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 2017-02-07).
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
LR ŠVIETIMIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS (TOLIAU – LR ŠMM) KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:
Konkurso tikslas:
Galimi pareiškėjai:

Privalomos sąlygos:
Projektai turi atitikti
vieną iš kriterijų:
2017 m. prioritetinės
tyrimų temos:

Dalinis finansavimas:
Projekto trukmė:
Paraiškų rengimo
nuostatos:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursas NAUJAS!!!
Skatinti studentų pilietines, mokslines, kūrybines ir sportines
iniciatyvas,
bendradarbiavimą ir ugdyti studentų bendrąsias kompetencijas.
• Lietuvos aukštosios mokyklos.
• Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybės.
• Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos).
• Projektas atitinka Lietuvos mokslo ir studijų politiką.
• Projektas turi papildomų finansavimo šaltinių.
• Tema nurodyta prioritetinių temų sąraše.
• Renginiai skatina studentų pilietinę, mokslinę, kūrybinę ir sportinę veiklą, plėtoja
bendradarbiavimą.
• Tęstinės veiklos antikorupcine tematika.
• Socialiai jautrių grupių studentų aprėpties tyrimas, siūlymai dėl papildomų tikslinių
grupių.
• XXI amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo
aukštosios mokyklos.
• Neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų pasirinkimui ir (ar) karjerai.
Iki 10 tūkst. eurų.
Ne ilgesnė kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d. įmtinai.
Paraiškos teikiamos LR ŠMM (A. Volano g. 2, Vilnius). Paraiška PDF ir „Microsoft Office
Word“ formatu pateikiama ir el.paštu smmin@smm.lt su nuoroda – Pilietinių,
mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų konkursui, o jei paraiška siunčiama
registruotu paštu, turi būti pašto žyma, rodanti, kad laiškas išsiųstas iki kovo 6 d.
• Apie projektus pagal prioritetinių temų sąrašą – Diana Paškonytė, tel. (8 5) 219
1125, el. p. Diana.Paskonyte@smm.lt.
• Apie projektus, skirtus organizuoti renginius, kurie skatina studentų pilietinę,
mokslinę, kūrybinę ir sportinę veiklą, plėtoja bendradarbiavimą, – Algimantas
Šimaitis, tel. (8 5) 219 1203, el. p. Algimantas.Simaitis@smm.lt.
• LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakyme Nr. V‐59 ir LR ŠMM
puslapyje: http://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti‐konkursai/temos‐pilietiniu‐
moksliniu‐kurybiniu‐ir‐sportiniu‐studentu‐projektu‐konkursui‐2017‐m.
Paraiškas galima teikti 2017 m. nuo vasario 6 d. iki kovo 6 d.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

LR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS (TOLIAU – LR ŽŪM) KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:

Kvietimo tikslas:

Galimi pareiškėjai:

Finansavimo suma:
Finansavimo
intensyvumas:
Projekto trukmė:
Kiti reikalavimai:

Paraiškų rengimo
nuostatos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

SUSFOOD2 ERA‐NET (liet. Tvari maisto gamyba ir vartojimas; angl. Sustainable food
production and consumption) Cofund tarptautinis kvietimas teikti paraiškas mokslo
projektams vykdyti NAUJAS!!!
Palaikyti mokslinį bendradarbiavimą tarp ES valstybių ir asocijuotųjų narių, siekiant
padidinti mokslinių tyrimų indėlį darnioms maisto sistemoms (nuo gamybos iki
vartojimo) kurti.
Organizacijos, kurių pagrindinė veikla yra mokslinių tyrimų ir eksperimentų vykdymas:
universitetai; valstybinės mokslinių tyrimų institucijos; integruoti mokslo, studijų ir
verslo centrai; privačios įmonės; nevyriausybinės organizacijos.
Bendra konsorciumo projekto suma negali viršyti 1,5 mln. eurų.
Maksimali Lietuvos dalyvio prašoma suma – 100 000 eurų.
Iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Iki 36 mėnesių. Patvirtintų projektų pradžia: 2018 m. sausis–gegužė.
Projekto konsorciumas gali teikti paraiškas „Mokslinių tyrimų“ (dalyvauja tik mokslinių
tyrimų institucijos) arba „Mokslinių tyrimų ir inovacijų“ (dalyvauja mokslinių tyrimų
institucijos ir verslo atstovai) srityse šiomis temomis:
• Inovacijos maisto perdirbimo technologijose ir produktuose (angl. Innovation in
food processing technologies and products).
• Pridėtinės vertės sukūrimas tvariose maisto sistemose didinant išteklių naudojimo
efektyvumą ir mažinant maisto atliekų kiekį (angl. Providing added value,
increased resource efficiency and reduction of waste in sustainable food systems).
• Tarptautinį konsorciumą turi sudaryti mažiausiai trys nepriklausomi tinkami
pareiškėjai iš mažiausiai trijų SUSFOOD2 programos priede 3 pateiktų šalių
partnerių.
• Paraiška pildoma anglų kalba.
• Privaloma registracija Meta Knowledge Base (MKB) duomenų bazėje
(daugiau
informacijos
http://susfood‐db‐era.net/drupal/user/register
http://susfood‐db‐era.net/drupal/content/meta‐knowledge‐base).
• Išankstinės trumposios paraiškos teikiamos anglų kalba elektroninėje sistemoje
https://www.submission‐susfood‐era.net/call1.
• Daugiau informacijos apie išankstinių trumpųjų paraiškų rengimo ir teikimo
sąlygas rasite: http://zum.lrv.lt/lt/skelbimai/susfood2‐era‐net‐cofund‐tarptautinis‐
kvietimas‐teikti‐paraiskas‐mokslo‐projektams‐vykdyti bei oficialiame dokumente:
http://susfood‐db‐
era.net/drupal/sites/default/files/CallAnnouncement_SUSFOOD2_9‐01‐
2017%20with%20link%20NWO.pdf (anglų kalba).
Išankstinės trumposios paraiškos teikiamos anglų kalba elektroninėje sistemoje
https://www.submission‐susfood‐era.net/call1 iki 2017 m. kovo 13 d. 15.00 val. CET
(Centrinės Europos laikas)*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

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

Programos FLAG‐ERA II 2017 metų kvietimas mokslo projektų paraiškas teikti tyrimų
srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“ NAUJAS!!!
Kvietimo aprėptis:
Kvietimas skirtas remti fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslinių tyrimų projektus
tyrimų srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“.
Galimi pareiškėjai ir
Mokslo projektą gali vykdyti tarptautinis konsorciumas, sudarytas iš ne mažiau kaip 3
partneriai:
dalyvių iš 3 skirtingų valstybių. Galimi du konsorciumų variantai:
1. Ne mažiau kaip 3 dalyviai, prašantys finansavimo, iš 3 kvietime dalyvaujančių
valstybių, arba
2. Ne mažiau kaip iš 2 dalyviai, prašantys finansavimo, iš 2 kvietime dalyvaujančių
valstybių ir partneris iš kitos, kvietime nedalyvaujančios šalies, kuris dalyvauja su
savo finansavimu.
Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos finansavimą, paraišką gali teikti projekto
vykdytojai (‐as) kartu su vykdančiąja institucija, kuri turi būti Lietuvos mokslo ir studijų
institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti
mokslininkas.
Finansavimo suma:
Iki 100 tūkst. eurų.
Projekto trukmė:
Iki 3 metų.
Finansuojamos išlaidos: • 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.
• Netiesioginės išlaidos.
Paraiškų rengimo
• Visų projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (‐iųjų) institucijos (‐ų) biudžetas
nuostatos:
neturi viršyti 100 tūkst. eurų.
• 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.
Su kvietimu susijusios nacionalinės taisyklės skelbiamos Lietuvos mokslo tarybos
tinklalapyje http://www.lmt.lt/lt/mkf/era‐net/flag.html.
Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo
dokumentai
skelbiami
programos
„FLAG‐ERA“
interneto
svetainėje
https://www.flagera.eu/flag‐era‐calls/jtc‐2017/call‐announcement.
Paraiškos pateikimo
Paraiškas galima teikti nuo 2017 m. sausio 11 d. iki kovo 14 d. 17 val. (CET –
terminas:
Centrinės Europos laiku). *
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Galimi pareiškėjai:

Projekto lėšos:

Projekto trukmė:
Kiti reikalavimai:

Paraiškų rengimo
nuostatos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Tarptautinis Matsumae fondas (Matsumae International foundation, toliau – MIF)
(Japonija) kviečia teikti paraiškas ir kartu su partneriais Japonijoje imtis inovatyvių
tyrimų prioritetinėse gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse
Asmenys norintys teikti paraišką, privalo:
• Būti ne japonų tautybės.
• Būti ne vyresni nei 49 metai amžiaus.
• Turėti daktaro laipsnį ir darbo sutartį savo šalyje.
• Nebuvę Japonijoje.
Stipendija, kurią sudaro 220 000 jenų/mėn. skiriama mokslinių tyrimų darbams atlikti,
pragyvenimo, taip pat draudimo ir oro transporto išlaidoms (į ir iš Tokijo ekonomine
klase) padengti. Papildomai skiriama fiksuota vienkartinė 120 000 jenų išmoka tik
atvykus (vietinio transporto išlaidoms ir pradinės būsto nuomos įmokos išlaidoms
apmokėti). Parama mokslo darbuotojo šeimos nariams nėra skiriama.
Stipendijos skiriamos laikotarpiui, kurio trukmė gali svyruoti 3–6 mėnesius, 2018 m.
balandžio mėn. –2019 m. kovo mėn.
• Gebėjimas bendrauti anglų ir japonų kalbomis.
• Gana gera sveikatos būklė, neturėjimas fizinės negalios, kuri galėtų sutrukdyti
tinkamai atlikti mokslinius tyrimus.
• Paraiškos privalo būti siunčiamos tik iš pareiškėjo šalies.
• Paraiškos negali būti pateikiamos faksu arba el. laišku.
• Pareiškėjai gali savo nuožiūra pasirinkti priimančiąsias institucijas Japonijoje
(universitetų mokslinių tyrimų laboratorijas, Japonijos nacionalinius mokslinių
tyrimų institutus ar atitinkamus privataus verslo infrastruktūros padalinius).
1. Norintieji teikti paraišką stipendijai privalo užpildyti paraiškos formą, pateiktą
http://www.mif‐japan.org/fellowship/form/?hl=en, arba ją gali atsisiųsti PDF arba
„Word“ dokumento formatu.
2. Užpildyta paraiška (A4 formato 8 lapai) tik anglų kalba turi būti išsiųsta MIF oro
paštu. Kita kalba ar nevisiškai užpildytos paraiškos, taip pat gautos ne su visais
prašomais dokumentais, bus atmetamos.
3. Kartu su užpildyta paraiškos forma pareiškėjas privalo pateikti:
• Mokslinio tyrimo projektą (tikslas, metodologija, tyrimo turinys, planas).
• Visą publikacijų sąrašą.
• Atspausdintą svarbiausią pareiškėjo publikaciją anglų kalba (ar trumpą
santrauką, jei anglų kalba publikaciją pateikti nėra galimybės).
• Pareiškėjo gyvenimo aprašymą (curriculum vitae).
• Darbdavio rekomendaciją, patvirtinančią pareiškėjo gebėjimus ir pasiekimus,
taip pat ir pareiškėjo galimybę išvykti paraiškoje nurodytu laikotarpiu, jei
stipendija būtų suteikta.
• Patvirtintus pareiškėjui išduotus universiteto diplomus (daktaro, magistro,
bakalauro).
• Kvietimo laišką iš kviečiančiosios institucijos, pasirašytą atsakingo mokslininko
(laisva forma, el. laišku kvietimai nebus priimami).
Daugiau informacijos apie paraiškos sąlygas stipendijai moksliniam darbui rengti
rasite:
http://www.lmt.lt/lt/naujienos/kitu‐instituciju‐naujienos/tarptautinis‐
matsumae‐fondas‐wwcs.html
bei
oficialiame
dokumente:http://www.mif‐
japan.org/wp‐content/uploads/2015/05/AE2018.pdf (anglų kalba).
Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugpjūčio mėn. 31 d.*
*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)“
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:
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://junkis.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

