Nacionalinio vėžio instituto (90.900.2407)
2017-2019 m. strateginio veiklos plano
9 priedas2
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
_______________2017 metai_______________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Kodas
(Asignavimų valdytojas) Nacionalinis vėžio institutas
90 900 2407
(Strateginis tikslas) Vykdyti tarptautinio lygio onkologijos mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros darbus, siekiant sudaryti prielaidas sergamumui
01
piktybiniais navikais ir mirtingumui nuo jų mažinti bei pagerinti sergančiųjų
piktybiniais navikais gyvenimo kokybę.
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
01.10
vertinimo kriterijams) Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams) Vykdyti onkologijos mokslo
01.10.01.01
tiriamuosius, eksperimentinės plėtros darbus ir mokslo taikomuosius tyrimus
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
−
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
(Vertinimo kriterijus) ES struktūrinių fondų finansuojamų mokslinių ir/ar
P-01-10-01-01-03
eksperimentinės plėtros projektų skaičius
1.

2.
3.

4.

5.

Apibrėžimas

Projektas - tai tarpusavyje susijusių darbų kompleksas,
kurie atliekami siekiant specifinio tikslo, ribotą laiko
tarpą, panaudojant griežtai apribotą biudžetą.
Mokslo projektas – visuma mokslinių tyrimų ir
organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką
projekto vykdytojų grupė (arba vienas mokslininkas)
atlieka užsibrėžtiems moksliniams uždaviniams išspręsti.
Projektai į tam tikras kategorijas (ES struktūrinių fondų,
tarptautiniai, nacionaliniai) skirstomi pagal lėšų šaltinių
kilmę.
Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų projektas –
tai projektas, kurio vykdymui skiriama didžioji lėšų dalis
yra iš ES struktūrinių fondų.
Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip
Pasirinkimo pagrindimas
Vertinimo kriterijus rodo Nacionalinio vėžio instituto
veiklos produktyvumą (kiekybę) ir mokslinį potencialą
(kokybę) ir iš dalies sąlygoja Nacionalinio vėžio instituto
finansavimą už mokslinės veiklos rezultatus
Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – vykdomų
projektų skaičius per ataskaitinį laikotarpį, t.y. per metus.
Vykdomais projektais laikomi tie projektai, kurių
įgyvendinimo terminas pagal projekto finansavimo sutartį
yra prasidėjęs ir iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos
nepasibaigęs.
Duomenų šaltinis
Pirminis duomenų šaltinis: Nacionalinio vėžio instituto
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pasirašytos projektų finansavimo/ bendradarbiavimo/
partnerystės ar panašaus pobūdžio sutartys
Duomenų auditas
Neatliktas
Skaičiavimo reguliarumas
Kas ketvirtį
Už vertinimo kriterijų atsakingas Prof. Sonata Jarmalaitė, direktoriaus pavaduotoja mokslui
kontaktinis asmuo
ir mokymui, priemonės „Vykdyti piktybinių navikų
profilaktikos, naujų diagnostikos ir gydymo būdų bei
pacientų gyvenimo kokybės tyrimus” koordinatorė,
el. p. sonata.jarmalaite@nvi.lt, tel. (8 5) 219 0901
Kita informacija apie vertinimo kriterijaus patikimumą

