KONKURSINIAI KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS
EUROPOS SĄJUNGOS IR KITŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ PARAMAI GAUTI
Plėtros tarnyba informuoja apie šiuo metu galiojančius kvietimus Europos Sąjungos
finansavimo ir kitų šaltinių paramai gauti (paskelbti iki 2016-11-21).
Prašome atkreipti dėmesį, jog remiantis LSMU Projektinės veiklos vykdymo tvarka (toliau –
Tvarka) visi universiteto padaliniai prieš teikdami projektų paraiškas privalo Plėtros tarnybai pateikti
Tvarkoje nurodytus dokumentus. Su Tvarka galima susipažinti LSMU intranete („First Class“).
Plėtros tarnyba

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS (TOLIAU – MITA) KVIETIMAI:

Kvietimo pavadinimas:

Finansavimo suma:
Finansavimo intensyvumas:
Trukmė:
Finansuojamos veiklos:

Tikslinės grupės:
Kitos sąlygos:
Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas mokslininkams ir tyrėjams dalyvauti 7BP, EUREKA, EUROSTARS
tiksliniuose informaciniuose bei kontaktams užmegzti skirtuose
renginiuose
Visos su kelione susijusios išlaidos.
100 proc.
Kiekvieno renginio atveju nustatoma individualiai.
Mokslininko ar tyrėjo, ketinančio dalyvauti 7BP, EUREKA, EUROSTARS
projektuose, kelionės išlaidų apmokėjimas. Kelionė turi būti susijusi su
partnerių paieška, kontaktų užmezgimu.
Mokslininkai, tyrėjai.
Paraiškos priimamos likus ne mažiau kaip 14 d. iki renginio pradžios.
Preliminarus renginių sąrašas pateikiamas www.mita.lt.
Nuolat*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Finansavimo suma:
Finansavimo intensyvumas:
Trukmė:
Finansuojamos veiklos:

Tikslinės grupės:
Kitos sąlygos:
Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas mokslininkams ir tyrėjams dalyvauti 7BP, EUREKA, EUROSTARS
tiksliniuose informaciniuose bei kontaktams užmegzti skirtuose
renginiuose
Visos su kelione susijusios išlaidos.
100 proc.
Kiekvienam renginiui nustatoma individualiai.
Mokslininko ar tyrėjo, ketinančio dalyvauti 7BP, EUREKA, EUROSTARS
projektuose, kelionės išlaidų apmokėjimas. Kelionė turi būti susijusi su
partnerių paieška, kontaktų užmezgimu.
Mokslininkai, tyrėjai.
Paraiškos priimamos likus ne mažiau kaip 14 d. iki renginio pradžios.
Preliminarus renginių sąrašas pateikiamas www.mita.lt.
Nuolat*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Pareiškėjai:
Finansavimo intensyvumas:
Finansavimo suma:
Projektų trukmė:
Finansuojamos išlaidos:

Projektų trukmė:
Paraiškų pateikimo tvarka:

Paraiškos pateikimo terminas:

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia teikti finansines
paraiškas, siekiant gauti finansavimą, „EUROSTARS 2“ jungtinės
programos patvirtintų, projektų vykdymui 2017 metams NAUJAS!!!
Mažos ir vidutinės įmonės bei mokslo ir studijų institucijos.
100 proc. (neekonominei veiklai)
Ne daugiau kaip 300 000 Eur vienam projektui.
Ne ilgesnė nei 3 metai.
• Išlaidos projekto personalui: darbo užmokestis, socialinio draudimo
įmokos, įmokos į garantinį fondą, išlaidos komandiruotėms.
• Išlaidos priemonėms ir įrangai: ilgalaikio turto įsigijimo/nusidėvėjimo
arba amortizacijos išlaidos.
• Išlaidos pagal sutartis.
• Išlaidos medžiagoms, atsargoms ir panašiems produktams.
• Netiesioginės išlaidos.
Ne ilgesnė nei 3 metai.
• Paraiškas kiekvienas projekto vykdytojas teikia savarankiškai.
• Paraiškų formos ir teikimo tvarka yra reglamentuota „Dalyvavimo ir
finansavimo „EUROSTARS 2“ jungtinėje programoje sąlygų apraše“,
patvirtintame MITA direktoriaus 2014 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 2V‐
140 su visais jo pakeitimais ir skelbiama agentūros tinklalapyje adresu
http://www.mita.lt/lt/tarptautines‐programos/eurostars/svarbus‐
dokumentai/.
• Finansinės paraiškos turi būti pasirašytos pareiškėjo vadovo arba jo
įgalioto atstovo, vyriausiojo buhalterio ir atsakingojo vykdytojo.
• Paraiškos dokumentai (originalas ir elektroninė versija) turi būti
pristatyti vienu iš šių būdų: įteikti asmeniškai, pristatyti pašto kurjerio
arba atsiųsti registruotu laišku.
• Paraiškos turi būti pristatytos adresu: Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūra, A. Goštauto g. 12 – 219, LT‐01108 Vilnius
• Daugiau
informacijos:
http://www.mita.lt/lt/tarptautines‐
programos/eurostars/kvietimai/
Paraiškos priimamos iki 2016 m. gruodžio 9 d. 15 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS (TOLIAU – TARYBA) KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo aprėptis:

Pareiškėjas:

Finansavimo suma:
Finansavimo intensyvumas:
Projektų trukmė:
Finansuojamos veiklos:

Paraiškų pateikimo tvarka:

Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Tarptautinės programos EuroNanoMed III 2017 metų kvietimas NAUJAS!!!
Kvietimas skirtas taikomiesiems nanomedicinos mokslinių tyrimų projektams
remti ir tarptautinį tyrėjų bendradarbiavimą akademiniame, sveikatos
priežiūros ir verslo sektoriuose skatinti.
Mokslo projektas turi būti bent vienos iš šių tematikų:
•Regeneracinė medicina (angl. Regenerative medicine);
•Diagnostika (angl. Diagnostics);
•Tikslinis vaistų pristatymas (angl. Targeted delivery systems).
Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri
įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, arba valstybinė sveikatos
priežiūros įstaiga.
Mokslo projektą gali vykdyti tarptautinis konsorciumas, kuriame yra ne
mažiau kaip trys institucijos iš trijų skirtingų valstybių. Vienai valstybei turi
atstovauti ne daugiau kaip du partneriai. Bent dvi konsorciumo institucijos
turi būti skirtingų tipų: mokslo ir studijų institucija, sveikatos priežiūros
įstaiga arba įmonė. Maksimalus konsorciumo valstybių skaičius projekte – 5,
jis gali būti padidintas iki 7 tuo atveju, jeigu į konsorciumą jungiasi šios
valstybės: Belgija, Estija, Airija, Latvija, Lietuva, Rumunija, Slovakija,
Taivanas ir Turkija.
Iki 100 tūkst. Eur vienam projektui.
Iki 100 proc.
Iki 3 metų.
Projekto vykdytojo darbo užmokestis, projekto vykdytojo socialinio draudimo
ir kitos įmokos, išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus), išlaidos
autoriniams darbams, išlaidos prekėms, išlaidos komandiruotėms, išlaidos
ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti ir
netiesioginės išlaidos.
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape
pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma
papildyti antrajame etape ir pateikti išsamiąsias paraiškas. Abi paraiškos
teikiamos elektroninėje sistemoje
https://secure.pt‐dlr.de/ptoutline/app/euronanomed2017.
•Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar
kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
•Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne
mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
•Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
Daugiau informacijos:
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu‐kalendorius/kvietimas/348.html
http://www.lmt.lt/lt/mkf/era‐net/euronanomed.html
http://www.euronanomed.net/joint‐calls/8th‐joint‐call‐2017‐2/
Trumposios paraiškos priimamos iki 2017 m. sausio 16 d. (CET)*
Išsamiosios paraiškos priimamos iki 2017 m. birželio 9 d. 17 val. (CET)*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Pareiškėjas:

Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas teikti paraiškas 2017 metų doktoranto stipendijai už
akademinius pasiekimus gauti
Paraiškas gali teikti visų mokslo ir meno sričių I–IV metų nuolatinių studijų ir
I–VI metų ištęstinių studijų doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius
tyrimus (t. y. turintys paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų) ir (ar)
kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius (t. y. turintys
kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar)
sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių), jeigu jų doktorantūra
nesibaigia pirmąjį 2017 metų ketvirtį.
Stipendijos dydis gali būti iki 304 Eur per mėnesį.
• Kartu su paraiška privaloma pateikti institucijos rekomendaciją skirti
doktoranto stipendiją ir laisvos formos doktoranto vadovo
rekomendaciją skirti doktoranto stipendiją.
• Konkretų doktoranto stipendijos dydį 2017 metams Taryba nustatys
atsižvelgdama į gautų paraiškų skaičių, doktorantų mokslinių darbų ar
tyrimų ir meno kūrinių skaičių ir jų lygį, doktorantų stipendijoms
numatytą skirti lėšų sumą.
• Doktoranto stipendija skiriama vieniems kalendoriniams metams – nuo
2017 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., bet ne ilgiau kaip iki
doktorantūros pabaigos.
• Doktorantų, kurie gavo Tarybos stipendiją ar paramą akademinei išvykai
2016 m. ar ankstesniais metais ir kurių dalykinės ataskaitos už gautą
doktoranto stipendiją ar paramą doktoranto akademinei išvykai nebuvo
pateiktos arba pateiktos pavėluotai, arba įvertintos neigiamai, arba per
10 dienų nuo doktorantūros studijų sustabdymo nepranešė apie tai
Tarybai, 2017 m. ir vėlesnių metų paraiškos stipendijai gauti nebus
svarstomos.
• Paraiška teikiama užpildant formą el. sistemoje junkis.lmt.lt. Daugiau
informacijos: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu‐kalendorius/kvietimas/345.
Paraiškos priimamos iki 2016 m. gruodžio 15 d. 16 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Pareiškėjas:
Finansuojamos veiklos:

Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal COST programą
Paraiškas gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Kiekvienas
juridinis asmuo paraišką teikia savarankiškai.
COST programos remiamos
veiklos: komandiruotės, konferencijos,
seminarai, posėdžiai, trumpalaikės mokslinės išvykos, tyrėjų mainai,
mokymai, leidyba ir kt. Kompensuojamos kiekvienos COST valstybės narės 2
atstovų, vykstančių į veiklos narių susitikimus, išlaidos.
COST veiklai skiriamas finansavimas siekia apie 100 000 eurų 4 metams.
Paraiškos gali būti teikiamos tik toms COST veikloms, kurios yra patvirtintos
COST aukšto lygio pareigūnų posėdyje ir kurių COST veiklos valdymo
komitete Lietuva atstovo neturi arba turi tik vieną kitos nei pareiškėjo
institucija atstovą (įskaitant ir veiklos koordinatorių). Tarptautinę paraišką
vertinęs ekspertas negali teikti paraiškos dalyvauti toje COST veikloje.
Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildžius formą Tarybos elektroninėje
sistemoje http://sistema.lmt.lt.
Nuolat*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.

pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas:

Galimi pareiškėjai:

Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslo straipsnius ir išleisti knygas
Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems
Lietuvos mokslininkams tokias sąlygas, kad mokslininko ar institucijos,
kurioje jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių
tyrimų rezultatų sklaidai.
Prašymus gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys tyrėjai,
kurių straipsniai yra priimti spausdinti recenzuojamuose aukšto mokslinio
lygio žurnaluose arba kurių parengta ar sudaryta aukšto mokslinio lygio
knyga yra recenzuota ir ją norima išleisti prestižinėje užsienio leidykloje.
Iki 2500 Eur
Parama gali būti teikiama tik leidyklos išlaidų apmokėjimui. Straipsnio ar
knygos parengimo, vertimo, redagavimo, maketavimo ir pan. išlaidos, kurias
turėjo pareiškėjas, nėra remiamos. Prašymą dėl paramos paskelbti straipsnį
turi teisę teikti tik pirmasis straipsnio autorius arba autorius, straipsnyje
nurodytas asmeniu kontaktams.
Nuolat*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

