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 2018-02-21).
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:

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 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 visų mokslo sričių 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 2018-03-15: projektą pradedant ir vykdant laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2018-1130.*
*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 NAUJAS!
Plėtoti intensyvesnius dvišalius kultūrinius ryšius abi šalis dominančiose srityse, tuo
pačiu skatinant universitetų ir tyrimų centrų bendradarbiavimą.
Dėstytojai, ekspertai ir mokslininkai.
Pagal programą numatyta fiksuota ir visa apimanti suma: 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 2018 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 pabaigos suinteresuotas asmuo turi atsiųsti
komandiruotės ataskaitą Italijos užsienio reikalų ministerijai ir Italų kultūros institutui.
 Visi dokumentai turi būti pateikti italų arba anglų kalba.
Paraiškos su visais dokumentais turi būti atsiųstos į Italų kultūros institutą Vilniuje likus
bent 60 dienų iki suinteresuoto asmens atvykimo į Italiją. Teikiami dokumentai:
 Priimančiosios Italijos institucijos kvietimą ant firminio blanko (su data ir parašu),
kuriame turi būti aiškiai 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.
Daugiau su kvietimu susijusios informacijos: http://www.lmt.lt/lt/italijos-uzsienioreikalu-ministerija-kviecia-gauti-parama-trumpalaikiams-vizitams-2018-metais-iitalijos-universitetus-i-moksliniu-tyrimu-centrus/2702
Iki 2018 m. rugsėjo 15 d. Dokumentai teikiami Italų kultūros institutui el.paštu
iicvilnius@esteri.it ir paprastu paštu.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS
Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo aprėptis:

Galimi pareiškėjai:
Finansuojamos veiklos:

Paraiškų rengimo
nuostatos:

Finansavimo
intensyvumas:
Finansavimo suma:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas gauti
valstybės pagalbą žinių perdavimo ir informavimo veiklai organizuoti NAUJAS !!!
Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo paraiškos gali būti teikiamos
pagal šias prioritetines žinių perdavimo ir informavimo veiklos tematikas:
 Agrarinė aplinkosauga, klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos,
žemės ūkio gamybos poveikio aplinkai mažinimas;
 Žemės ūkio gamybos rizikų valdymas;
 Tausus ūkininkavimas, inovacijos žemės ir maisto ūkyje;
 Žaliavų ir maisto produktų kokybė ir sauga;
 Žemės ūkio kooperacijos ir bendradarbiavimo plėtra (gamintojų grupės,
kooperatyvai, trumpos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės);
 BŽŪP po 2020 m. ir naujoji finansinė perspektyva.
Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo paraiškas gali teikti juridiniai
asmenys, užsiimantys žemės ūkio veiklos subjektų informavimu ar švietimu.
Valstybės pagalba teikiama tarptautinės, respublikinės ir regioninės reikšmės
žinių perdavimo ir informavimo priemonėms (konferencijoms, seminarams, lauko
dienoms), skirtoms žemės ūkio veiklos subjektams, organizuoti. Finansuojamos
žinių perdavimo ir informavimo veiklos priemonės, kurios vykdomos Lietuvos
Respublikos teritorijoje.
Pareiškėjai, teikiantys paraišką, turi turėti tinkamų pajėgumų paraiškoje nurodytai
žinių perdavimo ir informavimo veiklos priemonei (toliau – priemonė) vykdyti, t. y.
kvalifikuotų darbuotojų, ir reguliariai vykdyti žinių perdavimo ir informavimo veiklą
(turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį įgyvendinant panašaus pobūdžio priemones
(seminarus, konferencijas, mokymo kursus ir kitus šviečiamuosius renginius), o
priemonės vadovas – ne mažesnę kaip 3 metų patirtį administruojant panašaus
pobūdžio priemones.
iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Didžiausias žinių perdavimo ir informavimo veiklai skiriamos pagalbos dydis:
Seminarui ar lauko dienai:
 iki 740 Eur su PVM, jei seminaras ar lauko diena vyksta vieną dieną;
 iki 1 480 Eur su PVM, jei seminaras ar lauko diena vyksta ilgiau kaip vieną
dieną;
Respublikinei ar regioninei konferencijai:
 iki 900 Eur su PVM, jei konferencija vyksta vieną dieną;
 iki 1 800 Eur su PVM, jei konferencija vyksta ilgiau kaip vieną dieną.
Tarptautinei konferencijai:
 iki 1 300 Eur su PVM, jei konferencija vyksta vieną dieną;
 iki 2 600 Eur su PVM, jei konferencija vyksta ilgiau kaip vieną dieną.
Nuoroda į kvietimą ir susijusius dokumentus:
http://zum.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-paraiskas-gauti-valstybes-pagalbaziniu-perdavimo-ir-informavimo-veiklai-organizuoti-2
Paraiškos priimamos iki 2018 m. kovo 8 d. 16 val. Vėliau gautos paraiškos nebus
nagrinėjamos.*
*BŪTINA informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt.

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimo tikslas:

Galimi pareiškėjai:

Galimi partneriai:

Finansuojamos veiklos:

Projekto trukmė:

Paraiškų rengimo
nuostatos:

Finansavimo intensyvumas:
Finansavimo suma:
Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas gauti
valstybės pagalbą žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniams
tyrimams ir taikomosios veiklos projektams vykdyti NAUJAS !!!
Plėtoti kryptingus mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą siekiant plėtoti modernų,
dinamišką, konkurencingą, su nuoseklia žemės ūkio, maisto ūkio, žuvininkystės ir
kaimo plėtros politika suderintą žemės ir maisto ūkį, gerinti žemės ūkio ir maisto
ūkio produkcijos kokybę, tausoti aplinką ir racionaliai panaudoti gamtos išteklius,
užtikrinti tolygią ekonominę ir socialinę veiklą, greitą mokslo naujovių ir
pažangios patirties sklaidą.
Mokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų institutai (kaip apibrėžta Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatyme) arba mokslininkų grupės, susivienijusios
mokslinių tyrimų projektui vykdyti.
Viešieji arba privatūs juridiniai asmenys, kartu su pareiškėjais vykdantys
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV) projektą ar sudarantys
pareiškėjams sąlygas MTTV projektui įgyvendinti
Finansuojamos šios žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos kategorijos:
 fundamentiniai tyrimai;
 pramoniniai tyrimai;
 bandomoji taikomoji veikla;
 galimybių studijos.
Projekto trukmė nustatoma pagal 2018–2020 metais finansuotinų mokslinių
tyrimų ir taikomosios veiklos darbų aprašą (žiūr. toliau pateiktą nuorodą į
kvietimą ir su juo susijusius dokumentus)
 Pareiškėjas gali teikti paraišką gauti valstybės pagalbą žemės ūkio,
maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai
vykdyti individualiai arba kartu su partneriais, kurie dalyvauja
įgyvendinant MTTV projektą ir naudojasi jo rezultatais arba produktais.
 Jei paraišką teikia pareiškėjas kartu su partneriais arba jei pareiškėjas yra
mokslininkų grupė, tarp pareiškėjo ir partnerių arba mokslininkų grupės
narių turi būti pasirašoma jungtinės veiklos sutartis, kuri pateikiama
kartu su paraiška.
Iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų
275 000 Eur
Nuoroda į kvietimą ir susijusius dokumentus:
http://zum.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-paraiskas-gauti-valstybespagalba-zemes-ukio-maisto-ukio-ir-zuvininkystes-moksliniams-tyrimams-irtaikomosios-veiklos-projektams-vykdyti-2
Iki 2018 m. kovo 9 d. 15.00 val. *
Paraiškos turi būti pateiktos Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento
Strateginio planavimo ir mokslo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 264 kab. arba
266 kab.). Paraiškos turi būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą
asmenį.
*BŪTINA informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt.

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS (TOLIAU – TARYBA) KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo aprėptis:
Galimi pareiškėjai ir
vykdytojai:

2018 m. kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos ir Prancūzijos programą
„Žiliberas“ NAUJAS!
Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti visose mokslo
srityse.
Bendras Lietuvos ir Prancūzijos projektų paraiškas Lietuvoje gali teikti mokslinių
tyrimų laboratorijos, mokslininkų grupės ar pavieniai mokslininkai kartu su
vykdančiąja institucija – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į
Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Paraiškų negali teikti projektų vadovai ir vykdytojai kartu su tais pačiais projektų
vadovais ir vykdytojais iš Prancūzijos, kurių projektai buvo finansuojami pagal
programos „Žiliberas“ 2016 m. kvietimą (projektai vykdomi 2017-2018 m.). Teikti
paraišką su kitais projektų vadovais ir vykdytojais – leidžiama.
Finansuojamos veiklos:
Projekto vykdytojų vizitai (ne ilgesni kaip 1 mėnesio) į partnerio instituciją
Prancūzijoje ar Lietuvoje apmokant kelionės išlaidas ir dienpinigius. Moksliniams
tyrimams vykdyti ir kitoms veikloms lėšų iš programos neskiriama.
Projektų vykdymo
Iki 2 metų - projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2019 m. sausio 2 d., baigtis – ne
laikotarpis:
vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.
Finansavimo suma:
 Iš Lietuvos pusės finansuojamos Lietuvos tyrėjų kelionės išlaidos (ik i 435 eurų)
į partnerių instituciją Prancūzijoje ir Prancūzijos tyrėjų dienpinigiai (110 eurų
parai) vizito Lietuvoje metu.
 Iš Prancūzijos pusės finansuojamos Prancūzijos tyrėjų kelionės išlaidos (iki 500
eurų) į partnerių instituciją Lietuvoje ir Lietuvos tyrėjų dienpinigiai (110 eurų
parai) vizito Prancūzijoje metu.
Paraiškų rengimo nuostatos:
 Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems
kalendoriniams metams.
 Paraiškos pildomos ir vertinamos remiantis Tarybos 2018 m. sausio 29 d.
nutarimu Nr. V-45 patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos
projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis ir Dvišalio
bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos
ir Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“.
Paraiškų teikimo tvarka:
 Paraiškos teikiamos abejose šalyse. Lietuvos partneriai paraiškas teikia Tarybai.
 Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas
pagrindinis projekto vykdytojas.
 Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje
sistemoje (https://junkis.lmt.lt) 2018 m. vasario 15 d. - 2018 m. gegužės 17 d.
17 val. Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas
privalomas papildomas dokumentas – vykdančiosios institucijos raštas.
 Vykdančiosios institucijos raštas rengiamas pagal Tarybos pirmininko
patvirtintą formą ir nuskenuotas įkeliamas prie projekto aprašo elektroninėje
sistemoje iki paraiškų teikimo termino pabaigos. Spausdinta paraiška Tarybai
neteikiama.
Daugiau informacijos:
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainėje:
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorinis-planas/772/kvietimas-386 ir
http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarpvalstybines-programos-dvisalestrisales/lietuvosprancuzijos-programa-ziliberas/475
Paraiškos pateikimo
Iki 2018 m. gegužės 17 d. 17 val.*
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Finansavimo tikslas:

Finansuojamos veiklos:
Galimi pareiškėjai:

Projektų trukmė:
Didžiausia projektui galima
finansavimo lėšų suma:
Finansavimo intensyvumas:
Finansuojamos išlaidos:

Kvietimas teikti paraiškas pagal poveiklę "Studentų gebėjimų ugdymas
dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose"
Tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę
mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei
tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.
Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas: studentų gebėjimų ugdymas
dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose.
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 ir atitinkantys pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijai keliamus
reikalavimus.
2 mėnesiai (vasaros atostogų metu).
1894 Eur

Iki 100 proc.
 Projekto vykdymas – studentų stipendijų ir studentų praktikos bei studentų
tyrimų vykdymo išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius.
 Netiesioginės išlaidos – kompensuojamos taikant fiksuotąją normą.
Paraiškų rengimo nuostatos:  Vykdyti tyrimus gali studentai (asmenys, studijuojantys aukštojoje mokykloje
pagal nuolatinės studijų formos I ir II pakopų arba vientisųjų studijų programą,
kurių paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra
lygus 8,0 arba didesnis. Konkurse negali dalyvauti vientisųjų ir II pakopos studijų
paskutiniojo kurso (tų mokslo metų, kuriais įgyvendinamas projektas) studentai.
Tas pats praktikos vadovas (mokslininkas ar doktorantas), vadovausiantis
studentų mokslinei praktikai, ir tas pats studentas gali būti nurodytas tik vienoje
šio konkurso paraiškoje.
 Studento mokslinio tiriamojo darbo intensyvumas turi būti ne mažesnis kaip 160
akademinių valandų per mėnesį.
 Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra mokslinio tiriamojo darbo pradžia.
Veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos.
 Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d.
 Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.
Paraiškų teikimo būdas:
Paraiškos ir jų priedai teikiami Lietuvos mokslo Tarybai per iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę
(toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/dms/.
Daugiau informacijos:
Kvietimas ir papildoma informacija
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-nr-9-teikti-paraiskasfinansuoti-projektus-pagal-poveikle-studentu-gebejimu-ugdymas-dalyvaujantmokslinese-vasaros-praktikose-nr-09-3-3-lmt-712-09 ir https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/55a34430443811e7b66ae890e1368363/mvxsjZIiIj.
Konsultuojančių darbuotojų Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams
kontaktai:
ugdyti skyriaus darbuotojai: programų koordinatorė Ugnė Andrijauskaitė, el. p.
ugne.andrijauskaite@lmt.lt, tel. 8 604 75112; programų koordinatorė Ilona
Monstavičienė, el. p. ilona.monstaviciene@lmt.lt, tel. 8 604 53802; finansininkas
Sergej Tkačenko, el. p. sergej.tkacenko@lmt.lt, tel. 8 604 78074; ES struktūrinės
paramos koordinavimo skyriaus teisininkė Veronika Kapalinskaitė, el. p.
veronika.kapalinskaite@lmt.lt, tel. 8 604 76286.
Paraiškos pateikimo
Iki 2018 m. kovo 12 d.
terminas:

Kvietimo
pavadinimas:
Finansavimo tikslas:

Galimi pareiškėjai:

Galimi partneriai:
Projektų trukmė:

Finansavimo
intensyvumas:
Finansuojamos
išlaidos:

Paraiškų rengimo
nuostatos:

Paraiškų teikimo
būdas:
Daugiau
informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant
individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus“
Tobulinti mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant individualius mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros projektus pagal programos „Horizontas 2020“ prioriteto ,,Pažangus
mokslas“ (angl. Excellent Science) Europos mokslo tarybos (angl. ERC Starting Grants,
Consolidator Grants, Advanced Grants) (toliau – EMT) arba Marie Sklodowska-Curie Action
(angl. MSCA Individual fellowships) (toliau – MSCA) veiklų schemas pateiktas paraiškas.
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.
 Pagal MSCA veiklų schemas, veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36
mėnesiai.
 Pagal EMT veiklų schemas, veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 60
mėnesių.
Iki 100 proc.


Projekto vykdymas: projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių
darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius
įkainius.
 Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą:
1. Projekto veikloms vykdyti reikalingų mokslininkų ir jų šeimos narių persikėlimo išlaidos.
2. Projektą vykdančio personalo komandiruočių ar stažuočių išlaidos;
3. Išlaidos paslaugoms.
4. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos.
5. Projekto vykdytojui priklausančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudos, jei šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitas šalis)
lėšos.
6. Projekto viešinimo išlaidos. Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie
projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčius.
7. Kitos projekto tikslams pasiekti būtinosios išlaidos.
8. Netiesioginės projekto išlaidos (projekto administravimo ir susijusios išlaidos).
 Pareiškėjai turi būti pateikę paraišką pagal Europos mokslo tarybos (angl. ERC Starting
Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants) (toliau – EMT) arba Marie SklodowskaCurie Action (angl. MSCA Individual fellowships) (toliau – MSCA) veiklų schemas, šie
projektai Europos Komisijos įgyvendinančiųjų institucijų organizuojamo ekspertinio
vertinimo metu turi būti pripažinti tinkamais finansuoti, tačiau negavę finansavimo dėl
lėšų trūkumo.
 Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Projekto veiklos gali būti
vykdomos kitose ES valstybėse narėse, jeigu jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir
nauda (ar jų dalis, proporcinga LR finansiniam įnašui) atitenka LR.
Paraiškos ir jų priedai teikiami per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų
projektų
duomenų
mainų
svetainę
(toliau
–
DMS)
https://dms2014.finmin.lt/dms/.
Lietuvos mokslo tarybos svetainėje: http://lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendoriniskvietimu-planas/2287/kvietimas-354, http://lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/mokslininkuinicijuoti-projektai/individualus-mtep-h2020-projektai/2384.
Teisės aktų registre:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fe9c01d0e61811e7acd7ea182930b17f ir
ES struktūrinių fondų svetainėje:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-nr-8-teikti-paraiskasfinansuoti-projektus-pagal-veikla-mokslininku-kvalifikacijos-tobulinimas-vykdantindividualius-horizontas-2020-nr-09-3-3-lmt-712-08
Iki 2018 m. kovo 30 d. *
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimo aprėptis:

Kvietimo tikslas:
Finansuojama veikla:

Būtinosios dalyvavimo
sąlygos:

Tiksliniai dalyviai:

Personalo stažuotės:

Finansuojama suma:
Trukmė ir dydis:
Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska-Curie veiklos (MSCA) „Mokslinių
tyrimų ir inovacijų srities personalo mainai“ (angl. Research and Innovation Staff
Exchange, RISE) kvietimas teikti paraiškas (H2020-MSCA-RISE-2018)
RISE veiklos yra skirtos universitetų, mokslo centrų ir įmonių darbuotojams įgyti
naujos patirties ir apsikeisti žiniomis dalyvaujant mokslinių tyrimų ir inovacijų srities
personalo trumpalaikiuose mainuose. Ypač skatinamas mažų ir vidutinių įmonių
dalyvavimas.
Skatinti tarptautinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, vykdant mokslinių tyrimų ir
inovacijų srities personalo mainus bei apsikeitimą žiniomis.
 Bendro mokslinių tyrimų ir inovacijų projekto veiklos.
 Stažuotės.
 Personalo lavinimo veiklų, seminarų, konferencijų organizavimas ir dalyvavimas
jose.
 Komunikacija ir sklaida.
 Visuomenės įtraukimas/informavimas.
Mažiausiai 3 dalyviai iš 3 skirtingų šalių, iš kurių bent du yra iš ES valstybių narių (VN)
ar H2020 asocijuotųjų šalių (AŠ). Jei visi dalyviai yra iš to paties sektoriaus
(akademinio ar neakademinio), tai bent 1 dalyvis turi būti iš trečiosios šalies (TŠ).
PASTABA! Išskiriami paramos gavėjai ir partneriai. Paramos gavėjai gali būti tik iš
VN ar AŠ, o partneriai – tik iš TŠ.
Akademinis sektorius:
 Valstybinės arba privačios aukštosios mokyklos, teikiančios akademinius
laipsnius.
 Valstybinės arba privačios mokslinių tyrimų institucijos (ne pelno), kurių
pagrindinė misija – vykdyti mokslinius tyrimus.
 Tarptautinės organizacijos arba tarptautinės Europos interesų organizacijos
(pvz., CERN, EMBL).
Neakademinis sektorius – apima juridinius asmenis, kurie neatitinka akademinio
sektoriaus apibrėžimo, tačiau tenkina H2020 Dalyvavimo taisyklėse nustatytus
reikalavimus, pavyzdžiui:
 Įmonės (įskaitant mažas ir vidutines įmones).
 Ne pelno ir labdaros organizacijos.
 Muziejai, ligoninės.
 Tarptautinės organizacijos (pvz., UN, WHO).
Į stažuotes gali vykti:
 Pradedantieji tyrėjai (mažiau nei 4 m. mokslinio darbo patirties ir neturintys
daktaro laipsnio).
 Patyrę tyrėjai (daugiau nei 4 m. mokslinio darbo patirties ar įgiję daktaro laipsnį).
 Administratoriai, vadybininkai ir techninis personalas, susijęs su mokslinių tyrimų
ir inovacijų veiklomis.
Trukmė: Tyrėjo ar kito darbuotojo stažuotės trukmė – nuo 1 iki 12 mėn. Stažuotė gali
vykti dalimis.
Veiklos apmokamos pagal nustatytus fiksuoto dydžio įkainius.
Iki 4 metų. Didžiausias galimas stažuotės mėnesių skaičius projekte – 540 žmogaus
stažuotės mėnesių. Rekomenduojamas projekto konsorciumo dydis – 4–6 dalyviai.
Kvietimas: http://www.lmt.lt/lt/naujienos/paskelbtas-kvietimas-teikti-paraiskaspagal-h2020-marie-sklodowska-curie-rise-veikla/2610, papildoma informacija apie
programą: http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/11/rise_2018.pdf
Iki 2018 m. kovo 21 d. 17 val. Briuselio laiku*
*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 rekomenduojama 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/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimuplanas/2287/kvietimas-334
Paraiškos pateikimo
Prašymai priimami nuolatos.*
terminas:
*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 svarbiausiems tarptautinių MTEPI
kvietimų reikalavimams pristatyti ir (arba) informacijai apie paraiškų
parengimą, ir (arba) gerajai paraiškų rengimo praktikai pateikti ir pan.
 Dalyvavimas 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/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimuplanas/2287/kvietimas-325
Paraiškos pateikimo
Prašymai priimami nuolatos*
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo tikslas:

Galimi pareiškėjai:
Finansuojamos veiklos:

Paraiškų rengimo nuostatos:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo terminas:

2017 m. kvietimas teikti prašymus dėl užsienio partnerio vizito finansavimo
(LINO LT)
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.
Lietuvos aukštosios mokyklos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, įtraukti į
Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
 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.
 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 rekomenduojama naudotis pateikta išlaidų
skaičiuokle.
Kvietimas ir susiję dokumentai:
http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimuplanas/2287/kvietimas-310
Prašymai priimami nuolat*
*Informuoti Plėtros
pletra@lsmuni.lt
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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

