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Geriausiems pradedantiesiems mokslininkams –
800 mln. eurų ES finansavimas
Šiandien Europos mokslinių tyrimų taryba (EMTT) paskelbė atrinkusi 536
perspektyviausius jaunuosius mokslininkus, kuriems bendrai bus skirtas beveik 800 mln.
eurų dydžio finansavimas. Kiekvienam projektui skiriama iki 2 mln. eurų; EMTT
dotacijomis perspektyviausiems mokslininkams bus sudarytos sąlygos plėsti pažinimo
ribas. Finansavimu daugiau kaip 3 000 mokslo daktarų ar doktorantų bus paskatinti burtis
į atskiras mokslininkų grupes ir taip formuoti naują geriausių Europos mokslininkų kartą.
Šia kol kas didžiausia savo dotacija EMTT parems 41 tautybės mokslininkus iš 21 Europos
šalies. Atrinkti įvairiausių sričių projektai – nuo Viduržemio jūros regiono šalių
bendradarbiavimo atsinaujinančiosios energijos srityje socialinio poveikio iki lazerinių
klausos aparatų ir civilinėje inžinerijoje naudojamos optinės nuotolinio tyrimo
technologijos.
Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire
Geoghegan-Quinn sakė: „Kad galėtume konkuruoti pasaulio žinių ekonomikoje, privalome
semtis naujų idėjų. Taigi investicijos į pasaulinio lygio mažai tirtų sričių mokslinius tyrimus
ir naujos kartos mokslininkus yra vienas svarbiausių Europos prioritetų. Vos per penkerius
metus EMTT dotacijos tapo žinomos visame pasaulyje ir padeda mums išlaikyti bei
pritraukti geriausius iš geriausių.“
Tai, kad šiemet norinčiųjų dalyvauti konkurse paraiškų sulaukta 16 proc. daugiau (4741)
negu ankstesniais metais rodo, kad EMTT dotacijos tampa vis geriau žinomos ir
populiarėja. 44 proc. atrinktų pasiūlymų yra fizikos mokslų ir inžinerijos srities, 37 proc. –
gyvosios gamtos srities ir 19 proc. – socialinių ir humanitarinių mokslų srities. Atrinktų
mokslo darbuotojų amžiaus vidurkis yra apie 37 m. Moterys sudaro 24 proc. (pernai buvo
21 proc.) atrinktųjų mokslininkų. Dotacijų gavėjai atrinkti remiantis sričių specialistų
vertinimais, kuriuos pateikė 25 vertinimo komisijos, sudarytos iš garsių viso pasaulio
mokslininkų. Vienintelis atrankos kriterijus – kompetencija.
EMTT dotacijos pradedantiesiems (angl. Starting Grants) skirtos visų tautybių geriausiems
jauniausiems mokslininkams, dirbantiems Europoje arba sutinkantiems į ją persikelti. Ne
didesnė kaip 2 mln. eurų dotacija skiriama ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.
Daugiausia konkurso laureatų yra iš JK, Vokietijos ir Prancūzijos.
Dotacijų pradedantiesiems mokslininkams biudžetas nuo 670 mln. eurų 2011 m. šiemet
išaugo iki beveik 800 mln. (padidėjo 19,4 proc.). Naujausiai ir novatoriškiausiai
Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos (BP7) grandžiai – Europos mokslinių
tyrimų tarybai – 2007–2013 m. laikotarpiu skirta iš viso 7,5 mlrd. eurų. Europos Komisija
pasiūlė naujojoje 2014–2020 m. bendrojoje programoje „Horizontas 2020“ dar gerokai –
iki 13 mlrd. eurų – padidinti EMTT numatytą biudžetą.
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Bendroji informacija
2007 m. ES įkurta Europos mokslinių tyrimų taryba yra pirmoji visos Europos mažai tirtų
sričių mokslinių tyrimų finansavimo organizacija. Jos tikslas – puoselėti mokslinę
kompetenciją Europoje skatinant pačius geriausius ir kūrybiškiausius bet kokios tautybės ir
amžiaus mokslininkus konkuruoti dėl finansavimo. EMTT taip pat siekia pritraukti į Europą
pačius geriausius pasaulio mokslininkus. EMTT finansuoja jaunuosius mokslininkus (EMTT
dotacijos pradedantiesiems), jau nepriklausomus aukštos kompetencijos mokslininkus
(EMTT dotacijos įsitvirtinusiesiems) ir vyresniuosius mokslinių tyrimų darbuotojus (EMTT
dotacijos patyrusiesiems). Šios didelės dotacijos skiriamos remiantis tarpusavio vertinimu
ir gali siekti net iki 2 mln. eurų pradedantiesiems, 2,75 mln. eurų įsitvirtinusiesiems ir
3,5 mln. eurų patyrusiesiems.
EMTT vadovaujasi principu „iš apačios į viršų“, t. y. leidžia mokslininkams patiems įžvelgti
naujas galimybes įvairiose mokslinių tyrimų srityse.
EMTT vadovauja mokslo taryba, kurią sudaro 22 geriausių mokslininkų ir mokslo
darbuotojų, o jos vadovė yra prof. Helga Nowotny. EMTT vykdomoji įstaiga, kuriai
vadovauja direktorius Pablo Amor, vykdo specialiąją programą „Idėjos“.

Daugiau informacijos
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://erc.europa.eu/
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