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EuCRF European Centre for Research & Financing 
aktyviai dirba trijose pagrindinėse srityse: 
 
 

� Tarptautiniu mastu finansuojami projektai  

� Moksliniai tyrimai 

� Mokslinių tyrimų/ strategijų, skirtų akademinėms 

organizacijoms ar kt. tyrėjų grupėms, kūrimas ir 

įgyvendinimas  

Tarptautiniu mastu finansuojami projektai 
 

Tarptautiniu mastu finansuojamų projektų srityje  mes 
didžiuojamės savo glaudžiais ryšiais su tarptautiniais 
mokslinius tyrimus ir taikomąja veiklą remiančiais 
fondais, o taip pat savo žiniomis, kaip gauti jų paramą. 
EuCRF taip pat siūlo didelę patirtį ir gebėjimus 
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektų 
valdymo bei projekto rezultatų sklaidos ir komercinimo 
srityse. 
 

EuCRF padeda organizacijoms parengti ir įgyvendinti 
projektus. Mes surandame galimus finansavimo 
šaltinius ir opcionus, įvertiname tyrimo klausimų 
tinkamumą, planuojame projektą ir numatome lėšas, o 
taip pat padedame parinkti subsidijos susitarimo 
rašymo metodiką, formuojame sėkmingus pasiūlymus 
ir randame tinkamiausius partnerius. 
 

Viso projekto gyvavimo metu dažniausiai kaip projekto 
partneriai prisidedame prie jo koordinavimo, 
įgyvendinimo ir finansinio projekto bei intelektinės 
nuosavybės teisių valdymo, sklaidos, projekto tikrinimo 
ir vertinimo bei ataskaitų teikimo ir kitų svarbių 
užduočių. 

 
 

Moksliniai tyrimai 
 

Pagrindinės EuCRF vykdomų mokslinių tyrimų sritys: 
socialinių-ekonominių, valdymo, švietimo, kultūros ir 
etikos mokslų bei kitos susijusios sritys.  
  

Būdama mokslinių tyrimų organizacija EuCRF siūlo 
mokslinių tyrimų ir mokslo metodikos kūrimo 
paslaugas, o taip pat atlieka aukščiausio lygio 
mokslinius tyrimus ir teikia pagalbą mokslo metodikos 
parinkimo klausimais. 
 

EuCRF turi didelę patirtį sekančiose mokslinių tyrimų 
srityse: Socialinių ir humanitarinių mokslų; Valdymo, 
organizavimo ir finansų; Ekonomikos ir tarptautinės 
prekybos; Teisės mokslų; Elgsenos mokslų; Švietimo 
sistemų, planavimo ir mąstymo; Kultūros ir 
tarpkultūrinės patirties; Filosofijos ir etikos; Lyčių 
klausimais ir Metodikos bei mokslinių tyrimų įgūdžių 
tobulinimo. Be to, kadangi su mumis dirba tinklo 
technologijų tarnybos vadovas, kuris yra puikus savo 
srities specialistas, taip pat siūlome ir pagalbą Vandens 
nuotėkų valdymo bei Proceso plėtros srityse. 

Mokslinių/Tyrimų strategijų, skirtų akademinėms ir 

tyrimų organizacijoms, kūrimas ir įgyvendinimas 
 

EuCRF siūlo savo išvystytą privačią Strategijos kūrimo ir 
įgyvendinimo programą, skirtą akademinėms ir tyrimų 
organizacijoms. 
 

EuCRF padeda pakelti tarptautinį organizacijų reitingą 
ir pagerinti jų reputaciją. Mes siūlome gerai parengtą 
procesą, kuris prasideda nuo veiklos analizės, 
suteikiančios galimybę nuolatos vertinti bendrą 
organizacijos, jos personalo ir valdybos veiklą. Vėliau 
parenkama organizacijos politikos kryptis ir rengiami 
veiksmų planai. Tai padeda sukurti kompetenciją 
akademinėje, mokslinėje ir mokslinių tyrimų srityje bei 
sustiprinti institucijos gebėjimus pritraukti lėšas savo 
moksliniams tyrimams. Galiausiai, EuCRF prisideda prie 
efektyvaus strateginio plano ir individualios plano 
įgyvendinimo programos, kurią organizacija gali lengvai 
pritaikyti praktiškai, kūrimo. 

 

* * * 

EuCRF padeda kurti mokslinių tyrimų bei plėtros 

strategijas ir politikos kryptis, leidžiančias padidinti 

išorinį JK, Danijos, Izraelio, Slovėnijos, Italijos, 

Lietuvos ir kt. Baltijos regiono šalių akademinių bei 

pramonės organizacijų finansavimą. Mes padedame 

pasirengti projektams ir prisidedame prie mokslinių 

tyrimų bei įvairių programų ir kitų tarptautiniu mastu 

finansuojamų projektų, tokių kaip NEW S, Coll-Plexity, 

PreGenesys, MoCaSin, HELM, HotZyme, 

TrainBioDiverse, BluePharmTrain ir kt., valdymo. 


