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 2017-03-06).
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
NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS (TOLIAU –
NMA) KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo prioritetai:

Galimi pareiškėjai:
Finansavimo
intensyvumas:
Finansavimo suma:
Finansuojamos veiklos:
Paraiškų rengimo
nuostatos:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

NMA kviečia teikti paraiškas paramai parodomiesiems projektams ir
informavimo veiklai gauti NAUJAS!!!
• Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo
vietovėse.
• Visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir
konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų
valdymą.
• Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų
perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje.
• Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias
ekosistemas.
• Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir
miškininkystės sektoriuose.
• Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo įstaigos bei kiti juridiniai asmenys,
turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.
100 proc.
Iki 150 000 Eur (su PVM) vienam projektui įgyvendinti.
Parodomųjų bandymų rengimas (įrengti ir vykdyti), seminarų, lauko dienų ir kitų
informavimo renginių organizavimas skleidžiant mokslo žinias ir inovacijas.
• Pareiškėjas vieno kvietimo teikti paraiškas metu gali teikti ne daugiau kaip vieną
paramos paraišką pagal vieną temą projektui įgyvendinti.
• Didžiausia vienos dienos seminaro, lauko dienos arba grupės narių susitikimo
organizavimo kaina – 740 Eur (be PVM).
• Didžiausia konferencijos organizavimo kaina – 3500 Eur (be PVM).
Visas
kvietimo
sąlygas
ir
paraiškos
formą
rasite:
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos‐kaimo‐pletros‐20142020‐m‐
programa/priemoniu‐sarasas/parama‐parodomiesiems‐projektams‐ir‐
informavimo‐veiklai‐2017‐m/11519?tab=1
Nuo 2017‐04‐03 iki 2017‐05‐31*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

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

Kvietime dalyvaujančios
šalys:

Kvietimo aprėptis:

Galimi pareiškėjai:

Finansavimo suma:
Finansavimo intensyvumas:
Projekto trukmė:
Finansuojamos veiklos:

Paraiškų rengimo
nuostatos:

Paraiškų teikimo tvarka:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Tarptautinis NORFACE mokslinių tyrimų programos „Transformacijos ir
tvarumas“ (angl. Transformations to Sustainability, T2S) ERA‐NET Cofund
schemos kvietimas NAUJAS!!!
Belgija (Flandrijos ir Valonijos regionai), Brazilija, Kinija (Taipėjus), Suomija,
Prancūzija, Vokietija, Airija, Japonija, Latvija, Liuksemburgas, Nyderlandai,
Norvegija, Slovėnija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, JAV.
Lietuva dalyvauja kvietime, kaip bendradarbiaujanti šalis (angl. Cooperation
partner).
Kvietimas skirtas remti socialinių mokslų tyrimus, pagal šias temas:
• Visuomenės transformacijų ir tvarumo vadyba (angl. Governance of societal
transformations to sustainability).
• Visuomenės transformacijų ir tvarumo ekonomika bei finansai (angl.
Economy and finance of societal transformations to sustainability).
• Gerovės, gyvenimo kokybės, tapatumo, socialinių ir kultūrinių vertybių sąsaja
su visuomenės transformacijomis ir tvarumu (angl. Well‐being, quality of life,
identity, and social and cultural values in relation to societal transformations
to sustainability).
Mokslo projektą gali vykdyti tarptautinis konsorciumas, sudarytas iš ne mažiau
kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo iš 3 kvietime dalyvaujančių valstybių.
Konsorciumą turi sudaryti ne mažiau kaip 2 dalyviai, prašantys finansavimo iš 2
kvietime dalyvaujančių ES šalių narių ar asocijuotosios šalies ir partneris iš kitos
nei ES ar asocijuotosios kvietime dalyvaujančios šalies. Lietuvos dalyviai gali
dalyvauti projektuose kaip papildomi partneriai, t.y. gali prisijungti prie
minimalius reikalavimus atitinkančio konsorciumo.
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.
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (‐iųjų) institucijos (‐ų) biudžetas
neturi viršyti 100 tūkst. eurų.
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.
• Netiesioginės išlaidos.
• 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.
• Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo
dokumentai skelbiami: http://www.lmt.lt/lt/mkf/era‐net/norface.html
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape
pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje:
https://bfgo.org (anglų kalba), o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame
etape pateikiant išsamiąsias.
Trumposios paraiškos teikiamos iki 2017 m. balandžio 5 d. 00.00 val. Lietuvos
laiku (17 val. EDT, 22.00 GMT), o išsamiosios – iki 2017 m. rugsėjo 26 d.*

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

Kvietimo pavadinimas:

2017 m. kvietimas teikti paraiškas bendriems Lietuvos–Latvijos–Kinijos
(Taivano) programos mokslo projektams vykdyti NAUJAS!!!
Kvietimo aprėptis:
Visos mokslo sritys
Galimi pareiškėjai:
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (‐as) kartu su vykdančiąja
institucija ir partneriais iš Latvijos ir Kinijos (Taivano). Vykdančioji institucija turi
būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo
institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
Finansavimo suma:
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas:
• fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų projektui, vieniems metams gali
būti skiriama iki 25 000 JAV dolerių. Iš jų, ilgalaikiam materialiam ir
nematerialiam turtui įsigyti vieniems metams gali būti skiriama ne daugiau
kaip 6 250 JAV dolerių.
• socialinių ir humanitarinių mokslų projektui, vieniems metams gali būti
skiriama iki 20 000 JAV dolerių. Iš jų, ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam
turtui įsigyti vieniems metams gali būti skiriama ne daugiau kaip 5 000 JAV
dolerių.
Projekto trukmė:
Iki 3 metų
Finansavimo intensyvumas: Iki 100 proc.
Finansuojamos veiklos:
Mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitos su moksliniais tyrimais susijusios
veiklos, įskaitant vizitus į partnerių Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) institucijas bei
kviestines paskaitas.
Paraiškų rengimo nuostatos: • Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
• Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2018 m. sausio 1 d. ir baigtis ne
vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.
• Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir
kiekvieniems kalendoriniams metams.
• Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas
pagrindinis projekto vykdytojas.
• Pagrindinių projekto vykdytojų darbo apimtis projekte nėra nustatyta.
• Netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. visų projekto išlaidų.
• Projektuose skatinama užtikrinti jaunųjų tyrėjų dalyvavimą projekto veiklose,
ypač didelį dėmesį skiriant jų mobilumo veikloms.
• Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Tarybos interneto
svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/mkf/tarpvalstybines‐programos‐dvisales‐
trisales/lietuvos‐latvijos‐taivano.html
Paraiškų teikimo tvarka:
Paraiškos teikiamos visose trijose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai.
Paraiška Tarybai teikiama anglų kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje
(http://junkis.lmt.lt). Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi
laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų
sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškos
formoje.
Paraiškos pateikimo
Iki 2017 m. gegužės 31 d. 17 val. *
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

2017 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Ukrainos programos mokslo
projektams vykdyti NAUJAS!!!
Kvietimo aprėptis:
Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal šias
nustatytas sritis:
• Informacinės ir naujos gamybos technologijos (lazerinės, precizinės,
mechatroninės, robototechninės, plazminės, optoelektroninės, sensorinės ir
kt.).
• Energetika ir energijos efektyvumas.
• Ekologija ir racionali gamtonauda.
• Mokslas apie gyvybę, labiausiai paplitusių ligų naujos gydymo ir profilaktikos
technologijos, tyrimai biotechnologijų, bioinžinerijos ir genetikos srityse.
• Naujosios medžiagos.
• Socialiniai ir humanitariniai mokslai.
• Technologijos, skirtos gynybiniams pajėgumams stiprinti.
Galimi pareiškėjai:
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (‐as) kartu su vykdančiąja
institucija ir partneriais iš Ukrainos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos
mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
Pagal šį kvietimą paraiškų negali teikti Lietuvos–Ukrainos programos projektų
vykdytojai, kurių projektams skirtas finansavimas 2016–2017 m., jei paraiškos
teikiamos su tuo pačiu partneriu iš Ukrainos.
Projekto trukmė:
Iki 2 metų
Finansavimo intensyvumas: Iki 100 proc.
Finansavimo suma:
Neribojama
Finansuojamos veiklos:
Taryba finansuoja projekto vykdytojų iš Lietuvos trumpalaikius vizitus į Ukrainą
(iki 1 mėn.), bendrų seminarų, konferencijų ir susitikimų Lietuvoje organizavimą ir
bendrų straipsnių (leidinių) bei bendrų renginių medžiagos techninį rengimą ir
leidybą. Lėšų moksliniams tyrimams vykdyti neskiriama.
Paraiškų rengimo nuostatos: • Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2018 m. sausio 1 d. ir baigtis ne
vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d.
• Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
• Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir
kiekvieniems kalendoriniams metams.
• Iš Lietuvos biudžeto finansuojamos: Lietuvos tyrėjų kelionės į partnerio
instituciją Ukrainoje ir sveikatos draudimo išlaidos, Lietuvos tyrėjų dienpinigiai
ir pragyvenimo Ukrainoje išlaidos bei bendrų seminarų, konferencijų,
susitikimų Lietuvoje organizavimo išlaidos, atvykstančių mokslininkų ir kitų
tyrėjų kelionių išlaidos Lietuvoje.
• Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas
pagrindinis projekto vykdytojas.
• Netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. visų projekto išlaidų.
• Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Tarybos interneto
svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/mkf/tarpvalstybines‐programos‐dvisales‐
trisales/lietuvos‐ukrainos.html .
Paraiškų teikimo tvarka:
Paraiškos teikiamos abiejose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai.
Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje
(http://junkis.lmt.lt). Kartu su paraiška teikiami ir neatsiejama paraiškos dalimi
laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų
sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškos
formoje.
Paraiškos pateikimo
Iki 2017 m. gegužės 3 d. 17 val.*
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Galimi pareiškėjai:

Finansavimo suma:

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 siunčiančiojoje 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 prie
finansuojamų šalių 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, užpildant 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

