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 2017-04-03).
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:
Projekto trukmė:
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.
36 mėn.
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-mprograma/priemoniu-sarasas/parama-parodomiesiems-projektams-irinformavimo-veiklai-2017-m/11519?tab=1
Nuo 2017-04-03 iki 2017-05-31*
*BŪTINA informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt, nes pagal programos įgyvendinimo taisykles TEIKIAMA TIK 1
PROJEKTO PARAIŠKA NUO UNIVERSITETO.

LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪROS (TOLIAU – LVPA) KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo tikslas:

Finansuojamos veiklos:
Galimi pareiškėjai:

Finansavimo suma:
Finansavimo
intensyvumas:
Kvietimo tinkamos
išlaidos:
Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo
terminas:

LR ūkio ministerijos ir LVPA kvietimas teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ NAUJAS!!!
Skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (tolau – EĮT)
ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip
Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP)
išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.
Dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT
organizacijos, renginiuose.
 privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys projektų finansavimo sąlygų aprašo 16.3 ir 16.4
papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus;
 mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai, atitinkantys aprašo 16.3
ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.
Nuo 3000 Eur iki 10 000 Eur
Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo
komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos.
Visas kvietimo sąlygas, susijusius dokumentus ir paraiškos
http://lvpa.lt/lt/paraiskos/kvietimas-pagal-priemone-inoconnect-350
Nuo 2017-03-08 iki 2020-11-30, 16:00 val.*

formą

rasite:

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

ITALIJOS AMBASADOS VILNIUJE KVIETIMAS:
Kvietimo
pavadinimas:
Kvietimo tikslas:

Italijos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos kvietimas teikti
paraiškas gauti paramą trumpalaikiams vizitams NAUJAS!!!
Plėtoti intensyvesnius dvišalius kultūrinius ryšius abi šalis dominančiose srityse, tuo pačiu
skatinant universitetų ir tyrimų centrų bendradarbiavimą.
Galimi pareiškėjai: Dėstytojai, ekspertai ir mokslininkai.
Finansavimo suma: Iki 906 Eur, t.y. 120 Eur/d. pirmas 6 dienas ir 93 Eur/d. už septintą ir aštuntą dienas.
Projekto trukmė:
Kelionės/komandiruotės turi įvykti iki 2017 m. lapkričio 15 d.
Paraiškų rengimo
 Parama suteikiama tik viešnagės iki 8 dienų išlaidoms padengti.
nuostatos:
 Būtinas oficialus Italijos universiteto ar kultūros įstaigos kvietimas pavieniam užsienio šalies
kandidatui. Komandiruotė turi būti aktyvus kandidato dalyvavimas tyrimų projektuose,
dirbtuvėse, paskaitose, seminaruose.
 Per 15 d. nuo komandiruotės Italijoje pasibaigimo suinteresuotas asmuo turi atsiųsti
laipinimo korteles ir ataskaitą apie komandiruotę Italijos Užsienio reikalų ministerijai ir
Italijos ambasadai.
 Visi dokumentai turi būti pateikti italų arba anglų kalbomis.
Paraiškų teikimo
Paraiškos su visais dokumentais turi būti atsiųstos į Italijos ambasadą Vilniuje, kuri juos persiųs
tvarka:
į Italijos užsienio reikalų ministeriją, likus bent 40 dienų iki suinteresuoto asmens atvykimo į
Italiją. Teikiami dokumentai:
 Priimančiosios Italijos institucijos kvietimą ant firminio blanko (su data ir parašu), kuriame
turi būti nurodytos ir viešnagės datos.
 Kviečiamojo asmens sutikimo laiškas ant firminio blanko su data ir parašu.
 Kandidato gyvenimo aprašymas, asmens dokumento kopija.
 Komandiruotės darbo planas, kuriame būtų glaustai apibūdinta viešnagės metu numatyta
vykdyti veikla.

Paraiškos
pateikimo
terminas:

Platesnė su kvietimu susijusi informacija pateikiama: http://www.lmt.lt/lt/naujienos/kituinstituciju-naujienos/italijos-uzsienio-reikalu-224j.html
Iki 2017 m. rugsėjo 15 d.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

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

Kvietimas teikti paraiškas paramai mokslinėms išvykoms NAUJAS!!!
Paramos mokslinėms išvykoms tikslas – skatinti tyrėjus kelti mokslinę kvalifikaciją,
didinti jų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų
tarptautinę sklaidą.
Galimi pareiškėjai:
Tyrėjai, kurių darbo ir (arba) studijų vieta yra Lietuvos mokslo ir studijų institucija,
įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą (https://www.aikos.smm.lt)
Finansuojamos veiklos:
Paramos lėšomis kompensuojamos tyrėjų patiriamos kelionės, gyvenamojo ploto
nuomos, konferencijos dalyvio mokesčio, draudimo, vizos mokesčio, su dalyvavimu
mokslinėje ekspedicijoje susijusios išlaidos.
Finansavimo intensyvumas: Iki 100 proc.
Paraiškų rengimo nuostatos: 1. Paraiška rengiama lietuvių kalba.
2. Paramą galima gauti mokslinėms išvykoms, kurios prasidės ne anksčiau kaip
2017 m. kovo 28 d. ir pasibaigs ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 30 d.
3. Mokslinės išvykos lėšos laikomos tinkamomis, jei jos pagrindžiamos ne anksčiau
kaip 2017 m. sausio 1 d. ir ne vėliau kaip 2017 m. rugsėjo 30 d. išrašytais ir
apmokėtais dokumentais.
4. Tyrėjas gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką.
5. Paraiška teikiama pasirenkant tik vieną mokslinės išvykos tikslą:
 dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje;
 stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijoje;
 dalyvauti užsienyje organizuojamoje mokslinėje ekspedicijoje arba tyrėjų
mokykloje;
 atlikti mokslinius tyrimus užsienio mokslo ir studijų institucijoje arba įstaigoje.
6. Remiama ne ilgesnė kaip 30 (trisdešimties) dienų mokslinė išvyka.
7. Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose prašomos kompensuoti mokslinės išvykos
išlaidos yra ne mažesnės nei 300 eurų.
8. Mokslinės išvykos finansuojamos išlaidų kompensavimo būdu.
9. Remiamos šios išlaidų rūšys: kelionės, gyvenamojo ploto nuomos išlaidos,
konferencijos dalyvio mokestis, draudimo išlaidos, vizos mokestis, išlaidos už
archyvinių dokumentų kopijavimą ir pargabenimą bei būtinosios išlaidos,
susijusios su dalyvavimu mokslinėje ekspedicijoje.
10.Netinkamomis išlaidomis laikomos valiutos keitimo mokesčiai.
Paraiškų teikimo tvarka:
Paraiška teikiama elektroniniu būdu užpildant formą elektroninėje sistemoje
http://junkis.lmt.lt. Neatsiejama paraiškos dalimi laikomas institucijos raštas,
teikiamas kartu su paraiška. Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/kvietimukalendorius/kvietimas/361.html
Su kvietimu susiję dokumentai: http://www.lmt.lt/lt/mkf/parama/kel.html
Paraiškos pateikimo
Iki 2017 m. balandžio 27 d. 16 val.*
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo
pavadinimas:
Kvietimo aprėptis:

Galimi pareiškėjai:

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

Paraiškų rengimo
nuostatos:

Paraiškų teikimo
tvarka:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Tarptautinis programos M-ERA.NET 2 („Nuo medžiagų mokslo ir inžinerijos iki inovacijų
Europoje“) 2017 metų kvietimas teikti paraiškas. NAUJAS!!!
Kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti mokslo projektus šiose tematikose:
 Skaitmeniniais metodais kuriamos medžiagos (Integrated Computational Materials
Engineering- (ICME)).
 Naujoviški paviršiai, dangos ir sąsajos (Innovative surfaces, coatings and interfaces).
 Didelio našumo kompozitai (High performance composites).
 Daugiafunkcės medžiagos (Multifunctional materials).
 Naujos strategijos pažangių medžiagų technologijoms, taikomoms sveikatos srityje (New
strategies for advanced material-based technologies in health applications).
 Medžiagos gamybai (Materials for additive manufacturing).
 Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir
tarptautiniais partneriais iš 26 šalių: Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Estijos, Islandijos,
Italijos, Ispanijos, Izraelio, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Nyderlandų,
Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos, Šveicarijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos,
taip pat Brazilijos, Korėjos, Pietų Afrikos Respublikos, Rusijos ir Taivano.
 Tarptautinį projektą vykdo konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3 institucijos,
prašančios finansavimo, iš 2 kvietime dalyvaujančių šalių (iš jų bent viena ES valstybė
narė ar asocijuotoji valstybė). Partneriai, neprašantys finansavimo, gali dalyvauti
papildomai su minimalius reikalavimus atitinkančiu konsorciumu.
 Koordinatorius privalo būti iš kvietime dalyvaujančios šalies. Konsorciumo partnerių
skaičius nėra ribojamas.
 Siekdami gauti 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.
Iki 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.
 Tarptautinės paraiškos teikiamos pagal M-ERA.NET 2 programos 2017 m. kvietimą ir
nustatytas taisykles.
 Taryba finansuoja projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos išlaidas
projekte. Vykdančioji institucija, Lietuvoje pildydama tarptautinę paraišką, turi
vadovautis ir Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintomis Tarybos ir
sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis.
 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/kvietimu-kalendorius/kvietimas/360.
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Trumpąsias paraiškas galima teikti
programos M-ERA.NET 2 elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje (https://m-era.net/jointcalls/joint-call-2017)
Trumposios paraiškos teikiamos iki 2017 m. birželio 13 d. 12.00 val. Briuselio laiku (13.00
val. Lietuvos laiku).*
*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
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-dvisalestrisales/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
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-dvisalestrisales/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/tarptautinismatsumae-fondas-wwcs.html
bei
oficialiame
dokumente:http://www.mifjapan.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:
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

