniam spindulio dydžiui, t. y. bw=1,8, taip pat nustatytas teigiamas priemonės poveikis finansavimą
gavusių tyrėjų normalizuoto citavimo rodiklio reikšmėms, tačiau išlieka nepasiektas F testo statistinis
reikšmingumas, kas neleidžia daryti tvirtų išvadų apie finansavimo įtaką nagrinėjamam rodikliui. Statistiškai
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stiprus modelis gautas prie dar dvigubai padidinto spindulio dydžio (bw=3,6, F=5,94, p=0,0005) imtyje, kur buvo
pašalintos išskirtys, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju į modelį patenka didžioji dalis tyrėjų (895
stebėjimai iš 1023). Dėl šios priežasties nustatytas neigiamas priemonės poveikis nėra tikslus tuo požiūriu, kad
vertinimas apima ne tik pagal atrankos kriterijų pačius panašiausius atvejus, o tai lemia, kad tarp tikslinės ir
kontrolinės grupių narių daugėja nepastebimomis savybėmis besiskiriančių vertinamųjų (tyrėjų).
V kvietimo, patyrę teigiamą intervencijos poveikį, turėjo 24,98 (p=0,05) aukštesnę normalizuoto citavimo rodiklio
reikšmę nei intervencijos poveikio nepatyrę tyrėjai, tačiau šis poveikio koeficientas gautas tik prie aukšto
spindulio dydžio (bw=6), esant 919 stebėjimų, kai visą imtį sudaro 1114 tyrėjų. Be to, esant šiam spindulio dydžiui,
F testo reikšmė lygi 0,981, o jo p – 0,4, todėl negalime teigti, jog šį poveikį lėmė būtent finansavimo kriterijus.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad tokia aukšta normalizuoto citavimo rodiklio reikšmė gauta imtyje, kurioje
nepašalintos išskirtys, tuo tarpu imtyje, kur atliktas išskirčių atmetimas – priemonės poveikis normalizuotam
citavimų rodikliui nenustatytas. Šio kvietimo tyrėjai, patyrę intervencijos poveikį, taip turėjo daugiau publikacijų
Q1 žurnaluose (poveikio koeficientas – 15,46, p=0,02), tačiau šis poveikis taip pat nustatytas esant aukštam
spindulio dydžiui (bw=6). Vis tik, nagrinėjant poveikį tyrėjų publikavimosi Q1 žurnaluose rodikliui, gauta statistinį
reikšmingumą atitinkanti F testo p reikšmė (F=3,4, p=0,017), tai reiškia, kad šis poveikio koeficientas yra sietinas
su tyrėjams skirtu finansavimu. Vis tik, pažymėtina, kad teigiamas ir statistiškai reikšmingas intervencijos poveikis
šiam rodikliui nustatytas tik nepašalinus išskirčių, kurios galėjo stipriai veikti gautą rezultatą. Iš imties pašalinus
išskirtis, intervencijos poveikis publikacijų skaičiaus Q1 žurnaluose rodikliui nenustatytas.
VI kvietimo tyrėjų publikavimosi Q1 žurnaluose rodikliui teigiamas (poveikio koeficientas – 5,44, p=0,027,
bw=1,005) poveikis nustatytas imtyje su išskirtimis, esant žemiausiam spindulio dydžiui, kas reiškia, jog vertinti
tik pagal atrankos kriterijų panašiausi tyrėjai. Tačiau nepasiektas F testo statistinis reikšmingumas, indikuojantis,
kad poveikio koeficiento ryšys su finansavimo kriterijumi nėra stiprus. Pašalinus išskirtis intervencijos poveikis
rodikliui nenustatytas. Tuo tarpu nagrinėjant VI kvietimo poveikį normalizuotam citavimo rodikliui, teigiamas
poveikis nustatytas imtyje pašalinus išskirtis bei nustačius itin žemą spindulio dydį (bw=1,005), t. y. vertinant tik
pagal atrankos kriterijų panašiausius tikslinės ir kontrolinių grupių tyrėjus.
Apibendrinant, kaip ir siekiant nustatyti MGP finansavimo priemonės poveikį tyrėjų tarptautiškumui, taip ir
bandant atsakyti į tyrimo klausimą, koks vertinimo priemonės poveikis mokslo kokybei bei mokslinės produkcijos
citavimui, vienareikšmiško atsakymo pateikti negalima. Iš septynių vertintų kvietimų, tik trijuose užfiksuotas
teigiamas intervencijos poveikis rodikliams, kuriais remiantis siekta atsakyti į iškeltus klausimus. Tačiau, gauti ne
vienareikšmiški statistiniai parametrai neleidžia daryti vieningos išvados ir apie šių trijų kvietimų vertinimo
rezultatus.

Vertinimo klausimas: Koks mokslininkų, patyrusių intervenciją, mokslinis produktyvumas?
Atsakyti į šį tyrimo klausimą siekta vertinant intervencijos poveikį tyrėjų publikacijų skaičiui WoS bei eLABa
duomenų bazėse. Teigiamas finansavimo priemonės poveikis publikacijų skaičiui WoS ir eLABa duomenų bazėse
nustatytas I ir VI kvietimo atvejais. Kituose kvietimuose dalyvavusiems tyrėjams priemonės poveikis nebuvo
nustatytas. Taip pat vertintas tyrėjų mokslo produktyvumas eLABa DB šiems rodikliams: straipsnių referuojamose
duomenų bazėse (s3/s4) skaičius; straipsnių nereferuojamose duomenų bazėse (S5) skaičius, monografijų
skaičius (K1a); straipsniai mokslo, meno, kultūros profesiniuose leidiniuose (s7). Tačiau poveikis nustatytas tik
dviem iš šių rodikliu, t. y. straipsnių referuojamose duomenų bazėse (s3/s4) skaičiui (I-as kvietimas) ir monografijų
(K1a) skaičiui (I-as ir II-as kvietimai).
Tyrėjai, dalyvavę I-ame kvietime ir gavę finansavimą, vidutiniškai WoS duomenų bazėje turėjo 27,7 (p<0,001)
publikacijomis daugiau, nei tie tyrėjai, kuriems finansavimas nebuvo paskirtas. Toks priemonės poveikio
rezultatas gautas esant mažam spindulio apie atrankos slenkstį dydžiui, t. y. kai bw=0,9, kas indikuoja, kad
nustatytas poveikis gautas į tikslinę ir kontrolinę grupes įtraukiant tik pačius panašiausius tyrėjus pagal atrankos
kriterijų, t. y. vertinimo balą. Imtyje pašalinus išskirtis, kurios gali stipriai veikti gautą rezultatą, nustatytas kiek
silpnesnis intervencijos poveikis, t. y. finansavimą gavę tyrėjai vidutiniškai turėjo 18,06 (p>0,001, bw=0,9)
publikacijų daugiau, nei finansavimo negavę tyrėjai. Esant aukštesniam spindulio dydžiui (bw=1,8), nustatytas
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kiek stipresnis intervencijos poveikis, teik imtyje su išskirtimis (poveikio koeficientas – 39,18, p<0,001), tiek imtyje
be jų (poveikio koeficientas – 25,54, p<0,001). Tačiau pastebėtina, kad nepriklausomai nuo pasirinkto spindulio
dydžio, nepasiektas modelio F testo statistinis reikšmingumas, dėl to užtikrintai teigti, kad nustatytas teigiamas
intervencijos poveikis sąlygotas finansavimo kriterijaus – negalima.
Teigiamas intervencijos poveikis publikacijų skaičiui WoS taip pat nustatytas VI kvietime dalyvavusiems tyrėjams.
Čia poveikis taip pat nustatytas esant žemam spindulio dydžiui (bw=1,005): imtyje su išskirtimis gautas 12,1
(p=0,006) poveikio koeficientas publikacijų skaičiui WoS, pašalinus išskirtis poveikis stipriai silpnėja ir siekia 3,1
(p=0,045) poveikio koeficientą. Atkreiptinas dėmesys, kad kaip ir I kvietimo atveju, VI kvietime nustatytas
intervencijos poveikis negali būti pagrįstai sietinas su finansavimo paskyrimu, kadangi nebuvo gautas statistinio
reikšmingumo intervaluose esantis F testo parametras (žr. „Vertinimo rezultatai“ priedą, pridedamą prie
ataskaitos excel formatu).
Nagrinėjant intervencijos poveikį publikacijų skaičiui eLABa DB, teigiamas poveikis nustatytas dviejų kvietimų
tyrėjams, t. y. I ir VI. Tyrėjai, dalyvavę I kvietime ir gavę finansavimą, vidutiniškai eLABa DB turėjo 3,4 (p=0,015,
bw=2,1) publikacijomis daugiau, nei tyrėjai, kuriems finansavimas nebuvo paskirtas. Sumažinus spindulio dydį
perpus (bw=1,05) intervencijos poveikis taip pat dvigubėja – poveikio koeficientas lygus 6,77 (p=0,0001). Tačiau
atkreiptinas dėmesys, kad statistinio reikšmingumo intervale F testas (f=2,69, p=0,045) gautas tik esant
platesniam spindulio dydžiui (bw=2,1), todėl tik šiuo atveju galima daryti išvadą, kad didesnis finansavimą gavusių
tyrėjų publikavimasis eLABa DB yra sąlygotas finansavimo. Iš imties pašalinus išskirtis, gautas teigiamas
intervencijos (poveikio koeficientas – 2,85, p=0,01) poveikis esant žemam spindulio dydžiui (bw=1,05) kartu su
geromis F testo reikšmėmis (F=2,9, p=0,03). Nagrinėjant gautas reikšmes prie aukštesnio spindulio dydžio, kurių
F testo p reikšmės taip pat atitinka statistinio patikimumo intervalus, matyti, kad mažėjant grupių panašumui
(pagal atrankos kriterijų) intervencijos poveikis blėsta (žr. „Vertinimo rezultatai“ priedą, pridedamą prie
ataskaitos excel formatu). Tuo tarpu VI kvietime dalyvavusiems tyrėjams, teigiamas intervencijos poveikis
(poveikio koeficientas – 5,66, p=0,01) nustatytas esant žemam spindulio dydžiui (bw=1,005), tačiau nepasiektas
F testo statistinis reikšmingumas.
Teigiamas intervencijos poveikis nustatytas I kvietime dalyvavusių tyrėjų straipsnių referuojamose DB skaičiui
pateiktam eLABa DB (S3/S4): finansavimą gavę tyrėjai turėjo 0,69 (p=0,017) publikacijomis daugiau, nei
finansavimo negavę. Šis poveikis nustatytas esant aukštam spindulio dydžiui (bw=4,02), kuomet vertinami beveik
visi tyrėjai (1104 iš 1145 galimų), todėl neužtikrinama netolydumų analizės sąlyga vertinti tik pagal atrankos
kriterijų pačius panašiausius tyrėjus, laikantis prielaidos, kad pagal atrankos kriterijų artimiausi tyrėjai yra
panašūs tiek pastebimomis, tiek nepastebimomis savybėmis. Kituose kvietimuose poveikis publikacijų
referuojamose duomenų bazėse skaičiui esančiam eLABa DB (S3/S4) nenustatytas. I ir II kvietime dalyvavę tyrėjai
turėjo didesnį monografijų skaičių (K1a) eLABa DB: spindulio dydžiui apie slenkstį esant 2,1 I-o kvietimo tyrėjai
turėjo 0,1 (p=0,03), o II-o kvietimo tyrėjai – 1,8 (p=0,02) monografijomis daugiau, nei finansavimo negavę tyrėjai.
Tačiau pažymėtina, kad nustatytas poveikis negali būti tvirtai sietinas su finansavimo kriterijumi, kadangi
nepasiektas F testo statistinis reikšmingumas (žr. „Vertinimo rezultatai“ priedą, pridedamą prie ataskaitos excel
formatu).
Siekiant įvertinti intervencijos poveikį tyrėjų moksliniam produktyvumui, teigiamas priemonės poveikis fiksuotas
dvejuose iš septynių kvietimu (I ir VI) dviem pagrindiniams rodikliams – tyrėjų publikacijų skaičiui WoS ir eLABa
duomenų bazėse. Nors nustatyta, kad finansuoti tyrėjai turėjo didesnį publikacijų WoS skaičių, nustatyto poveikio
tvirtai sieti su paskirtu finansavimu neleidžia nepatenkinami modelio statistiniai parametrai, t. y. F testo p
reikšmės. Vis tik, galime pagrįstai teigti, kad I kvietime dalyvavusiems tyrėjams paskirtas finansavimas, galėjo
lemti nustatytus didesnius finansuotų tyrėjų publikacijų eLABa duomenų bazėje skaičius.
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Išvados ir rekomendacijos
Išvados ir rekomendacijos dėl kontrafaktinio metodo taikymo, jo apribojimų
2020 m. LMT užsakymu buvo atliktas Mokslininkų grupių projektų I – VII kvietimų ex-post vertinimas (Tamulaitis,
G. et al., 2020). Vertinimo metu buvo susisteminti laimėjusių projektus tyrėjų rezultatai, jų nuomonės dėl
priemonės administravimo proceso bei gautos naudos iš projektų. Kontrafaktinis MGP I–VII kvietimų vertinimas
palyginantis finansavimą gavusių ir jo negavusių tyrėjų rezultatus papildo vykdyto vertinimo apimtį. Ateityje verta
derinti kelis metodus, atliekant konkursinių MTEPI programų poveikio vertinimą, kadangi kiekvienas iš metodų
gali atsakyti į skirtingus vertinimo klausimus. Kontrafaktinio poveikio vertinimas leidžia nustatyti, ar taikytos
priemonės poveikis yra, tačiau neatsako kodėl intervencija veikia arba neveikia.
Kontrafaktinio poveikio vertinimo metodo taikymas yra imlus laikui. Šiam vertinimui atlikti reikalingos vieningos
tyrimo duomenų bazės sukūrimas apėmė maždaug du trečdalius viso tyrimui įgyvendinti skirto laiko. Siekiant
ateityje operatyviau įvykdyti šį privalomą tyrimo etapą, bei sklandžiau įgyvendinti 2014 m. Europos mokslo fondo
(angl. European Science Foundation) LMT pateiktą rekomendaciją dėl tinkamo administruojamų priemonių
duomenų rinkimo, rekomenduojame LMT svarstyti galimybę paraiškų teikėjams suteikti unikalius identifikacinius
kodus ir juos įtraukti į paraiškų teikimo formas, tokiu būdu užtikrinant, jog identifikaciniai kodai būtų surinkti
sistemingai ir apimtų visus tyrėjus, t. y. tiek gavusius finansavimą, tiek jo negavusius. Pasitelkus identifikacinius
kodus, išvengiama netikslumų stebint individualių tyrėjų MTEP veiklų rezultatus ir tais atvejais, kai jų pavardės,
institucinės prieskyros, pareigos ir pan. kinta, t. y. kodų buvimas sudaro geresnes prielaidas analizuoti tiek
finansavimą gavusių, tiek negavusių MTEP rezultatus. Taip pat, rekomenduojame pasitelkti tarptautiniu mastu
pripažintas tyrėjų identifikavimo sistemas, kaip pvz. ORCID, kas leistų tyrėjų rezultatus rasti skirtingose duomenų
bazėse. Kadangi kontrafaktinio vertinimo metodai reikalauja ne tik tikslių, bet ir išsamių duomenų, taip pat būtų
vertinga rinkti išsamius duomenis apie tyrėjų asmenines savybes, tokias kaip amžius, mokslinė patirtis ir kt. Šie
požymiai leistų praplėsti kontrafaktinio vertinimo taikytinų metodų spektrą, pvz. būtų galimybė pasirinkti
panašiausių atvejų analizės metodą.
Atliekant kontrafaktinį vertinimą sudaromos tikslinė ir kontrolinė grupės, kurioms sudaryti šio vertinimo rėmuose
taikytas netolydumų analizės metodas. Taikant netolydumų analizės metodą tyrėjai į tikslinę ir kontrolinę grupes
priskiriami pagal atrankos kriterijų, o šiame vertinime t. y. paraiškos vertinimo balas. Galiausiai, vertinimas
taikant netolydumų analizės metodą atliekamas ne visai tyrėjų populiacijai, o tik tyrėjų imčiai, kuri pagal atrankos
kriterijų yra laikoma panašiausia, todėl ir gautos išvados yra taikytinos imčiai, o ne populiacijai.

Vertinime dalyvavusių tyrėjų pasiektų rezultatų palyginimas
Daugeliu atveju lyginant finansavimą gavusių ir negavusių tyrėjų publikacijų apimčių, kokybės ir tarptautiškumo
rodiklių vidurkius, stebimi geresni finansavimą gavusių tyrėjų rezultatai. Programos ir konkurso lygiu publikacijų
rezultatai rodo, kad tame pačiame konkurse dalyvavę, tačiau finansavimo negavę tyrėjai, vidutiniškai publikacijų
turi mažiau. Ši tendencija ypač ryški FBTŽ mokslų sričių grupės atveju.
Skirtumai išryškėja mokslo sričių lygmenyje. Pastebėta, kad HSM konkursuose dalyvavę, tačiau finansavimo
negavę tyrėjai, vidutiniškai turi daugiau publikacijų WoS DB bei eLABa DB (rodikliai geresni pirmuosiuose
kvietimuose, kurie apima ilgesnį vertinimo laikotarpį – per kurį tyrėjai galėjo dalyvauti ir kitose MTEP finansavimo
priemonėse), nei finansavimą gavę. Be to, tyrimo duomenys rodo, kad tyrėjų, kurių paraiškose nurodyta
pagrindinė mokslo sritis humanitariniai mokslai, publikacijų indeksuotų WoS DB Q1 ir tarptautinių publikacijų
rodikliai bei eLABa DB esančių tarptautinių ir užsienio kalba parengtų publikacijų rodikliai geresni, nei finansuotų
tyrėjų publikacijų. Tikėtina, kad tai galėtų būti siejama su kitų priemonių, kuriose finansavimo negavę tyrėjai
galėjo dalyvauti vertinamu laikotarpiu (pvz., Lituanistikos programa, NMP ar kt.) poveikiu.

Kontrafaktinio poveikio vertinimo rezultatai
Dėl pasirinktos vertinti priemonės bei taikytų kontrafaktinių vertinimo metodų specifikos, gauti vertinimo
rezultatai neleidžia susidaryti vienareikšmiškų išvadų apie vertinamos finansavimo priemonės poveikį šalies
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tyrėjų moksliniams rezultatams. Dažnu atveju, dėl taikytų metodų apribojimų ir pačios vertinamos priemonės
specifikos, nagrinėjamiems rodikliams vertinamos priemonės poveikis nebuvo nustatytas. Viena iš prielaidų,
kodėl nepavyko nustatyti grynojo MGP priemonės poveikio, gali būti siejama su persiliejimo efektu, kuris reiškia,
kad tyrėjai, negavę finansavimo pagal šią priemonę, gavo finansavimą iš kitų šaltinių. Vis tik, tais atvejais, kuomet
buvo nustatytas statistiškai reikšmingas intervencijos poveikis, jis buvo teigiamas, kas indikuoja apie intervencijos
naudingumą.
Apibendrinant atskirų kvietimų poveikio vertinimo rezultatus, matyti, kad teigiamas intervencijos poveikis
dažniausiai nustatytas I kvietimo atveju, kai kituose kvietimuose poveikis dažniau nenustatytas. Šį reiškinį iš dalies
galima aiškinti tuo, kad I kvietime dalyvavusių tyrėjų nagrinėtų rodiklių rezultatai apima plačiausią laikotarpį, t.
y. 2011-2020 m. Viena vertus, per šį laikotarpį tyrėjai turėjo daugiau laiko paskelbti mokslinius rezultatus, kita
vertus – per tokį ilgą laikotarpį tyrėjai galėjo įsitraukti ir į kitas finansavimo priemones, dėl ko galėjo parengti
daugiau ir kokybiškesnių mokslinių rezultatų.
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LMT įgyvendinamos priemonės, skirtos mokslininkų inicijuotiems projektams
5 lentelė. LMT įgyvendinamos priemonės, skirtos mokslininkų inicijuotiems projektams
Priemonės tipas

Priemonė

Mokslininkų
inicijuoti projektai

Aukšto lygio
MTEP

Mokslininkų
inicijuoti projektai

Individualūs
MTEP (H2020)
projektai

Mokslininkų
inicijuoti projektai

Mokslininkų
grupių
projektai*

Tikslas

Priemonės
įgyvendinimo
pradžia

Kvietimų
skaičius

Projektų
įgyvendinimo
trukmė

Paraiškų
skaičius

Finansuotų
projektų
skaičius

Baigti
projektai

Vykdomi
projektai

Tobulinti mokslininkų mokslinę
kvalifikaciją vykdant nepriklausomus
aukšto lygio mokslinius tyrimus ir
technologinę plėtrą, siekiant daugiau
žinių ir geresnio suvokimo
Tobulinti studentų, tyrėjų bei
mokslininkų mokslinę kvalifikaciją
vykdant praktinę mokslinę veiklą,
mokslinių idėjų mainus, skatinant
mokslinės komunikacijos bei
tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą*
Priemonė mokslininkui ar tyrėjų
grupei gauti finansavimą moksliniams
tyrimams savo siūloma tema atlikti.

2017

1

42–48 mėn.

195

60

0

58

2017

2

iki 36 mėn.
(MSCA)
iki 60 mėn. (ERC)

10 (6 - I
kvietime; 4 - II
kvietime)

9 (5 - I kvietime,
4 - II kvietime)

3

9

2010

10

Priklauso nuo
atitinkamų metų
kvietimo,
(pradžioje buvo
trumpesni,
dabar iki 36
mėn.)

4907:
I: 575;
II: 515;
III: 350;
IV: 348;
V: 476;
VI: 652;
VII: 529;
VIII: 532;
IX: 429;
X: 394;
I_T: 67**;
I_K: 42***.

1014
I: 148;
II: 122;
III: 104;
IV: 85;
V: 98;
VI: 108;
VII: 137
VIII: 66;
IX: 62;
X: 55;
I_T: 15;
I_K: 14.

801****
I: 148;
II: 122;
III: 104;
IV: 85;
V: 98;
VI: 108;
VII: 106;
VIII: 1;
I_T: 15;
I_K: 14.

208:
VII: 31;
VIII: 65;
IX: 62;
X: 50

* - įskaičiuotos ir administracinės patikros nepraėjusios paraiškos.
** - I_T – tai pirmasis technologinės plėtros MGP kvietimas.
*** - I_K – tai kultūrinės plėtros MGP kvietimas.
**** - įskaitant nutrauktus, neįgyvendintus projektus.

LMT, 2021-04-23
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Mokslininkų grupių projektų kvietimai
6 lentelė. Informacija apie I–X mokslininkų grupių projektų kvietimus
Kvietimo nr.
Paraiškų
teikimui skirtas
laikas
(dienomis)
Projektų
įgyvendinimo
maksimalus
laikotarpis

II
69 d.
(nuo 2010-11-10
iki 2011-01-17)

III
30 d.
(nuo 2011-10-07
iki 2011-11-08)

IV
24 d.
(nuo 2012-10-17
iki 2012-11-09)

V
34 d.
(nuo 2013-10-03
iki 2013-11-05)

VI
30 d.
(nuo 2014-11-04
iki 2014-12-03)

VII
64 d.
(nuo 2016-12-12
iki 2017-02-13)

VIII
61 d.
(nuo 2018-10-12
iki 2018-12-11)

IX
105 d.
(nuo 2019-06-04
iki 2019-09-16)

X
79 d.
(nuo 2020-06-29
iki 2020-09-15)

XI
78 d.
(nuo 2021-06-30
iki 2021-09-15)

2011-04-01 –
2012-12-31

2012-03-01 –
2014-12-31

2013-03-01 –
2015-09-30

2014-03-01 –
2016-12-31

2015-04-01 –
2018-03-31

min. 24 mėn.;
max. 37 mėn.
2017-09-01 –
2020-09-30

2019-05-01 –
2022-06-30

2020-03-01 –
2022-12-31

2021-04-01 2024-03-31

Max. 36 mėn.
2022-04-01 –
2025-03-31

Numatytas ir
biudžetas

I
32 d.
(nuo 2010-0119 iki 2010-0219)
max. trukmė –
17 mėn.
projektų
įgyvendinimo
pabaiga iki
2011-12-31
Paskirstyta 5,72
mln. Eur

Numatyta - 5
mln. Lt

Numatyta iki 8
mln. Lt

Numatyta ~8
mln. Lt

Numatyta 2 mln.
Eur

Numatyta ~11
mln. Eur

Numatyta
mln. Eur

Kvietimo
aprėptis
(konkursai)

1. HSM sričių;
2. FBTŽM
sričių.

1. HSM sričių;
2. HSM sričių
jaunųjų
mokslininkų;
3. FBTŽM sričių;
4. FBTŽM sričių
jaunųjų
mokslininkų.

Numatyta iki 10
mln. Lt, iš jų
projektams,
skirtiems
bendradarbiauti
su JAV
mokslininkais –
iki 1 mln. Lt.
1. HSM sričių;
2. FBTŽM sričių;
3. Projektų,
skirtų
bendradarbiauti
su JAV
mokslininkais,
paraiškų15.

1. HSM sričių;
2. FBTŽM sričių;
3. Projektų,
skirtų
bendradarbiauti
su JAV
mokslininkais.

1. HSM sričių;
2. FBTŽM sričių;
3. Projektų,
skirtų
bendradarbiauti
su JAV
mokslininkais.

1. HSM sričių;
2. FBTŽM sričių;
3. Projektų,
skirtų
bendradarbiauti
su JAV
mokslininkais.

1. HSM sričių;
2. FBTŽM sričių.

1. HSM sričių
patyrusių
mokslininkų;
2. HSM sričių
jaunųjų
mokslininkų;
3. GTMŽ mokslų
sričių patyrusių
mokslininkų;
4. GTMŽ mokslų
sričių jaunųjų
mokslininkų.

1. HSM sričių
patyrusių
mokslininkų;
2. HSM sričių
jaunųjų
mokslininkų;
3. GTMŽ mokslų
sričių patyrusių
mokslininkų;
4. GTMŽ mokslų
sričių jaunųjų
mokslininkų.

1. HSM sričių
patyrusių
mokslininkų;
2. HSM sričių
jaunųjų
mokslininkų;
3. GTMŽ mokslų
sričių patyrusių
mokslininkų;
4. GTMŽ mokslų
sričių jaunųjų
mokslininkų.

Maksimalus
projekto
biudžetas

Biudžetiniams
metams
planuojamos
projekto
išlaidos ≤75
tūkst. Lt.

iki 180 tūkst. Lt

iki 350 tūkst. Lt

iki 350 tūkst. Lt

Iki 300 tūkst. Lt

• SH ir FABT
sričių – iki 100
tūkst. Eur;
• Bendradarbiav
imo su JAV – iki
120 tūkst. Eur

1. HSM sričių
patyrusių
mokslininkų;
2. HSM sričių
jaunųjų
mokslininkų;
3. HSM sričių su
užsienio šalių
partneriais;
4. FBTŽM sričių
patyrusių
mokslininkų;
5. FBTŽM sričių
jaunųjų
mokslininkų;
6. FBTŽM sričių
su užsienio šalių
partneriais.
• Patyrusių ir
jaunųjų
mokslininkų:
≤100 tūkst. Eur;
• Su užsienio
šalių partneriais
≤120 tūkst. Eur;

≤150 tūkst. Eur

≤150 tūkst. Eur

≤150 tūkst. Eur

≤150 tūkst. Eur

~7,5

Numatyta
mln. Eur

~7,5

Numatyta
mln. Eur

~7,5

Numatyta
mln. Eur

~7,5

15 Pagal kvietime pateiktas nuostatas, projektai, nelaimėję šios grupės konkurse, dalyvauja pirmos arba antros grupės konkurse.
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Maksimalus
asmenų
skaičius
projekto
komandoje
Darbo laiko
nuostatos
komandai

ne daugiau kaip
6 asmenys
(iš ≥ 3 turi turėti
daktaro mokslo
laipsnį).
Kiekvienas
dirba projekte ≥
0,5 etato
krūviu.

Apribojimai
paraiškų
teikėjams

Asmuo gali būti
tik vienos šio
kvietimo
paraiškos
dalyvis –
projekto
vadovas arba
mokslininkų
grupės narys.

ne daugiau kaip 6
asmenys (iš jų ≥ 3
turi būti
mokslininkai).

ne daugiau kaip
10 asmenų (iš jų
≥ ⅓ turi būti
mokslininkai).

iki 10 asmenų (iš
jų ≥ ⅓ turi būti
mokslininkai).

-

-

-

-

-

• Projekto
vadovas turi
dirbti projekte ≥
40 val./mėn. visą
jo vykdymo
laikotarpį;
• kitų projekto
vykdytojų darbo
apimtis projekte
turi būti ≥ 20
valandų,
padaugintų iš
projekto trukmės
mėnesiais.
• Asmuo gali
teikti tik vieną
paraišką (kaip
projekto vadovas
ar kitas
vykdytojas);
• Jaunuoju
mokslininku
laikomas
mokslininkas,
mokslo laipsnį
įgijęs ne anksčiau
kaip prieš 7-erius
metus (ne
anksčiau kaip
2004 m. sausio
17 d.). Į šį
laikotarpį
neįskaitomos
vaiko priežiūros
atostogos.

• Projekto
vadovas turi
dirbti projekte ≥
40 val./mėn. visą
jo vykdymo
laikotarpį;
• kitų projekto
vykdytojų darbo
apimtis projekte
turi būti ≥ 20
valandų,
padaugintų iš
projekto trukmės
mėnesiais.
• Asmuo gali
teikti tik vieną šio
kvietimo paraišką
kaip projekto
vadovas ar kitas
vykdytojas;
• Paraiškas
konkursui
bendradarbiauti
su JAV, gali teikti
tik projekto
vykdytojai,
turintys bendrų
mokslo darbų su
išvardytais JAV
tyrėjais.

Visų pagrindinių
projekto
vykdytojų darbo
apimtis projekte
turi būti ≥ 20
valandų,
padaugintų iš
projekto trukmės
mėnesiais
kiekvienais
kalendoriniais
projekto
įgyvendinimo
metais.
• Asmuo gali
teikti tik vieną šio
kvietimo paraišką
kaip projekto
vadovas ar kitas
vykdytojas
tyrėjas.
• Tyrėjas gali
būti ne daugiau
kaip trijų Tarybos
finansuojamų
projektų
vykdytoju, iš
kurių vienam gali
vadovauti16;
• Paraiškas
konkursui
bendradarbiauti
su JAV, gali teikti
tik projekto
vykdytojai,
turintys bendrų
mokslo darbų su
išvardytais JAV
tyrėjais (nuo
2001 m.).

Visų pagrindinių
projekto
vykdytojų darbo
apimtis projekte
turi būti ≥ 20
valandų,
padaugintų iš
projekto trukmės
mėnesiais
kiekvienais
kalendoriniais
projekto
įgyvendinimo
metais.
• Asmuo gali
teikti tik vieną šio
kvietimo paraišką
kaip projekto
vadovas ar kitas
vykdytojas
tyrėjas;
• Tyrėjas gali
būti ne daugiau
kaip trijų Tarybos
finansuojamų
projektų
vykdytoju, iš
kurių vienam gali
vadovauti17;
• Paraiškas
konkursui
bendradarbiauti
su JAV, gali teikti
tik projekto
vykdytojai,
turintys bendrų
mokslo
publikacijų su JAV
partneriais (nuo
2001 m.).

Visų pagrindinių
projekto
vykdytojų darbo
apimtis projekte
turi būti ≥ 20
valandų,
padaugintų iš
projekto trukmės
mėnesiais.

Visų pagrindinių
projekto
vykdytojų darbo
apimtis projekte
turi būti ≥ 20
valandų,
padaugintų iš
projekto trukmės
mėnesiais.

Visų pagrindinių
projekto
vykdytojų darbo
apimtis projekte
turi būti ≥ 20
valandų,
padaugintų iš
projekto trukmės
mėnesiais.

Visų pagrindinių
projekto
vykdytojų darbo
apimtis projekte
turi būti ≥ 20
valandų,
padaugintų iš
projekto trukmės
mėnesiais.

• Asmuo gali
teikti tik vieną šio
kvietimo paraišką
kaip projekto
vadovas ar kitas
vykdytojas
tyrėjas;
• Teikdamas
paraišką asmuo
turi atsižvelgti į
tai, kad nuo
paraiškoje
nurodytos
projekto
įgyvendinimo
pradžios iki
projekto
įgyvendinimo
pabaigos jis gali
būti ne daugiau
kaip trijų Tarybos
finansuojamų
projektų
pagrindinis (2012
metais pradėtų
įgyvendinti

Bendri:
• Asmuo gali
teikti tik vieną šio
kvietimo paraišką
kaip projekto
vadovas ar kitas
pagrindinis
vykdytojas;
• Teikdamas
paraišką asmuo
turi atsižvelgti į
tai, kad nuo
paraiškoje
nurodytos
projekto
įgyvendinimo
pradžios iki
projekto
įgyvendinimo
pabaigos jis gali
būti ne daugiau
kaip trijų Tarybos
finansuojamų
projektų
pagrindinis
vykdytojas ir tik

• Asmuo gali
teikti tik vieną šio
kvietimo paraišką
kaip projekto
vadovas ar kitas
pagrindinis
projekto
vykdytojas;
• Asmuo gali
vienu metu
vykdyti ne
daugiau nei tris
NMP, Valstybinės
lituanistinių
tyrimų ir sklaidos
2016–2024 metų
programos
mokslo bei MGP
kaip pagrindinis
projekto
vykdytojas ir būti
tik vieno iš jų
vadovas.

Bendri:
• Asmuo gali
teikti tik vieną šio
kvietimo paraišką
kaip projekto
vadovas ar kitas
pagrindinis
projekto
vykdytojas;
• Asmuo vienu
metu gali vykdyti
ne daugiau kaip
du NMP,
Lituanistikos
programos
mokslo projektų,
MGP, kaip
pagrindinis
projekto
vykdytojas ir būti
tik vieno iš jų
vadovas.
Atskirai pagal
konkurso tipą:
• Patyrusių
tyrėjų

-

-

Bendri:
• Asmuo gali
teikti tik vieną šio
kvietimo paraišką
kaip projekto
vadovas ar kitas
pagrindinis
projekto
vykdytojas;
• Asmuo vienu
metu gali vykdyti
ne daugiau kaip
du NMP,
Lituanistikos
programos
mokslo projektų,
MGP, PTP kaip
pagrindinis
projekto
vykdytojas ir būti
tik vieno iš jų
vadovas.
Atskirai pagal
konkurso tipą:
• Patyrusių
tyrėjų

Bendri:
• Asmuo gali
teikti tik vieną šio
kvietimo paraišką
kaip projekto
vadovas ar kitas
pagrindinis
projekto
vykdytojas;
• Asmuo vienu
metu gali vykdyti
ne daugiau kaip
du NMP, PTP,
Lituanistikos
programos
mokslo projektų,
MGP, kaip
pagrindinis
projekto
vykdytojas ir būti
tik vieno iš jų
vadovas.
Atskirai pagal
konkurso tipą:
• Patyrusių
tyrėjų

16 Kvietimo aprašyme numatyta, kad taisyklė taikoma šioms LMT finansuojamoms priemonėms: NMP, MGP, Visuotinės dotacija; Lietuvos–Šveicarijos programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“; Bendra Lietuvos–Latvijos–Kinijos
(Taivanas) mokslinių tyrimų programa.
17 Kvietimo aprašyme numatyta, kad taisyklė taikoma šioms LMT finansuojamoms priemonėms: NMP, MGP, Visuotinės dotacija; Lietuvos–Šveicarijos programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“; Bendra Lietuvos–Latvijos–Kinijos
(Taivanas) mokslinių tyrimų programa.

41

projektų –
projekto
vykdytojas,
2013–2014
metais pradėtų
įgyvendinti
projektų –
projekto
vykdytojas
tyrėjas)
vykdytojas ir tik
vieno iš jų
vadovas18;

vieno iš jų
vadovas19;
Atskirai pagal
konkurso tipą:
• Atskiruose
konkursuose
(išskyrus HSM
bendradarbiavim
o su užsienio
šalių partneriais)
projektų
vadovams pagal
sritis (H, S –
atskiri, FBTŽ – tie
patys) ir patirtį
(patyrę, jaunieji),
numatyti
reikalavimai dėl
paskelbtų mokslo
darbų tipų ir jų
kiekio;
• Jaunųjų
mokslininkų
konkursuose, visi
projekto
pagrindiniai
vykdytojai,
turintys mokslo
laipsnį, turi būti
jaunieji
mokslininkai20;
• Bendradarbia
vimo su užsienio
šalių partneriais
projektuose
privalo būti bent
1 MSI partneris iš
užsienio šalies
(išskyrus

konkursuose
projektų
vadovams pagal
sričių grupes,
numatyti
reikalavimai dėl
paskelbtų mokslo
darbų tipų ir jų
kiekio;
• Jaunųjų
mokslininkų
konkursuose,
vadovas ir visi
projekto
pagrindiniai
vykdytojai,
turintys mokslo
laipsnį, turi būti
jaunieji
mokslininkai21;

konkursuose
projektų
vadovams pagal
sričių grupes,
numatyti
reikalavimai dėl
paskelbtų mokslo
darbų tipų ir jų
kiekio;
• Jaunųjų
mokslininkų
konkursuose,
vadovas ir visi
projekto
pagrindiniai
vykdytojai,
turintys mokslo
laipsnį, turi būti
jaunieji
mokslininkai22;

konkursuose
projektų
vadovams pagal
sričių grupes,
numatyti
reikalavimai dėl
paskelbtų mokslo
darbų tipų ir jų
kiekio;
Jaunųjų
mokslininkų
konkursuose,
vadovas ir visi
projekto
pagrindiniai
vykdytojai,
turintys mokslo
laipsnį, turi būti
jaunieji
mokslininkai;

18 Kvietimo aprašyme numatyta, kad taisyklė taikoma šioms LMT finansuojamoms priemonėms: Nacionalinės mokslo programos, Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa, Mokslininkų grupių projektai,
Visuotinės dotacija; Lietuvos–Šveicarijos programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“.
19 Kvietimo aprašyme numatyta, kad taisyklė taikoma šioms LMT finansuojamoms priemonėms: NMP, Nacionalinė lituanistikos plėtros 2016–2024 metų programa, MGP.
20 Asmenys, mokslo laipsnį įgiję ne daugiau kaip prieš 10 metų, skaičiuojant nuo 2017-02-13 (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis treji
metai).
21 Asmenys, mokslo laipsnį įgiję ne daugiau kaip prieš 10 metų, skaičiuojant nuo 2019-09-16 (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis treji
metai – tokiu atveju laikotarpis atitinkamai pailgėja).
22 Asmenys, mokslo laipsnį įgiję ne daugiau kaip prieš 10 metų, skaičiuojant nuo 2020-09-15 (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis treji
metai – tokiu atveju laikotarpis atitinkamai pailgėja).

42

Apribojimai
lėšų
panaudojimui

Projekto
vadovui ir
mokslininkų
grupės nariams
neleidžiama
planuoti jokių
išmokų, kurios
būtų mokamos
kaip autorinis
atlyginimas
arba kaip
atlyginimas už
paslaugas

Apribojimai
projektų
tematikoms

-

• Projekto
vykdytojai iš
projekto lėšų
negali gauti
išmokų pagal
autorines arba
paslaugų sutartis;
• Ilgalaikį
materialųjį ir
nematerialųjį
turtą įsigyti iš
projekto lėšų gali
tik valstybinė
mokslo ir studijų
institucija. Šis
turtas
įtraukiamas į
institucijos
balansą ir
apskaitomas kaip
valstybės turtas.
-

Negalima
numatyti pirkti
mokslinės
įrangos23, jeigu
tokia ar
analogiška įranga
jau nupirkta ar
numatyta pirkti
artimiausiu metu
•
iš Nacionalinių
kompleksinių
programų,
Nacionalinių
mokslo programų
ar Integruotų
mokslo, studijų ir
verslo centrų
(slėnių)
programų lėšų;

• Projekto vykdytojai iš projekto lėšų
negali gauti išmokų pagal autorines
arba paslaugų sutartis;
• Ilgalaikį materialųjį, taip pat
nematerialųjį turtą iš projekto lėšų
įsigyti gali tik Lietuvos valstybinė
mokslo ir studijų institucija. Šis turtas
įtraukiamas į institucijos turto apskaitą;
Negalima numatyti pirkti mokslinės
įrangos, jeigu tokia ar analogiška įranga
jau nupirkta ar numatyta pirkti
artimiausiu metu iš nacionalinių
kompleksinių programų, nacionalinių
mokslo programų ar integruotų
mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių)
programų lėšų.

-

• Konkursui
negali būti
teikiami
projektai, kurių
tematika atitinka
nacionalinių
mokslo programų
uždavinius ar
priemones;
• Projektai,
skirti
bendradarbiauti
su JAV
mokslininkais,

Projektai, skirti
bendradarbiauti
su JAV
mokslininkais,
priimami tik šių
tematikų:
biotechnologija,
medžiagotyra,
nanotechnologija
, aplinkos ir
biologinės
įvairovės
apsauga, jūrų
mokslai,

-

-

Japoniją,
Prancūziją,
Taivaną, Latviją,
Ukrainą,
Baltarusiją) bei
gavęs
finansavimą iš
mokslinius
tyrimus
finansuojančios
užsienio šalies
institucijos;
LMT finansuoja
projekto
įgyvendinimo
išlaidas, patirtas
vykdančiosios
institucijos ir
projekto
partnerių
iš Lietuvos.

-

• Netiesioginės projekto išlaidos negali viršyti 30 proc. projekto tiesioginių išlaidų;
• Projekto vykdytojai iš projekto lėšų negali gauti išmokų pagal autorines arba
paslaugų sutartis;
• LMT finansuoja projekto įgyvendinimo išlaidas, patirtas vykdančiosios
institucijos ir projekto partnerių iš Lietuvos;
• ir kt.24

-

-

-

23 Kvietimo aprašyme numatyta: „Jeigu projekto vykdymui būtinas 100–350 tūkst. Lt vertės įrenginys ar prietaisas, papildomai gali būti planuojama jį įsigyti iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų“.
24 Visi reikalavimai projektų išlaidoms pateikti LMT 2019-04-04 įsakyme (Nr. V-176) Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo. Prieiga internetu:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a8bead0577611e9975f9c35aedfe438
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priimami tik šių
tematikų: mokslu
pagrįstų
sprendimų
priėmimas,
biotechnologija,
medžiagotyra,
nanotechnologija
, aplinkos ir
biologinės
įvairovės
apsauga, jūrų
mokslai,
energetika,
kosmosas,
pasaulio išteklių
valdymas, darnus
vystymasis,
inžinerija,
saugumas,
ŽIV/AIDS ir kiti
sveikatos
klausimai,
mokslinis ir
technologinis
švietimas.

energetika,
kosmosas,
inžinerija,
ŽIV/AIDS ir kiti
sveikatos
klausimai.

Trumpinių paaiškinimai: HS – humanitarinių ir socialinių mokslų sritys; FBTŽ – fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sritys; GTMŽ – gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sritys
(mokslo sričių klasifikacija įsigaliojusi 2019 m.); NMP – Nacionalinės mokslo programos, MGP – Mokslininkų grupių projektai, PTP – konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos.

Parengta autorių, remiantis LMT paskelbtais kvietimais
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Vertinimo kriterijai
Informacijos šaltinis: LMT

7 lentelė. MIP I kvietimo vertinimo kriterijai, maksimalūs galimi ir slenkstiniai įverčiai
Vertinimo kriterijus
1. Mokslinė ir/ar technologinė kokybė (tiesiogiai siejant su kvietime nurodyta tematika)
1.1. Idėjos svarba, tikslų bei uždavinių pagrįstumas
1.2. Numatomas proveržis (lyginant su esama būkle)
1.3. Mokslinės ir/ar technologinės metodologijos efektyvumas bei darbo plano kokybė
2. Įgyvendinimo ir vadybos kokybė bei efektyvumas
2.1. Vadybos plano ir procedūrų tinkamumas
2.2. Vykdytojų grupės kvalifikacija ir patirtis projekto tematikos požiūriu
2.3. Vykdytojų grupės sudėties tinkamumas projekto tikslams pasiekti
2.4. Planuojamų išteklių (biudžeto, personalo, įrangos) tinkamumas, pakankamumas ir pagrįstumas
3. Tikėtinas projekto rezultatų poveikis tolesnei mokslo plėtrai, žinių sklaidai ir panaudojimui
3.1. Projekte išvardintų planuojamų rezultatų svarba (skelbtos konkurso tematikos požiūriu) nacionaliniu ir/ar
tarptautiniu mastu
3.2. Projekto rezultatų panaudojimo ir/ar sklaidos bei intelektinės nuosavybės apsaugos priemonių tinkamumas
3.3. Projekto dermė su paraiškoje nurodyta jo paskirtimi
Iš viso balų:

Maksimalus
galimas
įvertis

Slenkstinis
įvertis

5

3

5

3

5

3

15

10

8 lentelė. II–V kvietimų vertinimo kriterijai, maksimalūs galimi ir slenkstiniai įverčiai
MIP II, III kvietimai25
Maksimalus
Slenkstinis
Vertinimo kriterijus
galimas įvertis
įvertis
1. Idėjos reikšmingumas ir pagrįstumas
1.1. Idėjos aktualumas ir naujumas,
5
3
galimas indėlis į mokslo krypties raidą
1.2. Uždavinių ir darbo plano
5
2
racionalumas bei pagrįstumas
2. Vykdytojų kompetencija ir įdirbis
2.1. Vadovo ir kitų vykdytojų
5
3
mokslinė kompetencija ir patirtis
2.2. Vadovo ir kitų vykdytojų įdirbis
5
2
projekto tematika
3. Projekto išlaidų pagrįstumas ir rezultatų reikšmė
3.1. Numatomų išlaidų tikslingumas ir
5
3
pagrįstumas
3.2. Planuojamų rezultatų svarba ir
5
2
sklaida
Įverčių suma pagal visus kriterijus:
30
17

MIP IV, V kvietimas
Maksimalus
galimas įvertis

Vertinimo kriterijus

1.1. Idėjos aktualumas ir naujumas,
galimas indėlis į mokslo krypties raidą
1.2. Uždavinių ir darbo plano
racionalumas bei pagrįstumas
2.1. Vadovo ir kitų vykdytojų mokslinė
kompetencija ir patirtis
2.2. Vadovo ir kitų vykdytojų įdirbis
projekto tematika
3.1. Numatomų išlaidų tikslingumas ir
pagrįstumas
3.2. Planuojamų rezultatų svarba ir
sklaida
Įverčių suma pagal visus kriterijus:

Slenkstinis
įvertis

5

4

5

2

5

3

5

2

5

3

5

2
30

18

9 lentelė. VI–VII kvietimų vertinimo kriterijai, maksimalūs galimi ir slenkstiniai įverčiai
MIP VI, VII kvietimas
Maksimalus
Vertinimo kriterijus
galimas
įvertis
1. Idėjos reikšmingumas ir pagrįstumas
1.1. Idėjos originalumas ir aktualumas,
5
galimas indėlis į mokslo krypties raidą
1.2. Uždavinių ir darbo plano
racionalumas bei galimos rizikos
5
numatymo ir valdymo pagrįstumas
2. Pagrindinių vykdytojų kompetencija
2.1. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių
5
vykdytojų mokslinė kompetencija
2.2. Projekto vykdytojų grupės sudėties
atitiktis projekto uždaviniams
5
įgyvendinti
3. Planuojamų projekto rezultatų
svarba, jų publikavimas ir sklaida bei
5
projekto tarptautiškumas
Įvertinimas iš viso pagal visus kriterijus:
25

Slenkstinis
įvertis

3
3

2
2

2
14

25 Įverčių paaiškinimas: 5 – puikiai (aukštas tarptautinis lygis), 4 – labai gerai (vidutinis tarptautinis lygis), 3 – gerai (aukštas nacionalinis lygis), 2 – patenkinamai
(vidutinis nacionalinis lygis), 1 – nepatenkinamai (žemesnis nei vidutinis nacionalinis lygis), 0 – neklasifikuotina.
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I–X mokslininkų grupių projektų kvietimų statistika
Duomenys: LMT Spektras, 2021-04-30

15 pav. Institucijų, kurių tyrėjai teikė MIP paraiškas,
pasiskirstymas pagal tipus*

17 pav. Finansavimą gavusių projektų statusas*

369
359
261
268
385
514
420
419
329
305
38
48
0%

198
155
87
78
89
132
109
112
100
87

1
2

II

MTI

80%

100%

Kita

100

4

82

3

V
VI
VII

6

65

IX

62

X

50

Pasibaigęs

V

44

6
29

18 pav. Nutrauktų, nebaigtų projektų pasiskirstymas pagal
mokslo sritis*

T

19 pav. Pasibaigusių projektų įgyvendinimui panaudotos
lėšos (tūkst. Eur) pagal mokslo sritis*

4 760,1 €

11 680,4
€

B

P

T

H

S

* - N=772 projektai; įtraukti visi baigti, nutraukti ir pilnai neįgyvendinti
finansavimą gavę projektai, prie kurių buvo nurodytos panaudotos lėšos.

20 pav. Vykdomų projektų įgyvendinimui skirtos lėšos
(tūkst. Eur) pagal mokslo sritis*

6 350,5 €

* - N – 691 paraiškos: įtraukti tik tie MIP konkursai, kuriuose nebuvo išskirta,
kad paraiškos teikiamos bendradarbiauti su JAV ar kitais užsienio šalių
partneriais (III–VII kvietimuose) ir tik tos paraiškos, kuriose buvo nurodyti
partneriai.

A

3 967,0 €

100%

5 481,8 €

25

8 199,5 €

38

40%
60%
80%
Paraiškų pasiskirstymas
Partneriai tik iš Lietuvos
Partneriai iš ir Lietuvos, ir iš užsienio
Partneriai tik iš užsienio

H

3

1 319,7 €

20%

Projektų skaičius
S

4

14 067 €

0%

P

9

11

44
3

9

5 251,6 €

48

14

2 592,8 €

X

15
8

Projektas neįgyvendintas, nutrauktas

13 130,4
€

8

70

1

2 839,8 €

4

77
58

Vykdomas

5

* - N=39.

2 1

IX

31

VIII

10

26

VII

6

101

B

IV

VIII

102

1 746,4 €

1

83

9

* - N=980 projektų.

31

VI

89

813,7 €

Paraiškų skaičius

III

8

IV

16 pav. Partnerių iš Lietuvos ir užsienio skaičius ir dalis
(proc.), MIP konkursuose tiesiogiai neorientuotuose į
bendradarbiavimą su užsienio partneriais*
43

3

114

19

* - N – 4907 paraiškos, įtraukti visi MIP konkursai, išskyrus XI, kuriame
paraiškų teikimas vyksta vertinimo metu.

II

145

III

4

20%
40%
60%
Paraiškų pasiskirsymas
Universitetas

6
1
2
2
2
6

Projektų skaičius

Paraiškų skaičius

I

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
I_K
I_T

A

B

P

T

M

N

H

S

* - N=208 projektai; įtraukti visi 2021-04-30 duomenimis vykdomi projektai.
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22 pav. Projektų vadovai pagal lytį: skaičius ir dalis (proc.)*

572

Moteris
135

1 kartas

35

9

2

2 kartai** 3 kartai***

4
5
kartai**** kartai*****
Vadovavimų skaičius

* - N=753 unikalūs asmenys; buvo 13 projektų, kurių vadovai įgyvendinant tą
patį projektą keitėsi vieną arba du kartus.
** - Iš tų, kurie vadovavo MIP du kartus: 128 tyrėjai vadovavo projektams
laimėtiems po 1 ir daugiau kvietimų pertraukos; 7 tyrėjai vadovavo
projektams, kurių konkursai buvo skelbti pamečiui;
*** - Iš tų, kurie vadovavo MIP tris kartus: 31 tyrėjų vadovavo laimėtiems
projektams po 1 ir daugiau kvietimų pertraukos; 4 tyrėjai vadovavo dviem
projektams, kurie buvo laimėti iš eilės vienas po kito skelbtuose kvietimuose,
ir po vieną MIP, su 1 ar daugiau kvietimų pertrauka;

Projektų skaičius

Asmenų skaičius

21 pav. Kiek kartų tyrėjas(-a) buvo projekto vadovu(-e)?*

Vyras

I

51

99

II

39

85

III

35

70

IV

29

58

V

38

63

VI

43

66

VII

52

87

VIII

25

41

IX

23

39

X

21
0%

29

20%
40%
60%
Projektų vadovų dalis

80%

100%

* - N=993 projektai.

**** - Iš tų, kurie vadovavo MIP keturis kartus: visi 9 tyrėjai vadovavo
projektams, kurie buvo laimėti po 1 ir daugiau kvietimų pertraukos;
***** - Iš tų, kurie vadovavo MIP penkis kartus: 1 vadovavo dviem MIP
projektams, kurie buvo laimėti konkursuose skelbtuose pamečiui ir 1
vadovavo keturiems MIP projektams laimėtiems kvietimuose skelbtuose
pamečiui ir vienam MIP su 1 kvietimo pertrauka.

Prašomų lėšų vidurkis

23 pav. Prašomų lėšų projekto vykdymui vidurkis pagal mokslo sritis (tūkst. Eur)*
Tūkst.
160,0 €
140,0 €
120,0 €
100,0 €
80,0 €
60,0 €
40,0 €
20,0 €
- €

101 €

III

IV

87 €

100 €

100 €

VI

VII

150 €

150 €

VIII

IX

X

52 €

I
H

101 €

150 €

S

II
A

B

P

T

V
M

€ 160
€ 140
€ 120
€ 100
€ 80
€ 60
€ 40
€ 20
€-

Kvietimas
G
Maksimalus galimas projekto biudžetas kvietime (tūkst. Eur)

* - N – 4865 paraiškos, įtraukti visi MIP konkursai.
** - Nurodant maksimalią galimą projekto biudžeto sumą kvietime I-V kvietimuose lėšos konvertuotos iš Litų į Eurus, laikant, kad Euro kursas Lito atžvilgiu buvo
3,4528 Eur. LMT Spektras duomenų bazėje duomenys apie paraiškose nurodytas prašomas lėšas pateikiamos Eurais.
*** - I MIP kvietime biudžetiniams metams planuojamos projekto išlaidos turėjo būti iki 75 tūkst. Lt (~21,7 tūkst. Eur); VI ir VII kvietimuose bendradarbiavimui
su užsienio šalių partneriais maksimali galima projektui įgyvendinti prašomų lėšų suma turėjo būti ne didesnė nei 120 tūkst. Eur, kitiems konkursams (HSM ir
FBTŽM sričių (VI kvietime) ir patyrusių ir jaunųjų mokslininkų (VII kvietime) nedidesnė nei 100 tūkst. Eur.
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Iš Web of Science surinktų duomenų validavimas
Validavimo poreikis. MGP duomenų validavimas reikalingas įvertinti, kokia dalis asmenų MGP populiacijoje pasižymi pernelyg
dideliu publikacijų (publikacijų ir knygų) savicitavimų skaičiumi bei įvertinti MPG autorių parengtų publikacijų citavimus
tarptautiškumo aspektu – kokia dalis visų MGP publikacijas cituojančių autorių turi Lietuvos afiliaciją.
Validavimo metodas ir kriterijai. MGP asmenų atsitiktinės imties patikrinimas. Daroma prielaida, kad atsitiktinė imtis
pakankamai tiksliai reprezentuoja visą MGP populiaciją. Atsitiktine tvarka atrinkti 167 asmenys (tai sudaro 2,36 proc. MGP
asmenų populiacijos). Kiekvienam iš jų buvo atlikta individuali paieška Web of Science ir surinkti duomenys26:1) publikacijų
skaičius, 2) citavimų skaičius, 3) citavimų skaičius atėmus savicitavimus, 4) autoriaus publikacijas cituojančių publikacijų dalis
(proc.), turinčių Lietuvos afiliaciją.
Savicitavimų dalis – parodo, kokią dalį autoriaus publikacijoms tenkančių citavimų sudaro to paties autoriaus publikacijos. Tai
leidžia tiesiogiai įvertinti, kokią įtaką autoriaus citavimams (o taip pat ir normalizuotam citavimo rodikliui) daro pats autorius.
Cituojančių straipsnių dalis iš Lietuvos – parodo, kokią dalį tarp visų autorių cituojančių publikacijų sudaro publikacijos, turinčios
Lietuvos afiliaciją. Tai indikuoja apie autoriaus mokslo darbų aktualumą tarptautinei mokslo bendruomenei.
Reikėtų pabrėžti, kad tiek savicitavimų dalis, tiek cituojančių straipsnių dalis iš Lietuvos rodiklių reikšmės gali reikšmingai
varijuoti skirtingose mokslo srityse ir kryptyse. Pavyzdžiui, tikėtina, kad labai siaurą arba nacionalinės reikšmės mokslo
kryptį/tematiką nagrinėjantys mokslininkai turės didesnį proc. savicitavimų ir cituojančių straipsnių dalis iš Lietuvos rodiklį, nes
mokslo bendruomenė yra susikoncentravusi Lietuvoje.
Rezultatai. Vidutiniškai MGP mokslininkų savicitavimų dalis yra 7,5 proc., cituojančių straipsnių dalis iš Lietuvos – 25,0 proc. Tai
indikuoja, kad bendra situacija nėra prasta – vidutiniškai rečiau nei kas 10-ta publikacija, cituojanti MGP mokslininko darbą, yra
jo paties ir kas 4-ta publikacija – mokslininko iš Lietuvos.
10 lentelė. Surinktų MGP asmenų atsitiktinės imties publikacijų duomenų aprašomoji statistika

Mediana
Vidurkis
Standartinis nuokrypis
2 x standartinis nuokrypis

Normalizuotas
citavo rodiklis

Publikacijų
sk.

Citavimų sk.

0,45
0,69
1,23
2,46

5,50
9,12
10,82
21,65

31,00
98,75
328,83
657,66

Citavimų sk.
(atėmus
savicitavimus)
29,50
92,52
314,42
628,85

Savicitavimų
dalis proc.
2,70%
7,51%
11,33%
22,66%

Cituojančių
publikacijų dalis
proc. iš LT
20,12%
25,00%
24,53%
49,07%

Ribiniai atvejai. Mokslininkai, kurių savicitavimų dalis yra didžiausia, taip pat dažniausiai turi didesnį nei vidurkis cituojančių
straipsnių dalies iš Lietuvos rodiklį (visos imties atveju šių rodiklių korealiacijos koeficientas – 0,38). Pastebėtina, kad tokių
išskirčių atveju tyrėjų normalizuotas citavimo rodiklis yra žemesnis nei imties vidurkis. Tuo tarpu išskirtinai aukštu normalizuotu
citavimo rodikliu pasižymintys tyrėjai dažniausiai turi žemesnius nei vidurkis savicitavimo ir cituojančių publikacijų dalis iš
Lietuvos rodiklius (11 lentelė). Visgi, visos imties atveju normalizuoto citavimo ir savicitavimų rodiklių korealiacijos koeficientas
yra tik -0,14 – tai parodo, kad ši stipraus ryšio tarp šių kintamųjų nėra.
11 lentelė. Dešimties didžiausią savicitavimų proc. ir normalizuotą citavimo rodiklį turinčių asmenų citavimo rodikliai
Asmuo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Normalizuotas
citavimo
rodiklis
0.08
0.23
0.6
0
0.1
0.4
0.19
0.26
0.26
0.6

Savicitavimų
dalis proc.
62.50%
52.55%
50.00%
37.50%
33.33%
28.99%
25.00%
22.22%
22.22%
18.63%

Cituojančių
publikacijų
dalis proc. is LT
60%
46%
90%
86%
33%
39%
25%
56%
55.56%
20%

Asmuo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Normalizuotas
citavimo
rodiklis
12.28
3.36
2.53
2.32
2.21
2.2
1.7
1.44
1.33
1.32

Savicitavimų
dalis proc.
4.38%
0.70%
2.27%
0.48%
0.90%
0.00%
3.20%
10.45%
2.13%
1.59%

Cituojančių
publikacijų
dalis proc. is LT
0.14%
4%
0.00%
5%
2.01%
4%
5%
38%
35%
5%

26 Duomenų laikotarpis 2011–2020, priklausomai nuo to, kada tyrėjas dalyvavo MGP kvietime.
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