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 2017-10-09).
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:
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.
 Privatūs 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:

Finansuojamos veiklos:
Finansavimo suma:
Finansavimo
intensyvumas:

Projekto trukmė:
Galimi pareiškėjai:

Kitos sąlygos:
Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo tikslas:
Projektinė veikla:
Kvietimo aprėptis:

Projekto trukmė:
Finansavimo suma:
Finansavimo
intensyvumas:
Minimalios sąlygos:
Atrankos būdas:
Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITAK-824 „Inovaciniai čekiai“ Nr. 02
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.
 Inovacinių čekių, skirtų techninėms galimybių studijoms atlikti, teikimas.
 Inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos MTEP projektams, teikimas.
5 682 Eur
Priklausomai nuo įmonės dydžio ir remiamos veiklos (žiūr. „Inovaciniai čekiai“
projektų
finansavimo
sąlygų
aprašo
IV
skyrių
(www.esinvesticijos.lt/lt/media/download?id=7379&h=b7ae0&t=PFSA_Inovaciniai
cekiai_isakymas_2017-01-05_Nr.4-4.pdf).
Ne ilgesnė kaip 9 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.
Privatieji juridiniai asmenys (verslo įmonės), kurie paraiškos pateikimo
(registravimo) dieną yra registruoti Juridinių asmenų registre ne trumpiau kaip 6
mėnesius ir kurių metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 3 000 Eur per paskutinius
prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per pareiškėjo veiklos laikotarpį,
jei jis veikia trumpiau nei metus.
Projekto veiklos turi būti vykdomos Sumaniosios specializacijos kryptyse.
http://inocekiai.mita.lt/kvietimai.html, http://inocekiai.mita.lt/dokumentai.html
Iki 2017-10-19 16:00 val. *
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt
H2020 Inovatyvios medicinos iniciatyvos (IMI2) dvyliktasis kvietimas teikti paraiškas
Kurti naujas žinias ar naujas technologijas.
Moksliniai tyrimai ir inovacijos.
Paraiškos teikiamos pagal 7 temines kryptis:
 Neurodegeneracinės ligos (Blood-brain barrier).
 IMI ir EFPIA duomenų bazės (FAIRification).
 Infekcinės ligos ir vakcinos (Vaccines in ageing populations).
 Europos sveikatos duomenų tinklas (EHDN).
 Alzheimerio liga (RADAR-AD).
 Europos patikrų (skryningo) centras (European Screening Centre).
 Sjogreno sindromas (PSS).
36 mėn.
2-5 mln. Eur
Iki 100 proc.
≥ 3 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti ES valstybėse narėse ar asocijuotosiose
šalyse.
Projektų konkursas dviem etapais.
http://h2020.lt/h2020-inovatyvios-medicinos-iniciatyvos-imi2-dvyliktasis-kvietimasteikti-paraiskas/ ir http://www.imi.europa.eu/content/imi2-call-12
Pirmojo etapo paraiškos priimamos iki 2017 m. spalio 24 d., 17 val. Briuselio laiku.*
*BŪTINA informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt.

Kvietimo pavadinimas:
Finansavimo tikslas:

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

Galimi pareiškėjai:
Galimi partneriai:
Kitos sąlygos:

Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę
Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „INOPATENTAS“
Paskatinti juridinius asmenis teikti paraiškas tarptautiniu mastu patentuoti išradimus
ir registruoti dizainą, taip stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu
mastu ir skatinti vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
(MTEPI) veiklas.
 Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu.
 Dizaino registravimas tarptautiniu mastu.
Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma, skiriama tam pačiam išradimui
patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu, yra 30 000 Eur.
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 75 proc. išradimų
patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu fiksuotųjų įkainių nustatymo
tyrimo ataskaitoje nustatyto fiksuotojo įkainio dydžio.
Teikiamų pagal Aprašo 10.1 papunktį, išradimų patentavimas tarptautiniu mastu,
finansuojamų projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36
mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos, o pagal Aprašo 10.2 papunktį,
dizaino registravimas tarptautiniu mastu – ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo dotacijos
sutarties pasirašymo dienos.
Juridiniai asmenys.
Juridiniai asmenys.
Keli projektai tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu
mastu gali būti įgyvendinami tuo atveju, jeigu tas pats išradimas patentuojamas ar
dizainas registruojamas keliais etapais, kiekviename jų pagal standartinę tvarką ir
procedūras vykdant skirtingus veiksmus, privalomus atlikti visais atvejais siekiant
patentuoti išradimą ar registruoti dizainą tarptautiniu mastu.
Sąlygos
ir
su
kvietimu
susiję
dokumentai:
http://www.mita.lt/lt/inovacijos/intelektine-nuosavybe/kvietimai
Iki 2020-11-30 16:00 val.*
Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl
projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti
finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas
skirtą lėšų sumą.
*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 tiktai
konsorciumų susitikimams Lietuvoje organizuoti) – 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

BALTIJOS-AMERIKOS LAISVĖS FONDO (BALTIC-AMERICAN FREEDOM FOUNDATION,
TOLIAU – BAFF) KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo tikslas:

Galimi pareiškėjai:

Finansuojama suma:
Finansuojamos išlaidos:

Projekto trukmė:
Kitos sąlygos:
Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Baltijos – Amerikos Laisvės fondas kviečia Lietuvos mokslininkus ir tyrėjus teikti
paraiškas Tyrėjų Stipendijos programos konkursui NAUJAS!!!
Suteikti galimybę Lietuvos mokslininkams ir tyrėjams gauti finansavimą savo mokslinių
tyrimų įgyvendinimui Jungtinės Amerikos Valstijų universitetuose, laboratorijose ar
tyrimų centruose.
Vyresnieji mokslo darbuotojai ir tyrėjai, turintys daktaro laipsnį ar ne mažiau 5 m.
profesinės patirties ar galintys pateikti įrodymų apie įgytą kitą reikšmingą mokslinio
darbo patirtį.
Iki 60 000 JAV dolerių per metus.
 Kelionės lėktuvu kaina.
 Gyvenamoji vieta ir maitinimas.
 Viešojo transporto išlaidos.
 Sveikatos draudimas.
 Vizos mokesčiai.
 Dienpinigiai.
 Kitos su darbu susijusios išlaidos (susijusių su projektu kelionių JAV išlaidos,
mokslinių tyrimų kaštai, dalyvavimas JAV vykstančiose konferencijos ir pan.).
 Pašalpa šeimai (jei kartu vyksta šeimos nariai ne trumpesniam nei 3 mėnesių
laikotarpiui).
Programa gali trukti nuo 6 mėn. iki 12 mėn.
Stipendija leidžia mokslo darbuotojams pasiimti šeimos narius.
Išsami
informacija
apie
programą
ir
konkurso
sąlygos
–
www.balticamericanfreedomfoundation.org/research/
Paraiškos priimamos iki 2017 m. spalio 30 d. *
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

EUROPOS KOMISIJOS (TOLIAU – EK) KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS:
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“
„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 asocijuotųjų 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.

BALTIJOS ŠALIŲ IR VOKIETIJOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ BIURO KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:

Kvietimo tikslas:

Galimi pareiškėjai:
Finansuojamos veiklos:
Projekto trukmė:

Finansuojama suma:
Paraiškų rengimo
nuostatos:

Paraiškų teikimo
nuostatos:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

2018 m. projektų konkursas, kurio metu į finansinę paramą gali pretenduoti Baltijos
šalių aukštosios mokyklos ir mokslo institucijos, siekiančios vykdyti mokslinius
projektus bendradarbiaudamos su Vokietija
Remti projektus, kurie stiprina mokslinį Vokietijos ir Baltijos valstybių
bendradarbiavimą, taip pat Estijos, Latvijos bei Lietuvos mokslinį tarpusavio
bendradarbiavimą.
Baltijos šalių aukštosios mokyklos ir mokslo institucijos.
Remiami bet kurios mokslo srities projektai, vykdomi įvairiomis formomis: svečių
paskaitos, seminarai, tyrimų projektai, konferencijos, publikacijos ir kt.
Projektas turi būti pradėtas ir vykdomas laikotarpiu:
 Nuo 2018-03-01 iki 2018-11-30.
 Nuo 2018-06-01 iki 2018-11-30.
Iki 5000 Eur
 Projekto teikėjas turi atstovauti Estijos, Latvijos ar Lietuvos aukštojo mokslo
įstaigai arba mokslinei institucijai.
 Projekto teikėjas projekto metu turi bendradarbiauti su partneriu iš Vokietijos,
kuris atstovautų valstybinei ar valstybės pripažintai aukštojo mokslo įstaigai arba
mokslinei institucijai. Pirmenybė teikiama projektams, į kuriuos įtrauktos visos trys
Baltijos valstybės.
 Projektas turi gerinti aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų kokybę Estijoje, Latvijoje
ir (arba) Lietuvoje bei skatinti tvarų mokslinį bendradarbiavimą su Vokietija.
Pateikiami dokumentai (vokiečių arba anglų kalbomis, naudojant Biuro blanką):
 Projekto paraiška.
 Finansavimo planas.
 Partnerio (-ių) Vokietijoje patvirtinimas, kad jis (jie) dalyvaus projekte.
Daugiau informacijos apie projektų konkursą, jo gaires bei pateikiamų dokumentų
blankus teikiama Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro tinklalapyje
http://www.hochschulkontor.lv/en/projects. Visais klausimais kreiptis į Baltijos šalių ir
Vokietijos aukštųjų mokyklų biurą Latvijoje: tel. +371 67286033, el.p.
hochschulkontor@lu.lv.
 Iki 2017-10-16: projektą pradedant ir vykdant laikotarpiu nuo 2018-03-01 iki 201811-30.*
 Iki 2018-03-15: projektą pradedant ir vykdant laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 201811-30.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

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

Galimi pareiškėjai:

Finansuojama suma:
Finansavimo
intensyvumas:
Paraiškų rengimo
nuostatos:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

BiodivERsA programos Belmonto Forumo bendras 2017-2018 m. kvietimas NAUJAS!!!
Kvietimo tematika – „Bioįvairovės ir paslaugų ekosistemoms scenarijai“ (angl.
"Scenarios of biodiversity and ecosystem services"). Kvietime išskiriami du prioritetai:
 Bioįvairovės scenarijų ir paslaugų ekosistemoms sukūrimas ir taikymas įvairiu
mastu naudojant daugialypius sprendimus (angl. "Development and application of
scenarios of biodiversity and ecosystem services across spatial scales of relevance
to multiple types of decisions”).
 Dėmesys bioįvairovės ir paslaugų ekosistemų daugialypiškumui bioįvairovės
scenarijuose (angl. "Consideration of multiple dimensions of biodiversity and
ecosystem services in biodiversity scenarios”).
Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija. Vykdančioji
institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo
institucijų registrą.
100 000 Eur
Iki 100 proc.
 Kvietime dalyvauja 25 finansuojančios organizacijos iš 23 šalių (Airijos, Argentinos,
Austrijos, Belgijos, Brazilijos (tik San Paulo valstija), Bulgarijos, Dramblio Kaulo
Kranto, Estijos, Ispanijos, Kanados, Lenkijos, Lietuvos, Nyderlandų Karalystės,
Norvegijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos,
Turkijos, Vokietijos ir JAV).
 Tarptautinį mokslo projektą gali vykdyti tarptautinis konsorciumas, kuriame yra ne
mažiau kaip 3 institucijos iš 3 skirtingų kvietime dalyvaujančių valstybių.
 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.
 Paraiška rengiama vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos
projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis (2014-10-27 nutarimas
Nr. VIII-26) ir BiodivERsA programos interneto svetainėje nurodytais kvietimo
dokumentais.
 Pareiškėjai turi siekti užtikrinti atvirą prieigą prie projekto publikacijų (Atvirosios
prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairės).
Kvietimas ir susijusi informacija lietuvių kalba: http://www.lmt.lt/lt/kvietimukalendorius/kvietimas/406.html, kvietimas ir susiję dokumentai anglų kalba skelbiami
Biodiversa programos tinklalapyje http://www.biodiversa.org/1224.
Trumpųjų
paraiškų
priėmimas
programos
elektroninėje
sistemoje
(http://www.biodiversa.org/1243) - iki 2017 m. gruodžio 1 d. 17:00 CET (18 val.
Lietuvos laiku)*
Išsamiųjų
paraiškų
pateikimo
programos
elektroninėje
sistemoje
(http://www.biodiversa.org/1243) – iki 2018 m. kovo 9 d. 17:00 CET (18 val. Lietuvos
laiku)*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo tikslas:

Galimi pareiškėjai:

Stažuotės trukmė:
Finansavimas:
Paraiškų teikimo
nuostatos:
Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Dublino universitetas kviečia stažuotis „MSCA Cofund“ lėšomis NAUJAS!!!
Dublino universitetas kviečia teikti paraiškas stažuotėms Dublino Švenčiausiosios
trejybės kolegijoje (Trinity College Dublin) pagal programą „TLRH-Visiting Research
Fellowship COFUND” (finansuojama „Horizonto 2020“ programos „Marie SkłodowskaCurie Actions Cound“ lėšomis).
Tyrėjai, siekiantys stiprinti įgūdžius vykdant mokslinius tyrimus, gilinti žinias ir plėsti
ryšius, kurių prireiks siekiant karjeros akademiniame darbe, versle ar viešajame
sektoriuje
Nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
Sėkmingai praėjusiems atranką tyrėjams bus skirta stipendija 12-ai mėnesių.
 Pareiškėjai turi turėti daktaro laipsnį, įgytą iki stažuotės pradžios (2018.10.01) arba
atitinkamai 4 metų tiriamojo darbo patirties (pvz. dirbant asistentu ir pan.).
 Būtinos puikios anglų kalbos žinios.
Kvietimas
(lietuvių
kalba):
http://www.lmt.lt/lt/naujienos/kitu-institucijunaujienos/dublino-universitetas-kviecia-hft9.html, daugiau informacijos apie kvietimą
(anglų
kalba):
https://www.tcd.ie/trinitylongroomhub/research/fellows/mscacofund.php ir https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/240492.
Paraiškos priimamos iki 2017 m. spalio 20 d. vidurnakčio (00:00) Airijos laiku. (02:00
Lietuvos laiku)*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo tikslas:
Galimi pareiškėjai:

Finansuojamos veiklos:
Projekto trukmė:
Finansuojama suma:

Finansavimo
intensyvumas:
Paraiškų rengimo
nuostatos:

Paraiškų teikimo
nuostatos:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

2017 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Lenkijos finansinės schemos DAINA
projektams vykdyti
Finansuoti aukštos kokybės bendrus visų mokslo sričių Lietuvos ir Lenkijos mokslo
projektus.
Lietuvos tyrėjų grupė kartu su tinkama finansuoti vykdančiąja institucija Lietuvoje ir
Lenkijos tyrėjų grupė kartu su tinkama finansuoti priimančiąja institucija Lenkijoje.
Tinkamos finansuoti vykdančiosios institucijos Lietuvoje – Lietuvos mokslo ir studijų
institucijos, įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
Pagal šį kvietimą finansuojami tik fundamentalieji (į naujų žinių sukūrimą orientuoti)
moksliniai tyrimai.
Galima bendro Lenkijos ir Lietuvos mokslo projekto trukmė – 24 arba 36 mėnesiai.
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas iki 80 000 eurų (24
mėn. projektams) arba 120 000 eurų (36 mėn. projektams).
Projekto vykdytojų iš Lenkijos ir priimančiosios institucijos biudžetas turi būti ne
mažesnis kaip 150 000 zlotų.
Iki 100 proc.


Projekto vadovas iš Lietuvos turi būti mokslininkas, o projekto vadovui iš Lenkijos
taikomas reikalavimas turėti bent daktaro laipsnį.
 Projekto vadovo ir kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo iš Lietuvos darbo
apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto
trukmės mėnesiais.
 Moksliniai tyrimai turi sudaryti pagrindinę projekto veiklų dalį.
 Visos projekte numatytos išlaidos turi atitikti nustatytas nacionalines taisykles.
 Neteikiamas finansavimas, kuris laikomas valstybės pagalba.
 Projekto vadovas gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką.
 Paraiškos teikiamos anglų kalba (išskyrus kvietimo dokumentuose nurodytas
dalis).
 Mokslo projektas turi prasidėti pirmą kalendorinio mėnesio dieną, ne anksčiau
kaip 2018 m. rugsėjo 1 d. ir ne vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d.
Paraišką teikia projekto vadovas iš Lenkijos OSF elektroninėje sistemoje
https://osf.opi.org.pl. Projekto vykdytojai iš Lietuvos taip pat turi pateikti pasirašytą
vykdančiosios institucijos raštą ir projekto detaliąją sąmatą Tarybos elektroninėje
sistemoje http://junkis.lmt.lt.
Kvietimas - http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/399, kvietimo sąlygos
http://www.lmt.lt/download/7903/daina%20kvietimo%20tekstas_lt%20(pdf).pdf,
daugiau
informacijos
apie
paramą
Lietuvos–Lenkijos
projektams
http://www.lmt.lt/lt/mkf/tarpvalstybines-programos-dvisales-trisales/lt-pl.html
Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu iki 2017 m. gruodžio 15 d.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

2017 m. kvietimas teikti paraiškas dėl mokslo vadybininkų vizitų finansavimo
(LINO LT)
Kvietimo tikslas:
Skatinti Lietuvos mokslo tarptautiškumą stiprinant šalies tyrėjų gebėjimus dalyvauti
tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei inovacijų srities
programose.
Galimi pareiškėjai:
Mokslo vadybininkai.
Finansuojamos veiklos:
Finansuojami vizitai, kurių tikslas - stiprinti mokslo vadybininkų gebėjimus MTEPI
(mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) administravimo srityje.
Finansuojami vizitai į:
 Tarptautines MTEPI programas vykdančią užsienio instituciją.
 Mokslo įstaigą, nuolat laiminčią tarptautinių mokslinių tyrimų projektų
konkursus.
Finansuojamo vizito trukmė: Iki 4 kalendorinių dienų.
Finansuojamos išlaidos:
 Kelionės į užsienio šalį ir atgal išlaidos.
 Vietinių kelionių užsienio šalyje išlaidos.
 Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos.
 Dienpinigiai.
Išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 6 d.
Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (2017 m.
gegužės 24 d. redakcija). Apskaičiuojant išlaidas rekomenduojame naudotis mokslo
vadybininko išlaidų skaičiuokle, kurią galite parsisiųsti iš Tarybos puslapio.
Paraiškų rengimo nuostatos:  Paraiška rengiama lietuvių kalba.
 Gali būti finansuojamos ne daugiau kaip dvi mokslo vadybininkų, dirbančioje
toje pačioje mokslo ir studijų institucijoje, paraiškos.
 Galima vizito pradžia – ne anksčiau kaip 2017 m. spalio 1 d.
 Vizitu turi būti siekiama susipažinti su gerąją praktika (kaip ruošiamasi
dalyvavimui tarptautiniuose konkursuose, kaip vykdoma partnerių paieška,
kokios priemonės naudojamos siekiant kuo labiau padėti tyrėjams sėkmingai
dalyvauti tarptautinėje mokslo erdvėje ir kt.) ir (ar) su dalyvavimo tarptautinėse
MTEPI programose taisyklėmis, naujovėmis ar aktualijomis ir kt.
 Mokslo vadybininkas – tai Lietuvos aukštosios mokyklos, valstybinio mokslinio
tyrimų instituto ar kito viešojo sektoriaus subjekto, veikiančio mokslo ir (ar)
studijų srityje, darbuotojas, kuris organizuoja institucijos dalyvavimą mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų priemonėse, rengia
projektų paraiškas bei administruoja projektus, vykdo atvirai prieinamų MTEP
išteklių vartotojų paiešką, organizuoja šiems vartotojams paslaugų suteikimą
bei vykdo kitas pagal pareigybės aprašymą jam nustatytas funkcijas, susijusias
su žinių ir technologijų perdavimu bei MTEP rezultatų komercinimu.
 Vizitai finansuojami išlaidų kompensavimo būdu.
Daugiau informacijos:
Kvietimas ir susiję dokumentai:
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/404.html
Paraiškos pateikimo
Prašymai priimami nuolatos. Bus finansuoti 8 vizitai.*
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo
pavadinimas:

Kvietimo tikslas:

Galimi pareiškėjai:

Galimi partneriai:
Finansavimo
intensyvumas:
Projekto trukmė:
Remiama veikla:

Paraiškų rengimo
nuostatos:

Daugiau
informacijos:
Paraiškos pateikimo
terminas:
Kvietimo
pavadinimas:

Kvietimo tikslas:

Galimi pareiškėjai:

Galimi partneriai:
Finansavimo
intensyvumas:
Projekto trukmė:
Remiama veikla:

Paraiškų rengimo
nuostatos:

Daugiau
informacijos:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir
bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos
ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ Nr. 09.3.-LMT-K-71207
Tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę
veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi
ir plėtrą.
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.
Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma.
Iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Ne trumpesnė kaip 5 ir ne ilgesnė kaip 60 kalendorinių dienų.
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos (MSI) patyrusio ar jaunojo mokslininko, ar doktoranto
išvyka į stažuotę užsienyje, susijusią su vykdomos mokslinės veiklos tematika (mokslinė
veikla, suprantama kaip informacijos rinkimas, tyrimo dalies atlikimas, naudojimasis
mokslinių tyrimų infrastruktūra bei resursais, susijusi su mokslinio tyrimo atlikimu užsienio
MSI, mokslo centre, laboratorijoje, įmonėje, įstaigoje, bibliotekoje, archyve, ekspedicijoje).
Paraiškose gali būti nurodyti mokslininkai ir doktorantai: patyrę mokslininkai (įgiję mokslo
laipsnį ne mažiau kaip prieš 10 m.), doktorantai (studentai, studijuojantys aukštosios
mokyklos doktorantūroje) ir jaunieji mokslininkai (įgiję mokslo laipsnį ne daugiau kaip prieš
10 m.).
Kvietimas - http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/403, su kvietimu susiję
dokumentai
http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi/esf-ideju-mainai-isvykos/esf-idejos-infopareisk.html
Iki 2017 m. lapkričio 14 d. 15:00 val.
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt
Kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir
bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos
ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ Nr. 09.3.-LMTK-712-06
Tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę
veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi
ir plėtrą.
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.
Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma.
Iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Iki 14 kalendorinių dienų.
Lietuvos MSI patyrusio ar jaunojo mokslininko, ar doktoranto išvyka dalyvauti mokslo
renginyje (užsienyje vykstančioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, moksliniame
seminare, mokykloje ir pan., kur mokslininkas ar doktorantas vyksta pristatyti savo mokslinių
tyrimų rezultatus), kurio tematika susijusi su vykdoma mokslinės veiklos tematika.
Paraiškose gali būti nurodyti mokslininkai ir doktorantai: patyrę mokslininkai (įgiję mokslo
laipsnį ne mažiau kaip prieš 10 m.), doktorantai (studentai, studijuojantys aukštosios
mokyklos doktorantūroje) ir jaunieji mokslininkai (įgiję mokslo laipsnį ne daugiau kaip prieš
10 m.).
Kvietimas - http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/402.html ir su kvietimu
susiję dokumentai - http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi/esf-ideju-mainai-isvykos/esf-idejos-infopareisk.html
Iki 2017 m. lapkričio 14 d. 15:00 val.
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimo tikslas:

Galimi pareiškėjai:

Galimi partneriai:
Finansavimo
intensyvumas:
Projekto trukmė:
Remiama veikla:

Paraiškų rengimo
nuostatos:
Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir
bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš
Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją
mokslininkų kompetencijai kelti“ Nr. 09.3.-LMT-K-712-05
Padėti pritraukti patyrusius aukšto lygio užsienio mokslininkus atvykti ir vykdyti
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas Lietuvos mokslo ir studijų
institucijose bei išvykusių patyrusių mokslininkų reintegracijai.
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.
Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma.
Iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Ne trumpesnė kaip 5 ir ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų.
Užsienio mokslo ir studijų institucijos patyrusio aukšto lygio mokslininko vizitas į
Lietuvos mokslo ir studijų instituciją vykdyti mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinę
plėtrą ar išvykusių patyrusių mokslininkų reintegracija.
Paraiškose gali būti nurodyti patyrę mokslininkai (mokslininkai, kurie yra įgiję mokslo
laipsnį ne mažiau kaip prieš 10 m. iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės
dienos).
Kvietimas - http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/401.html ir su
kvietimu susiję dokumentai - http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi/esf-ideju-mainaiisvykos/esf-idejos-info-pareisk.html
Iki 2017 m. lapkričio 14 d. 15:00 val.
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimo tikslas:

Galimi pareiškėjai:

Galimi partneriai:
Finansavimo
intensyvumas:
Projekto trukmė:
Remiama veikla:
Paraiškų rengimo
nuostatos:
Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir
bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš
Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos
mokslo ir studijų institucijoje“ Nr. 09.3.-LMT-K-712-04
Skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas kviesti patyrusius mokslininkus iš užsienio
mokslo ir studijų institucijų dalyvauti disertacijos gynimo procese, įtraukiant juos į
gynimo tarybos sudėtį.
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.
Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma.
Iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Ne ilgesnė kaip 4 kalendorinės dienos.
Užsienio mokslo ir studijų institucijos patyrusio mokslininko vizitas dalyvauti
doktorantūros procese (disertacijos gynime) Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje.
Paraiškose gali būti nurodyti patyrę mokslininkai (mokslininkai, kurie yra įgiję mokslo
laipsnį ne mažiau kaip prieš 10 m. iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės
dienos).
Kvietimas - http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/400.html ir su
kvietimu susiję dokumentai - http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi/esf-ideju-mainaiisvykos/esf-idejos-info-pareisk.html
Iki 2017 m. lapkričio 14 d. 15:00 val.
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo aprėptis:

Kvietime dalyvaujančios
šalys:

Galimi pareiškėjai:

Galimi partneriai:
Finansuojama suma:
Projekto trukmė:
Paraiškų rengimo
nuostatos:

Paraiškų teikimo tvarka:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

IV HERA jungtinės mokslinių tyrimų programos „Viešosios erdvės“ kvietimas teikti
paraiškas
Kvietimas skirtas pagilinti teorinį ir empirinį kultūros supratimą apie viešąsias erdves
Europos kontekste. Programa sukurta siekiant vystyti įvairius požiūrius į viešąsias
erdves, jos struktūrinių ir procesinių formavimų konceptualizavimą ir galimus padarinius
ar pasekmes, pavyzdžiui, integraciją, atskirtį, suskaidymą, hibridizaciją, susivienijimą ar
perdavimą.
Kvietime dalyvauja šios šalys: Austrija, Belgija (Valonija), Čekija, Kroatija, Danija, Estija,
Suomija, Vokietija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Nyderlandų
Karalystė, Norvegija, Lenkija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija ir Jungtinė
Karalystė.
Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos finansavimą (kaip tarptautinio projekto
koordinatorius ar tarptautinio projekto partneris), 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.
Tarptautinį mokslo projektą gali vykdyti konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 4
institucijos iš 4 skirtingų kvietime dalyvaujančių valstybių (HERA tinklo narių).
Bendras tarptautinio projekto biudžetas neturi viršyti 1 mln. eurų, o projekto vykdytojų
iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) biudžetas neturi viršyti 68 tūkst. eurų.
Nuo 2 iki 3 metų. Projektai turi prasidėti ne vėliau nei 2019 m. gegužės mėnesį, o
pasibaigti ne vėliau nei 2022 m. gegužės mėnesį.
 Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 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.
 Paraiška rengiama vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos
projektų
konkursinio
finansavimo
bendrosiomis
taisyklėmis
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b01de8c05f7511e4bad5c03f56793630
ir programos „HERA“ interneto svetainėje nurodytais kvietimo dokumentais
https://www.norface.net/programmes/t2s/.
 Pareiškėjai turi siekti užtikrinti atvirą prieigą prie projekto publikacijų (Atvirosios
prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairės).
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape pareiškėjai
teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape
pateikiant išsamiąsias.
Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo
bendrosios taisyklės: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/b01de8c05f7511e4bad5c03f56793630
Informacija apie programą (lietuvių k.): http://www.lmt.lt/lt/mkf/eranet/hera_pt.html
Programos „HERA“ interneto svetainė (anglų k.): http://heranet.info/
Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairės: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/dceeeb10e05711e59cc8b27b54efaf6e
Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos nuo 2017 m. rugpjūčio 24 d. iki 2017 m.
spalio 24 d. 14 val. (CET) HERA elektroninėje sistemoje. *
Numatoma, kad išsamiosios paraiškos bus teikiamos nuo 2018 m. vasario iki 2018 m.
gegužės mėnesio.
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo tikslas:

2017 m. kvietimas teikti paraiškas dėl tyrėjų išvykų finansavimo (LINO LT)
Skatinti Lietuvos mokslo tarptautiškumą stiprinant šalies tyrėjų gebėjimus dalyvauti
tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei inovacijų srities
programose.
Galimi pareiškėjai:
Lietuvos aukštosios mokyklos arba valstybinio mokslinių tyrimų instituto
mokslininkai ar kiti tyrėjai.
Finansuojamos veiklos:
Išvykos, kurių tikslai:
 Konsultacijos su tarptautinės MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros
ir inovacijų) srities iniciatyvų sričių kuratoriais dėl bendradarbiavimo inicijavimo
ir (ar) vykdymo, ir (ar) projektų paraiškų rengimo ir pateikimo, ir (ar) konkretaus
kvietimo reikalavimų.
 Dalyvavimas informacinėse dienose, skirtose pristatyti svarbiausius
tarptautinių MTEPI kvietimų reikalavimus ir (ar) informaciją apie paraiškų
parengimą, ir (ar) pateikti gerąją paraiškų rengimo praktiką ir pan.
Ddalyvavimas projekto partnerių paieškos renginiuose.
Finansuojamos išlaidos:
 Kelionės į užsienio šalį ir atgal išlaidos.
 Vietinių kelionių užsienio šalyje išlaidos.
 Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos.
 Dienpinigiai.
 Registracijos mokestis (iki 200 Eur).
Paraiškų rengimo nuostatos:  Prašymas rengiamas lietuvių kalba.
 Finansuojamas dalyvavimas renginiuose, kuriuose dalyvavimą remia Lietuvos
mokslo taryba pagal Lietuvos mokslo tarybos pirmininko bei Mokslo, inovacijų
ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V176/2V-209 patvirtintą LINO LT bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros
projekto TYKU2 veiklų atskyrimą.
 Dalyvavimas mokslinėse konferencijose nefinansuojamas. Finansuojamas tik
dalyvavimas projektų partnerių paieškos renginiuose, tarptautinių MTEPI
kvietimų informacinėse dienose ar pan. renginiuose, kurie tiesiogiai susiję su
LINO LT projektu. Taip pat finansuojamos išvykos, skirtos konsultuotis su
tarptautinės MTEPI srities iniciatyvų sričių kuratoriais.
 Finansuojamos išvykos trukmė – iki 7 kalendorinių dienų.
 Galima išvykos pradžia – ne anksčiau kaip 2017 m. rugpjūčio 1 d..
 Išvykos finansuojamos išlaidų kompensavimo būdu.
Daugiau informacijos:
Kvietimas ir susiję dokumentai:
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/395.html
Paraiškos pateikimo
Prašymai priimami nuolatos*
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo aprėptis:

Galimi pareiškėjai:

Galimi partneriai:

Finansavimo schema:
Finansuojamos išlaidos:

Finansuojama suma:
Finansavimo
intensyvumas:
Projekto trukmė:
Paraiškų rengimo
nuostatos:

Paraiškų teikimo
tvarka:
Papildoma informacija:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Lietuvos mokslo taryba skelbia tarptautinį paraiškų konkursą „Sintezė“ (angl.
Synthesis) pagal Jungtinę Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programą BONUS
Šio kvietimo tikslas - sujungti atskirose šalyse vykdomus Baltijos jūros mokslinius tyrimus
siekiant formuoti ekosisteminiu principu grįstą Baltijos jūros valdymą, darnų, ekosistemą
ir jos išteklius tausojantį naudojimą.
Lietuvoje registruotos vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos, mokslo ir studijų institucijos
bei įmonės, vykdančios mokslinius (pramoninius) tyrimus ir (ar) eksperimentinę plėtrą.
Projektą koordinuojanti institucija turi būti įsteigta vienoje iš BONUS šalių.
Projektus „Sintezė“ gali įgyvendinti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip
3 dalyvių iš Europos Sąjungos šalių ar asocijuotosios šalies, iš jų bent du dalyviai turi būti
iš BONUS programoje dalyvaujančių šalių: Estijos, Danijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos,
Suomijos, Švedijos Vokietijos ir trečiųjų šalių.
Bendradarbiavimo projektai
 Projekto vykdytojo darbo užmokestis.
 Projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos.
 Išlaidos paslaugoms.
 Išlaidos prekėms.
 Išlaidos komandiruotėms.
 Išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti.
 Netiesioginės išlaidos.
Iki 450 000 Eur
Iki 100 proc. (iki 50 proc. projekto tinkamų išlaidų finansuoja nacionalinė finansuojanti
institucija – Lietuvos mokslo taryba, kitą dalį – adekvačią pirmajai, Europos Komisija).
Maksimali projekto trukmė - 18 mėn. (projekto anksčiausia pradžia – 2018 m. rugsėjo
mėn.)
 Paraiškos turi būti rengiamos pagal vieną iš devynių šiame kvietime numatytų
temų, skelbiamų 2017 m. BONUS programos kvietime teikti paraiškas „Sintezė“
https://www.bonusportal.org/synthesis (anglų k.)
 Lietuvos partneris gali planuoti tik tuos žmonių išteklius, darbus, įrangos įsigijimą,
ir kitas priemones, kurie tiesiogiai reikalingi projekto rezultatams pasiekti.
Paraiškos registruojamos ir teikiamos anglų kalba elektroniniu būdu per elektroninę
sistemą BONUS Electronic Programme Support System (EPSS) www.bonusportal.org.
Kvietimas lietuvių kalba: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/394.html,
kvietimas
anglų
kalba:
https://www.bonusportal.org/files/5802/BONUS_Briefing_28_Synthesis.pdf, Lietuvos
mokslo tarybos BONUS programos projektų finansavimo tvarkos aprašas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4c871080723511e3a1f1b21417c4c75e;
apie
programą anglų kalba bei susiję dokumentai: https://www.bonusportal.org/synthesis
Pareiškėjai, planuojantys teikti paraiškas pagal šį kvietimą, jas turės užregistruoti iki
2017 m. spalio 9 d. 17 val. CET.
Paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2017 m. lapkričio 9 d. 17 val. CET (Centrinės Europos
laiku).*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimo aprėptis:

Kvietime dalyvaujančios
šalys:
Projekto pareiškėjai:
Projekto trukmė:
Finansuojama suma:
Atrankos būdas:
Paraiškų rengimo
nuostatos:

Papildoma informacija:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Tarptautinis Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai
pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ programos „Besikeičianti aplinka“ (angl. Changing
Environments) kvietimas teikti paraiškas
Paraiškas galima teikti pagal šias temas:
 Fizinės aplinkos kaita (angl. Changing physical environments).
 Socialinės ir ekonominės aplinkos kaita (angl. Changing social and economic
environments).
 Politinės ir kultūrinės aplinkos kaita (angl. Changing political and cultural
environments).
Lietuva, Baltarusija, Kipras, Čekija, Airija, Italija, Norvegija, Lenkija, Slovakija,
Nyderlandai, Jungtinė Karalystė.
Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į
Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
Iki 36 mėnesių.
100 000 Eur
Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta vienu etapu.
 Paraiškas galės teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija.
 Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 Mokslo projektą galės vykdyti tarptautinis konsorciumas.
 Tarptautinį mokslo projektą gali vykdyti tarptautinis konsorciumas, kuriame
yra ne mažiau kaip 3 institucijos iš 3 skirtingų kvietime dalyvaujančių
valstybių. Maksimalus konsorciumo dalyvių skaičius projekte – 5.
 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.
 Paraiška rengiama vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos
projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis (2014-10-27
nutarimas Nr. VIII-26) ir programos JPI „Kultūros paveldas“ interneto
svetainėje nurodytais kvietimo dokumentais.
 Pareiškėjai turi siekti užtikrinti atvirą prieigą prie projekto publikacijų
(Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairės).
Išsamesnė informacija apie kvietimą Lietuvos mokslo tarybos svetainėje:
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/397.html,
JPI
„Kultūros
paveldas“ tinklalapyje (anglų k.): http://www.jpi-culturalheritage.eu/2017/09/jpichheritage-in-changing-environments-call-for-proposal, daugiau apie programą
(lietuvių k.) http://www.lmt.lt/lt/mkf/era-net/jpi_1500.html.
Paraiškos anglų kalba teikiamos programos elektroninėje sistemoje iki 2017 m.
lapkričio mėn. 30 d. 15:00 val. Lietuvos laiku.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

2017 m. kvietimas teikti prašymus dėl užsienio partnerio vizito finansavimo (LINO
LT)
Kvietimo tikslas:
Galimų užsienio partnerių mokslininkų vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas ar
valstybinius mokslinių tyrimų institutus (toliau – priimančioji institucija) susipažinti
su Lietuvos tyrėjais ir (ar) priimančiosios institucijos techninėmis galimybėmis
(laboratorijomis, mokslo centrais ir pan.), siekiant skatinti glaudesnį Lietuvos ir
užsienio tyrėjų bendradarbiavimą.
Galimi pareiškėjai:
Lietuvos aukštosios mokyklos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, įtraukti į
Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
Finansuojamos veiklos:
 Tyrėjų, kaip jie apibrėžti Aprašo 2.3 papunktyje, išvykos.
 Mokslo vadybininkų (kaip jie apibrėžti Aprašo 2.1 papunktyje), vizitai.
 Užsienio partnerių vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir valstybinius
mokslinių tyrimų institutus.
Paraiškų rengimo nuostatos:  Prašymas rengiamas lietuvių kalba.
 Užsienio partnerių mokslininkai – tai užsienio mokslininkai arba Lietuvos
mokslininkai, kurie dirba mokslinį darbą užsienio valstybėje.
 Mokslininkas yra tyrėjas, turintis mokslo daktaro laipsnį (Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatymas).
 Kompensuojamos užsienio partnerių mokslininkų vizitų, įvykusių ir (ar)
įvyksiančių ne anksčiau kaip 2017 m. vasario 6 d., išlaidos.
 Mokslinės išvykos finansuojamos išlaidų kompensavimo būdu.
 Kompensuojamos šios išlaidų rūšys: kelionės į Lietuvą ir atgal išlaidos bei
apgyvendinimo ir pragyvenimo Lietuvoje išlaidos (iki 2 dienų).
 Išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko
2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-157 patvirtinta Kviestinio mokslininko vizito
Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita.
Apskaičiuojant išlaidas rekomenduojame naudotis pateikta išlaidų skaičiuokle.
Daugiau informacijos:
Kvietimas ir susiję dokumentai:
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/373.html
Paraiškos pateikimo
Prašymai priimami nuolatos*
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Pareiškėjas:
Finansuojamos veiklos:

Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas:

Galimi pareiškėjai:

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

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:

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. ES 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: 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

