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 2017-06-07).
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

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:

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“
Skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (toliau – 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 3 000 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

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

rasite:

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS (TOLIAU – MITA) KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:
Finansavimo tikslas:
Galimi pareiškėjai:
Galimi partneriai:
Projekto trukmė:
Finansavimo suma:
Finansavimo
intensyvumas:

Remiamos veiklos:
Finansuojamos išlaidos:

Paraiškų rengimo
nuostatos:

Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektų atrankos konkursui
NAUJAS !!!
Sudaryti palankias sąlygas technologinei plėtrai, skatinant mokslo ir verslo
bendradarbiavimą.
Mokslo ir studijų institucijos (atitinkančios Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatyme pateiktą apibrėžimą ir įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre).
Privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės
statusą.
Numatoma projektų pradžia: 2017 m. rugsėjo 1 d. Projektų trukmė - iki 16 mėn. (iki
2018 m. gruodžio 31 d.).
Bendra projekto vertė, kartu su įmonės indėliu - iki 100 000,00 eurų.
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis (de minimis pagalba) negali viršyti:
 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų projekto vykdytojui;
 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų partneriui, jeigu partneris yra
labai maža įmonė. Partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne
mažiau nei 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų;
 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų partneriui, jeigu partneris yra
maža įmonė. Partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei
30 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų;
 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų partneriui, jeigu partneris yra
vidutinė įmonė. Partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau
negu 40 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Taikomųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros vykdymas ir inovacijų, reikalingų
viešojo ir privataus sektoriaus problemoms spręsti, kūrimas.
 Išlaidos projekto personalui (projekto darbo grupę, vykdančią projekto
tiesiogines veiklas, gali sudaryti ne daugiau kaip 5 etatai), komandiruočių
išlaidos.
 Išlaidos priemonėms ir įrangai (ilgalaikiam turtui).
 Išlaidos pagal paslaugų sutartis.
 Išlaidos medžiagoms, atsargoms ir panašiems produktams (trumpalaikiam
turtui).
 Netiesioginės išlaidos.
 Paraiškas teikia projekto koordinatorius.
 Bent vienas projekto partneris turi būti Lietuvoje registruota įmonė, vykdžiusi
aktyvią veiklą per paskutinius kalendorinius metus, t. y. įmonės metinė apyvarta
yra ne mažesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai Eur) per paskutinius prieš
paraiškos pateikimą finansinius metus arba per įmonės veiklos laikotarpį, jei ji
veikia trumpiau nei metus.
 Pareiškėjas turi būti sudaręs jungtinės veiklos sutartį su partneriu(-iais).
 Mokslo ir studijų institucija turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš
intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką.
 Paraiška teikiama mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinės
sistemos (MTEPIS, www.e-mokslovartai.lt) priemonėmis.
http://www.mita.lt/lt/nacionalines-programos/technologiniu-pletros-projektufinansavimo-priemone/kvietimai/;
https://www.e-mokslovartai.lt/all-calls-forproposals/-/call/2e567b44-261b-460c-917a-ee7df63ccde7
Iki 2017 liepos 3 d. 16:30*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Finansavimo tikslas:

Galimi pareiškėjai:
Minimalūs reikalavimai
pareiškėjams:

Projekto trukmė:
Finansavimo
intensyvumas:
Remiamos veiklos:

Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir
tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų
veiklose (TYKU 2)
Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau
pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas,
skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo
bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.
Mokslo sektoriaus mokslininkai ir / arba tyrėjai, vykdantys arba ketinantys vykdyti
mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus.
 Dalyvio mokslinių tyrimų krypties atitikimas renginio tematiką.
 Dalyvio mokslinė kompetencija.
 Dalyvavimo patirtis tarptautinėse programose (paraiškų rengimas, vertinimas,
dalyvavimas projektuose, kita).
 Dalyvavimo renginyje tikslingumo pagrindimas.
Ne ilgesnė kaip 9 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.
Iki 100 proc.







Finansuojamos išlaidos:










Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Dalyvavimas informaciniuose renginiuose, susijusiuose su paraiškų rengimu,
MTEPI projektų valdymu ir administravimu.
Dalyvavimas partnerystės renginiuose ir / ar tyrėjų misijose.
Dalyvavimas konsorciumo partnerių susitikimuose, skirtuose MTEPI programų
projektams rengti.
Konsorciumo partnerių susitikimų, skirtų MTEPI programų projektų rengimui,
organizavimas Lietuvoje.
Dalyvavimas MTEPI asociacijų, Europos technologijų platformų posėdžiuose ir
kituose susijusiuose renginiuose, konferencijose, kurių metu formuojamos
naujos strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei
veiklos ir teikiami siūlymai programai „Horizontas 2020“.
Dalyvavimas tarptautiniuose MTEPI programų praktiniuose seminaruose ir / ar
stovyklose, kuriuose gali dalyvauti doktorantai.
Transporto išlaidos.
Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos užsienyje.
Dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos.
Kelionės į užsienį metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos.
Vykstant į konferenciją, konsorciumą, parodą ar kitą renginį, – registravimosi
renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos neviršijančios 400 Eur.
Maisto išlaidos (pagal pateiktus pagrindžiančius dokumentus) neviršijant
dienpinigių normos.
Kitos su kelione į užsienį susijusios būtinosios išlaidos (miesto (ekologinis)
mokestis, registruoto bagažo mokestis, bagažo saugojimo ir pan. išlaidos).
Patalpų (su įranga) nuomos Lietuvoje ir maitinimo išlaidos (taikoma tik
konsorciumų susitikimų organizavimui Lietuvoje) – iki 2000 Eur.

http://www.mita.lt/lt/projektai/tyku2/kvietimai/
Iki 2019 m. kovo 1 d.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

EUROPOS KOMISIJOS (TOLIAU – EK) KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS:
Kvietimo pavadinimas:

Kvietimo tikslas:

Kvietimo aprėptis:

Galimi pareiškėjai:
Finansavimo vykdymas:

Projekto trukmė:

Finansavimo intensyvumas:
Finansavimo suma:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Europos Komisijos ir Bio-pramonės konsorciumo viešojo ir privataus sektorių
partnerystė „Bio-pramonės bendroji iniciatyva“ (angl. Bio-based Industries
Joint Undertaking, BBI JU) kviečia teikti paraiškas tarptautiniams projektams
NAUJAS !!!
Plėtoti tvarią ir konkurencingą bio-pramonę Europoje:
 Naujų technologijų kūrimas, siekiant užpildyti vertės grandinės spragas.
 Verslo modelių kūrimas integruojant kuo daugiau vertės grandinės
ekonomikos dalyvių.
 Pavyzdinių biokombinatų kūrimas/steigimas, diegiant naujas technologijas ir
verslo modelius, taip skatinant investicijas ES.
Pagrindinė kvietimų strategija yra numatyta keturiomis kryptimis:
 Skatinti tvarios biomasės-žaliavos tiekimą egzistuojančioms ar naujoms
pridėtinės vertės grandinėms.
 Optimizuoti procesų veiksmingumą integruotose biokombinatuose.
 Skatinti kūrimą ir įdiegimą inovatyvių bioproduktų specifinėse rinkose.
 Sukurti ir paspartinti bioproduktų įsisavinimą rinkoje.
Juridiniai asmenys (įmonės, universitetai, tyrimų centrai ir kt.)
Finansuojamos šios projektinės veiklos:
 Moksliniai tyrimai ir inovacijos (angl. RIA);
 Inovacijų veikla (angl. IA);
 Koordinavimas ir parama (angl. CSA).
Kvietimų pagal šias projektines veiklas sąrašas, sąlygos bei dokumentai pateikti
Europos Komisijos puslapyje:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-bbi-jti-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
 RIA: 3-5 metai
 IA: 4-5 metai
 CSA: 1-3 metai
Iki 100 proc.
Didžiausia finansuojama suma pagal projektines veiklas:
 RIA: 2-5 mln. Eur
 IA: 7 mln. Eur
 CSA: 21 mln. Eur
Kvietimas (anglų kalba):
http://www.mita.lt/uploads/documents/renginiai/bbi_ju2017call_for_proposal
sbrochure.pdf
BBI JU programos svetainė (anglų kalba): https://www.bbieurope.eu/participate/calls-proposals-2017
Programos pristatymas (anglų kalba):
http://www.mita.lt/uploads/files/9041_Info%20Day%20BBI%20JU%20Lithuania
.pdf73061622.pdf
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia rengiančius paraiškas dalyvauti
individualiose konsultacijose š.m. birželio 27-29 d. Būtina registracija. Visa
susijusi
informacija:
http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/konsultacines_dienos_h20
20_bio-pramones_iniciatyva/
Iki 2017 m. rugsėjo 7 d., 17 val. Briuselio laiku.*
*BŪTINA informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt.

Kvietimo
pavadinimas:

Kvietimo tikslai:

Galimi pareiškėjai:
Projekto trukmė:
Finansavimo
intensyvumas:
Finansavimo suma:
Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

EK kviečia teikti paraiškas pagal programos „Horizontas 2020“ srities „Kompetencijos
sklaida ir dalyvavimo skatinimas” (angl. Spreading excellence and widening
participation H2020-WIDESPREAD-2016-2017) dvi priemones: „WIDESPREAD-032017: ERA Chairs“ ir „WIDESPREAD-05-2017: Twinning“ NAUJAS !!!
„WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs“ priemonės paskirtis:
didinti mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo galimybes, ypatingą dėmesį skiriant
žemo MTI vykdymo lygio priskiriamoms šalims; stiprinti mokslo institucijų potencialą;
pritraukti aukšto lygio žmogiškuosius išteklius, kuriems vadovautų patyrę, gerai mokslo
visuomenei žinomi mokslininkai (angl. ERA Chair holder); įgyvendinti struktūrinius
pokyčius, siekiant užtikrinti tvarius aukšto lygio mokslinius tyrimus.
„WIDESPREAD-05-2017: Twinning“ priemonės paskirtis:
mažinti skirtumus tarp ES-13 valstybių narių (angl. EU-13; the Widening countries)
mokslo institucijų ir tarptautiniu mastu pirmaujančių mokslo institucijų, stiprinant tam
tikras mokslinių tyrimų sritis ES-13 valstybėse narėse ir skatinant jų bendradarbiavimą
su kitų ES valstybių narių ar asocijuotų šalių pirmaujančiomis mokslo institucijomis.
Universitetai, valstybiniai mokslinių tyrimų institutai
Iki 5 metų – „WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs“
Iki 3 metų - „WIDESPREAD-05-2017: Twinning“
Iki 100 proc.
2,5 mln. EUR - WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs“
1 mln. EUR - „WIDESPREAD-05-2017: Twinning“
Visas kvietimo sąlygas ir susijusius dokumentus rasite:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to
pics/widespread-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to
pics/widespread-05-2017.html
http://www.lmt.lt/lt/mkf/horizon2020/pazangos_sklaida_dalyvavimo_pletra.html
Iki 2017 m. lapkričio 15 d., 17 val. Briuselio laiku.*
*BŪTINA informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt.

ITALIJOS AMBASADOS VILNIUJE KVIETIMAS:
Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo tikslas:
Galimi pareiškėjai:
Finansavimo suma:
Projekto trukmė:
Paraiškų rengimo
nuostatos:

Paraiškų teikimo tvarka:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Italijos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos kvietimas teikti
paraiškas gauti paramą trumpalaikiams vizitams
Plėtoti intensyvesnius dvišalius kultūrinius ryšius abi šalis dominančiose srityse, tuo
pačiu skatinant universitetų ir tyrimų centrų bendradarbiavimą.
Dėstytojai, ekspertai ir mokslininkai.
Iki 906 Eur, t.y. 120 Eur/d. pirmas 6 dienas ir 93 Eur/d. už septintą ir aštuntą dienas.
Kelionės/komandiruotės turi įvykti iki 2017 m. lapkričio 15 d.
 Parama suteikiama tik viešnagės iki 8 dienų išlaidoms padengti.
 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.
Paraiškos su visais dokumentais turi būti atsiųstos į Italijos ambasadą Vilniuje, kuri juos
persiųs 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.
Platesnė
su
kvietimu
susijusi
informacija
pateikiama:
http://www.lmt.lt/lt/naujienos/kitu-instituciju-naujienos/italijos-uzsienio-reikalu224j.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:

2017 m. kvietimas teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimus 2017–2018 m.
semestrų metu pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų
mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų
gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas
vykdant tyrimus semestro metu“ NAUJAS!!!
Kvietimo tikslas:
Skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti jų mokslinę
kvalifikaciją.
Galimi pareiškėjai:
Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti
universitetai, kolegijos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar
mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant
mokslininkus.
Galimi partneriai:
Galimybė teikti paraišką su partneriu nenumatoma.
Finansuojamos veiklos:
Rudens ir pavasario semestrais laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu studento
pagal individualią programą atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, vadovaujant
tyrimų vadovui.
Finansavimo suma:
Iki 2840 Eur
Finansavimo intensyvumas: 100 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų
Projekto trukmė:
Iki 6 mėnesių (su pertrauka egzaminų sesijų metu). Studento mokslinio tiriamojo
darbo intensyvumas projekte turi būti ne mažesnis kaip 80 akademinių valandų per
mėnesį.
Paraiškų rengimo nuostatos:  Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.
 Vykdyti tyrimus gali studentai (asmenys, studijuojantys aukštojoje mokykloje
pagal nuolatinės studijų formos I ir II pakopos arba vientisųjų studijų (išskyrus
vientisųjų ir II pakopos studijų paskutiniojo kurso) programą), kurių paskutinio
semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba
didesnis.
 Tas pats praktikos ar tyrimų vadovas, (mokslininkas ar doktorantas),
vadovausiantis studentų mokslinei praktikai ar studentų moksliniams tyrimams
laisvu nuo studijų metu, ir tas pats studentas gali būti nurodytas tik vienoje
paraiškoje pagal kvietimą.
Daugiau informacijos:
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/372.html
Su parama susiję dokumentai: http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi/esf-studentai/esfstudentai-pareiskejams.html
Paraiškos pateikimo
Iki 2017 m. liepos 31 d.17 val. *
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo tikslas:

2017 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams NAUJAS!!!
Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius organizuojant
reikšmingus šalies tarptautinio masto mokslo renginius Lietuvoje.
Kvietimo aprėptis:
Numatomi du konkursai: Mokslo renginių ir Šimtmečio mokslo renginių. Lėšos
konkursams bus skiriamos atsižvelgiant į kiekvienam iš jų pateiktų paraiškų skaičių.
Galimi pareiškėjai:
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų
registrą.
Galimi partneriai:
Galimybė teikti paraišką su partneriu nenumatoma.
Finansuojamos veiklos:
 Užsienio kviestinių pranešėjų kelionių išlaidos.
 Užsienio kviestinių pranešėjų apgyvendinimo išlaidos.
 Transporto, patalpų ir įrangos renginiui organizuoti nuomos išlaidos.
 Išlaidos leidybos paslaugoms.
Projekto trukmė:
Renginiai turi prasidėti ne anksčiau kaip 2017 m. gegužės 25 d. ir baigtis ne vėliau
kaip 2017 m. gruodžio 15 d., o Šimtmečio mokslo renginiai – prasidėti ne anksčiau
kaip 2017 m. liepos 1 d. ir baigtis ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 15 d.
Paraiškų rengimo nuostatos:  Parama skiriama tik Lietuvoje organizuojamiems reikšmingiems šalies ar
tarptautinio masto mokslo renginiams.
 Paraiškoje turi būti aprašytas renginys ir pridėta išsami jo programa, nurodant
pranešėjus, pranešimų pavadinimus, o Šimtmečio mokslo renginio paraiškoje
taip pat turi būti pagrįstas jo reikšmingumas Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimui.
Lėšos gali būti skiriamos tik šioms išlaidų rūšims, tiesiogiai susijusioms su renginiu:
 Užsienio kviestinių pranešėjų kelionių ir apgyvendinimo išlaidos.
 Išlaidos transporto, patalpų, įrangos nuomai.
 Išlaidos leidybai.
Lėšos neskiriamos prekėms, pranešėjų honorarams, dienpinigiams, valiutos keitimo
ir kitoms išlaidoms, nenurodytoms 4 punkte ar Paramos mokslo renginiams skyrimo
tvarkos apraše. Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose numatomos tinkamos
finansuoti renginio išlaidos yra ne mažesnės nei 1000 eurų.
Daugiau informacijos:
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/370.html
Su parama susiję dokumentai: http://www.lmt.lt/lt/mkf/parama/mor2
Paraiškos pateikimo
Iki 2017 m. birželio 26 d. 16 val. *
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimas teikti paraiškas dėl aukšto lygio MTEP projektų finansavimo
KVIETIMAS ATNAUJINTAS!!!
Kvietimo tikslas:
Tobulinti mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant nepriklausomus aukšto lygio
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, siekiant daugiau žinių ir geresnio
suvokimo.
Galimi pareiškėjai:
Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti
universitetai, valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo
doktorantūros teisę, arba valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie kartu su
universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.
Galimi partneriai:
Galimybė teikti paraišką su partneriu nenumatoma!
Finansuojamos veiklos:
Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus.
Finansavimo suma:
Iki 600 000 Eur
Finansavimo intensyvumas: Iki 100 proc.
Projekto trukmė:
Ne trumpesnė kaip 42 mėnesiai ir ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai.
Paraiškų rengimo nuostatos:  Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi turėti pajėgumų vykdyti projektą
(infrastruktūrą moksliniams tyrimams vykdyti; žmogiškųjų išteklių projektui
administruoti).
 Projekto vykdytojas vienu metu gali vykdyti daugiau nei vieną projektą pagal
šiame kvietime nurodytą veiklą, jei užtikrina, kad projektams kokybiškai
įgyvendinti turi pakankamą infrastruktūrą bei administracinius išteklius.
 Mokslinio tyrimo vadovas gali būti jaunasis arba patyręs mokslininkas. Jaunasis
mokslininkas iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos turi būti
įgijęs daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš dešimt metų, o patyręs mokslininkas
turi būti įgijęs daktaro laipsnį ne mažiau kaip prieš dešimt metų ir atitikti kitus
projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus reikalavimus.
 Mokslinio tyrimo vadovas gali vadovauti tik vienam šio kvietimo projektui.
 Mokslinio tyrimo vadovas turi pradėti dirbti projekte ne vėliau kaip per mėnesį
nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos ir dirbti projekte visą projekto
įgyvendinimo laikotarpį, darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 840
valandų per metus.
Daugiau informacijos:
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/362
http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi/almtep/almtep-pareiskejams.html
http://esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/veiklos-mokslininku-kvalifikacijostobulinimas-vykdant-auksto-lygio-mtep-projektus-kvietimas
Paraiškos pateikimo
Iki 2017 m. liepos 4 d. 17 val. *
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimas teikti paraiškas dėl aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomų mokslinių tyrimų
projektų sumanios specializacijos srityje finansavimo
Kvietimo tikslas:
Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą.
Galimi pareiškėjai:
Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (www.aikos.smm.lt)
įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir universitetų ligoninės.
Galimi partneriai:
Juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per paskutinius
kalendorinius metus iki kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino paskutinės
dienos vykdę MTEP veiklas).
Finansuojamos veiklos:
Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams
aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti
komercinami.
Finansavimo suma:
Iki 700 000 Eur
Finansavimo intensyvumas: Iki 100 proc.
Projekto trukmė:
Ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.
Paraiškų rengimo nuostatos:  Mokslinio tyrimo vadovas gali vadovauti tik vienam pagal šį kvietimą
finansuojamam projektui.
 Mokslinio tyrimo vadovas turi pradėti dirbti projekte ne vėliau kaip per mėnesį
nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos ir dirbti projekte visą projekto
įgyvendinimo laikotarpį, darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 840
valandų projekto vykdytojo deklaruotų ir įgyvendinančiosios institucijos
patvirtintų fiksuotų įkainių pažymose per 12 mėnesių. Mokslinio tyrimo vadovas
negali dirbti projekte pagal nuotolinio darbo sutartį.
 Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus pareiškėjas,
mokslinio tyrimo vadovas ir partneris turi atitikti kvietimo skelbime nustatyto
paraiškų pateikimo termino paskutinę dieną.
 Teikiant paraišką su partneriais būtina bendradarbiavimo sutartis pasirašyta
tarp pareiškėjo ir partnerių.
 Pareiškėjas turi turėti pajėgumų vykdyti projektą (infrastruktūrą moksliniams
tyrimams, žmogiškųjų išteklių projekto administravimui).
 Projekto vykdytojas vienu metu gali vykdyti daugiau nei vieną projektą, jei
užtikrina, kad projektams kokybiškai įgyvendinti turi pakankamą infrastruktūrą
bei administracinius išteklius.
 Projektas turi atitikti Sumanios specializacijos programos bent vieno šioje
programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą.
Daugiau informacijos:
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/365.html
http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi/esf-almtep-smart/almtep-smart-pareiskejams.html
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-nr-1-teikti-paraiskasfinansuoti-projektus-pagal-veikla-auksto-lygio-tyreju-grupiu-vykdomi-moksliniaityrimai-nr-01-2-2-lmt-718-01
Paraiškos pateikimo
Iki 2017 m. birželio 30 d. 15:45*
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimas teikti paraiškas dėl podoktoratūros stažuočių finansavimo –
PRATĘSIAMAS PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS!
Kvietimo tikslas:
Skatinti jaunųjų mokslininkų podoktorantūros stažuočių (podoktorantūros stažuotė
suprantama kaip stažuotojo vykdomas mokslo tiriamasis darbas) sistemos plėtrą bei
kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją (projektais neturi būti siekiama sukurti
konkrečių produktų rinkai bei didinti komercinio ir technologijų perdavimo masto).
Galimi pareiškėjai:
Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti
universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo
doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.
Galimi partneriai:
Galimybė teikti paraišką su partneriu nenumatoma.
Finansuojamos veiklos:
Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas.
Finansavimo suma:
Iki 72 450 EUR
Finansavimo intensyvumas: Iki 100 proc.
Projekto trukmė:
24 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.
Paraiškų rengimo nuostatos:  Projekto įgyvendinimo metu stažuotojas turi išvykti stažuotis į užsienio mokslo ir
studijų instituciją ar mokslinių tyrimų centrą, laboratoriją, įmonę, įstaigą,
biblioteką, archyvą, ekspediciją ir kt. Minimali išvykos trukmė – 1 mėnuo. Išvykos
laikotarpis gali būti skaidomas į dalis, kurių viena turi būti ne trumpesnė kaip 15
dienų.
 Stažuotojas ir stažuotės vadovas (stažuotės vadovas suprantamas kaip
pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijoje dirbantis mokslininkas, kuris projekto
įgyvendinimo metu vadovauja stažuotojo darbui) gali būti nurodyti tik vienoje
paraiškoje pagal vieną kvietimą.
 Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi turėti pajėgumų vykdyti projektą
(infrastruktūrą moksliniams tyrimams vykdyti bei žmogiškųjų išteklių projektui
administruoti).
 Projekto vykdytojas vienu metu gali vykdyti daugiau nei vieną projektą pagal
projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytą veiklą, jei užtikrina, kad projektams
kokybiškai įgyvendinti turi pakankamą infrastruktūrą bei administracinius ir
finansinius išteklius.
Daugiau informacijos:
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/363.html
http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi/esf-podoktorantura/podotk-pareiskejams.html
Paraiškos pateikimo
Iki 2017 m. liepos 5 d. 17:00*
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
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:
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

CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS (TOLIAU – CPVA) KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:
Finansavimo tikslas:

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

Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303
„Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ Nr.1
Kultūros paveldo objekto ar jo sudedamųjų dalių vertingųjų savybių išsaugojimas ir
atskleidimas, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą kultūrinėms, edukacinėms,
ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinti kultūros paveldo objektų
prieinamumą visuomenei ir lankytojams.
Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus.
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nuo visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų priklauso nuo kultūros paveldo objekto statuso.
Iki 700 000 Eur
Viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai.
 Šis kvietimas skirtas pareiškėjams, kurie po projekto įgyvendinimo teiks ne
viešąją paslaugą.
 Pareiškėjas kultūros objekto pritaikymą
kultūrinėms, edukacinėms,
ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms privalo užtikrinti numatomomis
atlikti ar jau atliktomis investicijomis iš kitų šaltinių – nuosavų, skolintų ir kitų
lėšų, arba pasinaudojant priemonės Nr. 05.4.1-FM-F-307 „Viešojo ir privataus
kultūros paveldo pritaikymas visuomenės poreikiams“ lėšomis. Pagal šią
priemonę suteikiama paskola pareiškėjams, atitinkantiems paskolų pagal
priemonę Nr. 05.4.1-FM-F-307 suteikimui nustatytus reikalavimus.
 Šio kvietimo atveju pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašo į projekto tinkamas
finansuoti išlaidas šaltinis negali būti viešosios lėšos (t. y. Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos, savivaldybių biudžeto lėšos ir kiti viešųjų lėšų šaltiniai).
 Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką dėl to paties kultūros paveldo
objekto.
https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/es-fondu-investicijosq6t3/finansuojamos-sritys/kultura/aktualizuoti-viesaji-ir-4grf.html
Iki 2017 m. spalio 2 d. 16:00 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303
„Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ Nr. 2
Finansavimo tikslas:
Kultūros paveldo objekto ar jo sudedamųjų dalių vertingųjų savybių išsaugojimas ir
atskleidimas, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą kultūrinėms,
edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinti kultūros
paveldo objektų prieinamumą visuomenei ir lankytojams.
Galimi pareiškėjai:
Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus.
Finansavimo intensyvumas: Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nuo visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų priklauso nuo kultūros paveldo objekto statuso.
Finansavimo suma:
Iki 700 000 Eur
Finansuojamos veiklos:
Viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai.
Paraiškų rengimo nuostatos:  Kvietimas skirtas pareiškėjams, kurie po projekto įgyvendinimo teiks viešąją
paslaugą.
 Pareiškėjas kultūros objekto pritaikymą
kultūrinėms, edukacinėms,
ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms privalo užtikrinti numatomomis
atlikti ar jau atliktomis investicijomis iš kitų šaltinių – nuosavų, skolintų ir kitų
lėšų, arba pasinaudojant priemonės Nr. 05.4.1-FM-F-307 „Viešojo ir privataus
kultūros paveldo pritaikymas visuomenės poreikiams“ lėšomis. Pagal šią
priemonę suteikiama paskola pareiškėjams, atitinkantiems paskolų pagal
priemonę Nr. 05.4.1-FM-F-307 suteikimui nustatytus reikalavimus.
 Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką dėl to paties kultūros paveldo
objekto.
Daugiau informacijos:
https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/es-fondu-investicijosq6t3/finansuojamos-sritys/kultura/aktualizuoti-viesaji-ir-4grf.html
Paraiškos pateikimo
Iki 2018 m. vasario 2 d. 16:00 val.*
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt
Kvietimo pavadinimas:

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-CPVAK-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos
skatinimas Nr. 2
Finansavimo tikslas:
Skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros (toliau – MTEP) veiklas, turinčias komercinį potencialą.
Galimi pareiškėjai:
Mokslo ir studijų institucijos ir universitetų ligoninės.
Projekto trukmė:
Iki 36 mėn.
Finansavimo intensyvumas: Iki 100 proc.
Finansavimo suma:
Iki 1 000 000 Eur
Finansuojamos veiklos:
Kompetencijos centrų veiklos skatinimas, siekiant išbandyti MTEP grįstas,
komercinį potencialą turinčias idėjas, sukurti tolesnėms investicijoms parengtą ar
kitokį rezultatą, kuris gali būti pritaikytas diegti rinkoje.
Paraiškų rengimo nuostatos: Projekto parengtumui taikomas reikalavimas – iki paraiškos pateikimo pareiškėjas
turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo
tvarką, atitinkančią Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl
teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK2462, 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus ir tai patvirtinančius
dokumentus.
Daugiau informacijos:
https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/es-fondu-investicijosq6t3/finansuojamos-sritys/moksliniai-tyrimai-ir-inovacijos/kompetencijos-centruir-ccve.html
Paraiškos pateikimo
Iki 2017 m. liepos 24 d. 17:00 val.*
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS (TOLIAU – ESFA) KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:

Kvietimo tikslas:
Galimi pareiškėjai:
Galimi partneriai:
Projekto trukmė:
Finansavimo
intensyvumas:
Finansavimo suma:
Finansuojamos veiklos:
Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimo tikslas:
Galimi pareiškėjai:
Galimi partneriai:
Projekto trukmė:
Finansavimo
intensyvumas:
Finansavimo suma:
Finansuojamos veiklos:

Paraiškų rengimo
nuostatos:
Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės
poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.2-ESFA-K917-02 “Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo
valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ NAUJAS!!!
Padidinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms viešajame sektoriuje
Nevyriausybinės organizacijos (NVO)
Biudžetinės įstaigos, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė; viešosios įstaigos ir
asociacijos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė; verslo
asociacijos; NVO
Iki 24 mėnesių
Iki 100 proc.
Iki 100 000,00 Eur
Visuomenės nepakantumą korupcijai didinančių ir pilietinį aktyvumą kovoje su
korupcija skatinančių priemonių rengimas ir vykdymas
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/visuomenes-nepakantumokorupcijai-didinimo-ir-dalyvavimo-viesojo-valdymo-procesuose-skatinimoiniciatyvos-1
Iki 2017 m. liepos 28 d. 16:00 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės
švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-K-731
priemonės „Studijų kokybės gerinimas“ NAUJAS!!!
Studijų kokybės gerinimas
Lietuvos aukštosios mokyklos, asociacijos
Viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje
24 mėnesiai
Iki 95 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų
Iki 300 000,00 Eur
 Praktikos darbo vietose pagal profesiją, partnerystė su socialiniais partneriais ir
jų įtraukimas į studijų praktikų organizavimo tobulinimą ir įgyvendinimą.
 Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas.
 Vienas pareiškėjas gali pateikti tik po vieną paraišką pagal kiekvieną
finansuojamą veiklą.
 Nefinansuojami didelės apimties projektai.
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/studiju-kokybes-gerinimas
Iki 2017 m. liepos 24 d. 17:00 val. *
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo tikslas:
Galimi pareiškėjai:

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

Paraiškų rengimo
nuostatos:

Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01
Pagerinti mokinių bendrojo ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų
veikloje.
 Savivaldybės.
 Mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas.
 Mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo
programas.
Viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.
Ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
Iki 100 proc.
Iki 115 500 Eur
 Naujų bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo
modelių, atnaujinto ugdymo turinio diegimas.
 Virtualių ugdymo / ugdymo(si) aplinkų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
institucijose diegimas.
 Mokyklos bendruomenės telkimas ir bendrojo ugdymo kokybės gerinimas.
 Jei pareiškėjas yra bendrojo ugdymo programas vykdanti mokykla, ji gali teikti
tik vieną paraišką vienai projektų finansavimo apraše numatytai remiamai
veiklai.
 Veiklą tobulinanti mokykla gali dalyvauti tik viename projekte.
http://www.esinvesticijos.lt/lt/patvirtintos_priemones/ikimokyklinio-ir-bendrojougdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas
Iki 2017 m. birželio 19 d. 17:00 val. *
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

