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 2016-12-12).
Prašome atkreipti dėmesį, kad 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.
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:

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

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

Galimi pareiškėjai:

Projekto lėšos:

Projekto trukmė:

Paraiškų teikimo tvarka:

Paraiškų rengimo nuostatos:

Paraiškos pateikimo terminas:

VII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2017–2020
metais įgyvendinti NAUJAS!!!
Paraiškos gali būti teikiamos šiems konkursams:
• 1 konkursas. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai,
vadovaujami patyrusių mokslininkų.
• 2 konkursas. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jaunųjų mokslininkų
projektai.
• 3 konkursas. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vykdomi
bendrai su užsienio šalių partneriais.
• 4 konkursas. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų
sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų.
• 5 konkursas. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų
sričių jaunųjų mokslininkų projektai.
• 6 konkursas. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų
sričių projektai, vykdomi bendrai su užsienio šalių partneriais.
Paraišką gali teikti projekto vykdytojai(as) kartu su vykdančiąja institucija.
Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į
Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
• Projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 100 tūkst. eurų.
• Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir
kiekvieniems kalendoriniams metams.
• Taryba finansuoja projekto įgyvendinimo išlaidas, patirtas vykdančiosios
institucijos ir projekto partnerių iš Lietuvos.
• Projekto trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 24 ir ne ilgesnė kaip 37
mėnesiai.
• Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2017 m. rugsėjo 1 d. ir ne vėliau
kaip 2017 m. spalio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 30 d.
• Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
Paraiška teikiama lietuvių ir anglų kalbomis, elektroniniu būdu, užpildžius
formą elektroninėje sistemoje (adresu: http://junkis.lmt.lt). Elektroninę
sistemą paraiškos formai pildyti planuojama atidaryti iki 2017 m. sausio 5 d.
Apie tai bus paskelbta Tarybos svetainės „Naujienų“ skyriuje.
Paraiškos forma elektroninėje sistemoje gali šiek tiek skirtis nuo skelbiamos
formos,
pateiktos
adresu:
http://www.lmt.lt/lt/teisine‐
informacija/teisiniai_dokumentai/426/download/6834.html
Visą detalią informaciją apie paraiškų rengimo nuostatas kiekvienam
konkursui
rasite
adresu:
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu‐
kalendorius/kvietimas/349.html
Paraiškos priimamos iki 2017 m. vasario 13 d. 16 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimo aprėptis:

Finansavimo suma:

Europos sąjungos programos „Horizontas 2020“ Europos mokslo tarybos
(toliau – EMT) „EMT dotacijos įsitvirtinantiems tyrėjams“ (angl. Consolidator
Grants) kvietimas teikti paraiškas (ERC‐2017‐COG) NAUJAS!!!
Kvietimas skirtas patyrusiems tyrėjams (ne mažiau nei prieš 7 metus ir ne
daugiau nei prieš 12 metų įgijusiems daktaro laipsnį), kuriantiems pirmąją
darbo grupę ir planuojantiems vykdyti priešakinius mokslinius tyrimus.
Iki 2 mln. eurų (išimtinais atvejais – iki 2,75 mln. eurų) vienam projektui.

Finansavimo intensyvumas: Iki 100 proc.
Projektų trukmė:
5 metai
Reikalavimai pagrindiniam • Remiami visų tautybių valstybėse narėse ir asocijuotosiose šalyse dirbantys (ar į
tyrėjui:
jas atvykstantys) jauni mokslininkai, pradedantys savarankišką mokslinę
veiklą arba kuriantys pirmąją darbo grupę ir vykdantys priešakinius mokslinius
tyrimus.
• Pagrindinis tyrėjas turi būti įgijęs daktaro laipsnį ne mažiau nei prieš 7 metus ir
ne daugiau nei prieš 12 metų. Esant pateisinamoms priežastims (pvz.,
motinystės ar tėvystės atostogos) šis laikotarpis gali būti pratęstas.
• Pagrindinis tyrėjas turi potencialą tapti išskirtiniu mokslo srities lyderiu ir gali
pateikti mokslinės brandos įrodymų:
a) keletą svarbių publikacijų, parengtų be disertacijos vadovo, kurios
pagrindinis (angl. main) autorius yra pagrindinis tyrėjas;
b) kitų reikšmingų publikacijų prestižiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose
tarpdisciplininiuose mokslo žurnaluose arba svarbiausiuose tarptautiniuose
recenzuojamuose žurnaluose, tarptautinių recenzuojamų konferencijų
pranešimų, kurių pagrindinis autorius yra pagrindinis tyrėjas;
c) patentų;
d) kviestinių pranešimų pripažintose tarptautinėse konferencijose;
e) apdovanojimų ir laimėtų prizų.
• Pagrindinis tyrėjas projektui vykdyti turi skirti ne mažiau kaip 50 proc. viso savo
darbo laiko.
Daugiau informacijos:
http://www.lmt.lt/lt/mkf/horizon2020/emt.html (lietuvių kalba)
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/erc‐2017‐cog.html (anglų kalba)
Tarybos organizuojamos
Siūlomas konsultacijų laikas – 2016 m. gruodžio 19 d., 2017 m. sausio 10 ir 17
konsultacijos kvietimo
d. 14–17 val., tačiau galima tartis ir dėl kito laiko.
klausimais:
Visus, norinčius dalyvauti konsultacijose, maloniai prašome iš anksto
užsiregistruoti, nurodyti vardą, pavardę, instituciją, el. pašto adresą bei
pageidaujamą laiką. Registracija vyksta el. paštu saulius.marcinkonis@lmt.lt
Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/naujienos/gruodzio‐19‐d.‐bfbk.html
Paraiškos pateikimo
Paraiškos priimamos iki 2017 m. vasario mėn. 9 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)*
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo
pavadinimas:
Paramos tikslas:

Remiamos veiklos:
Tiksliniai dalyviai:

Būtinosios
dalyvavimo
sąlygos:

Trukmė ir dydis:

Tyrėjų įdarbinimas
ir stažuotės:

Kitos sąlygos:

Paraiškos

Kvietimas teikti paraiškas pagal Marie Sklodowska Curie veiklą (toliau – MSCA)
„Inovatyvūs lavinimo tinklai (angl. Innovative Training Networks ITN)“ NAUJAS!!!
Lavinti naują kūrybingų ir verslių pradedančiųjų tyrėjų kartą, gebančią priimti
šiuolaikinius iššūkius bei žinias ir idėjas paversti visuomenei reikalingais produktais ar
paslaugomis.
Mokslinių tyrimų ir lavinimo veiklos, stažuotės, bendradarbiavimo tinkle veiklos ir kitos
lavinimo veiklos, komunikacija ir sklaida, visuomenės įtraukimas/informavimas.
MSCA gali dalyvauti visų mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių atstovai.
Akademinis sektorius:
• Valstybinės arba privačios aukštosios mokyklos, teikiančios akademinius laipsnius.
• Valstybinės arba privačios mokslinių tyrimų institucijos (ne pelno), kurių pagrindinė
misija – vykdyti mokslinius tyrimus.
• Tarptautinės organizacijos ir tarptautinės Europos interesų organizacijos (pvz. CERN).
Neakademinis sektorius: apima juridinius asmenis, kurie neatitinka akademinio sektoriaus
apibrėžimo, tačiau tenkina H2020 Dalyvavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus,
pavyzdžiui: įmonės (įskaitant mažas ir vidutines įmones); ne pelno ir labdaros
organizacijos; muziejai, ligoninės; tarptautinės organizacijos (pvz., UN, WHO).
Europos lavinimo tinklai (angl. European Training networks – ETN) – mažiausiai 3 dalyviai
iš 3 skirtingų ES valstybių narių (toliau – VN) ar H2020 asocijuotųjų šalių (toliau – AŠ).
Europos pramonės doktorantūra (angl. European Industrial Doctorates – EID) –
mažiausiai 2 dalyviai, įkurti 2 skirtingose VN ar AŠ. Vienas iš dalyvių turi būti iš
akademinio sektoriaus, o kitas – iš neakademinio sektoriaus. Bent vienas projekto dalyvis
(paramos gavėjas arba partneris) turi turėti teisę teikti daktaro laipsnį.
Europos jungtinė doktorantūra (angl. European Joint Doctorates – EJD) – mažiausiai 3
dalyviai, turintys teisę teikti daktaro laipsnį, iš 3 skirtingų VN ar AŠ.
Projektų trukmė: iki 4 metų.
Didžiausias galimas tyrėjų darbo mėnesių skaičius projekte:
• ETN, EJD ir EID su daugiau nei 2 dalyviais – 540 tyrėjo darbo mėnesių.
• EID su dviem dalyviais – 180 tyrėjo darbo mėnesių.
Įprastas projekto konsorciumo dydis: ETN – nuo 6 iki 10 paramos gavėjų, EID – 2 ar 3
paramos gavėjų, o EJD – nuo 4 iki 8 paramos gavėjų.
Gali būti įdarbinami tik pradedantieji tyrėjai (mažiau nei 4 m. mokslinio darbo patirties ir
neturintys daktaro laipsnio):
• ETN – visi paramos gavėjai privalo įdarbinti bent po vieną tyrėją.
• EID – abu paramos gavėjai turi įdarbinti visus tyrėjus arba vienas paramos gavėjas
įdarbina tyrėją, o kitas – priima stažuotis. Abiem atvejais įdarbinti tyrėjai turi praleisti
bent 50% darbo laiko neakademinio sektoriaus institucijoje. Visi tyrėjai turi studijuoti
pagal akademinio sektoriaus institucijos doktorantūros programą ir turėti bent du
darbo vadovus (iš akademinio ir neakademinio sektoriaus).
• EJD – paramos gavėjai turi įdarbinti visus tyrėjus arba vienas paramos gavėjas
įdarbina tyrėją, o kiti – priima stažuotis. Visi tyrėjai turi studijuoti pagal jungtinę
doktorantūros programą, numatančią jungtinę doktorantų atrankos, priežiūros ir
vertinimo sistemą bei daktaro laipsnio suteikimą bent dvejose šalyse.
• Tyrėjų darbo trukmė projekte gali būti nuo 3 iki 36 mėn.
• ETN tyrėjo stažuotei gali būti skiriama iki 30% viso darbo projekte laiko.
ITN projektuose (išskyrus EID su dviem dalyviais) vienos valstybės organizacijoms gali būti
skiriama ne daugiau nei 40 proc. visos ES paramos. Tinkluose gali dalyvauti visų tautybių
tyrėjai, bet taikoma mobilumo taisyklė – tyrėjas turi būti negyvenęs ir nevykdęs aktyvios
veiklos (studijos, darbas) priimančiosios institucijos šalyje daugiau nei 12 mėn. per
pastaruosius 3 m. iki darbo projekte pradžios.
Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/mkf/horizon2020/marie_curie.html ir
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to
pics/msca‐itn‐2017.html
Paraiškos priimamos iki 2017 sausio 10 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)*

pateikimo
terminas:

*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Paramos tikslas:
Remiamos veiklos:

Tiksliniai dalyviai:

Būtinosios dalyvavimo
sąlygos:

Trukmė ir dydis:

Personalo stažuotės:

Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal Marie Sklodowska Curie veiklą „Mokslinių tyrimų
ir inovacijų srities personalo mainai (angl. Research and Innovation Staff Exchange
– RISE)“ NAUJAS!!!
Skatinti tarptautinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, vykdant mokslinių tyrimų ir
inovacijų srities personalo mainus bei apsikeitimą žiniomis.
Bendro mokslinių tyrimų ir inovacijų projekto veiklos, stažuotės, personalo lavinimo
veiklų, seminarų, konferencijų organizavimas ir dalyvavimas jose, komunikacija ir
sklaida, visuomenės įtraukimas/informavimas.
MSCA gali dalyvauti visų mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių atstovai.
Akademinis sektorius:
• Valstybinės arba privačios aukštosios mokyklos, teikiančios akademinius
laipsnius.
• Valstybinės arba privačios mokslinių tyrimų institucijos (ne pelno), kurių
pagrindinė misija – vykdyti mokslinius tyrimus.
• Tarptautinės organizacijos ir tarptautinės Europos interesų organizacijos (pvz.,
CERN, EMBL).
Neakademinis sektorius apima juridinius asmenis, kurie neatitinka akademinio
sektoriaus apibrėžimo, tačiau tenkina H2020 dalyvavimo taisyklėse nustatytus
reikalavimus, pvz.: įmonės (įskaitant mažas ir vidutines įmones), ne pelno ir labdaros
organizacijos, muziejai, ligoninės, tarptautinės organizacijos (pvz., UN, WHO).
Mažiausiai 3 dalyviai iš 3 skirtingų šalių, iš kurių bent dvi yra ES VN ar H2020 AŠ. Jei
visi dalyviai yra iš to paties sektoriaus (akademinio ar neakademinio), tai bent 1
dalyvis turi būti iš trečiosios šalies (toliau – TŠ).
PASTABA! Išskiriami paramos gavėjai ir partneriai. Paramos gavėjai gali būti tik iš VN
ar AŠ, o partneriai – tik iš TŠ. Paramos gavėjai pasirašo dotacijos sutartį su Europos
Komisija ir yra atsakingi už tinkamą projekto veiklų įgyvendinimą. Partneriai
įtraukiami į projekto mokslines veiklas ir tyrėjų lavinimą, bet nepasirašo dotacijos
sutarties ir tiesiogiai negauna H2020 finansavimo. Teikiant paraišką, būtina pridėti
partnerių įsipareigojimo dalyvauti projekte raštus.
Projekto trukmė: 4 metai.
Didžiausias galimas stažuotės mėnesių skaičius projekte – 540 žmogaus stažuotės
mėnesių. Rekomenduojamas projekto konsorciumo dydis – 4–6 dalyviai.
Į stažuotes gali vykti:
• Pradedantieji tyrėjai (mažiau nei 4 m. mokslinio darbo patirties ir neturintys
daktaro laipsnio);
• Patyrę tyrėjai (daugiau nei 4 m. mokslinio darbo patirties ar įgiję daktaro laipsnį);
• Administratoriai, vadybininkai ir techninis personalas, susijęs su mokslinių tyrimų
ir inovacijų veiklomis.
Į stažuotes vykstantys tyrėjai ir darbuotojai turi būti dirbę siunčiančioje institucijoje
mažiausiai 6 mėnesius (visu etatu). Stažuotės metu jie lieka įdarbinti savo
institucijose (mokamas atlyginimas), o po stažuotės privalo į ją sugrįžti. Tyrėjo ar kito
darbuotojo stažuotės trukmė 1 – 12 mėn. Stažuotė gali vykti dalimis.
Tinkami finansuoti personalo mainai:
• Stažuotės iš akademinės institucijos VN / AŠ į neakademinio sektoriaus instituciją
kitoje VN / AŠ arba atvirkščiai.
• Stažuotės iš VN / AŠ institucijos į instituciją TŠ.
• Stažuotė iš TŠ institucijos į VN / AŠ instituciją, jei TŠ yra priskiriama
finansuojamoms šalims pagal atitinkamos H2020 Darbo programos A priedą.
Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/mkf/horizon2020/marie_curie.html ir
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/msca‐rise‐2017.html.
Paraiškos priimamos iki 2017 m. balandžio 5 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

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
Kvietimas skirtas remti taikomuosius nanomedicinos mokslinių tyrimų
projektus ir skatinti tarptautinį tyrėjų bendradarbiavimą akademiniame,
sveikatos priežiūros ir verslo sektoriuose.
Mokslo projektas turi būti bent vienoje 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 elektroninėje sistemoje pateikti išsamiąsias
(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:
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 išlaidoms apmokėti. 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

