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 2018-03-14).
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:

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

Paraiškų teikimo tvarka:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Italijos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos kvietimas
teikti paraiškas gauti paramą trumpalaikiams vizitams
Plėtoti intensyvesnius dvišalius kultūrinius ryšius abi šalis dominančiose srityse, tuo
pačiu skatinant universitetų ir tyrimų centrų bendradarbiavimą.
Dėstytojai, ekspertai ir mokslininkai.
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.
http://www.lmt.lt/lt/italijos-uzsienio-reikalu-ministerija-kviecia-gauti-paramatrumpalaikiams-vizitams-2018-metais-i-italijos-universitetus-i-moksliniu-tyrimucentrus/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

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.
Tyrėjai ir mokslininkai, turintys daktaro laipsnį ar galintys pateikti įrodymų apie
atitinkamai įgytą reikšmingą mokslinio darbo patirtį.
Iki 60 000 JAV dolerių per metus.
 Kelionės lėktuvu kaina
 Sveikatos draudimas.
 Vizos mokesčiai.
 Gyvenamoji vieta
 Asmeninės išlaidos
 Viešojo transporto išlaidos
 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
sąlygas
–
http://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-research/.
Informaciją taip pat teikia BAFF atstovė Lietuvai Ingrida Laurinavičienė, tel.
+37069874037, el.p. ilaurinaviciene@ciee.org
Paraiškos priimamos iki 2018 m. balandžio 1 d. *
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS (TOLIAU – NMA) KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:

Kvietimo prioritetai:

Finansuojamos veiklos:
Galimi pareiškėjai ir
vykdytojai:
Finansavimo
intensyvumas:
Finansuojama suma:
Projekto trukmė:
Paraiškų rengimo
nuostatos:

Paraiškų teikimo tvarka:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį
„Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ NAUJAS!
 Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo
vietovėse;
 Visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir
konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų
valdymą;
 Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų
perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje;
 Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias
ekosistemas;
 Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai
atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio,
maisto ir miškininkystės sektoriuose;
 Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo
vietovėse.
Parodomųjų bandymų rengimas (įrengti ir vykdyti), seminarų, lauko dienų ir kitų
informavimo renginių organizavimas skleidžiant mokslo žinias ir inovacijas.
Mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos; kiti juridiniai asmenys,
turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą. Paramos paraiškos, kurias teikia
pareiškėjas kartu su partneriais, nepriimamos.
Iki 100 proc.
Iki 150 000 Eur su PVM vienam projektui
Iki 36 mėnesių
 Pareiškėjas vieno kvietimo teikti paraiškas metu gali teikti ne daugiau kaip 3
paramos paraiškas, parodomiesiems projektams įgyvendinti pagal
gyvulininkystės, augalininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir
miškų ūkio sektorius;
 Didžiausia vienos dienos seminaro, lauko dienos arba grupės narių susitikimo
organizavimo kaina – 740 Eur (be PVM);
 Didžiausia konferencijos organizavimo kaina – 3500 Eur (be PVM).
Paramos paraiška turi būti pateikta asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį,
taip pat registruotu paštu. Kitais būdais (pvz., per kurjerį, faksu arba elektroniniu
paštu) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos. Teikiant paraišką, reikia
turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Visas kvietimo sąlygas ir paraiškos formą rasite:
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-mprograma/priemoniu-sarasas/parama-parodomiesiems-projektams-ir-informavimoveiklai-2018-m/15502?tab=1
Iki 2018 m. balandžio 30 d.*
*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:

Finansavimo
intensyvumas:
Projektų vykdymo
laikotarpis:
Paraiškų rengimo
nuostatos:

Paraiškų teikimo tvarka:
Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Lietuvos mokslo taryba skelbia IV kvietimą teikti paraiškas pagal Valstybinę
lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programą NAUJAS!
Kvietimas skirtas teikti paraiškas įgyvendinti mokslo projektus pagal vieną ar kelias
pirmo Programos uždavinio „Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir
lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes“ priemones:
1.1. vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus;
1.2. rengti ir leisti lituanistinius sintetinius darbus ir monografijas;
1.3. rengti ir leisti lituanistinius fundamentinius mokslo šaltinius ir mokslo studijas;
1.4. kurti ir plėsti lituanistines specializuotas duomenų bazes (tik kartu su kitomis šio
uždavinio priemonėmis);
1.5. rengti ir leisti lituanistinius sudarytus mokslo (straipsnių rinkinius) ir taikomuosius
darbus;
1.6. remti tyrėjų stažuotes, komandiruotes, ekspedicijas, darbą archyvuose (tik kartu
su kitomis šio uždavinio priemonėmis).
Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir, jei tai
būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos ir (ar) iš užsienio. Projekto
partneriu laikomas viešas arba privatus juridinis asmuo. Vykdančioji institucija turi
būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų
registrą ar mokslo (-ų) akademija, paminėta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatyme.
100 proc.
Projekto pradžia – ne ankstesnė kaip 2018 m. liepos 1 d. ir ne vėlesnė kaip 2018 m.
liepos 31 d., o pabaiga – ne vėlesnė kaip 2021 m. birželio 30 d.
Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
1. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir
kiekvieniems kalendoriniams metams.
2. Taryba finansuoja projekto įgyvendinimo išlaidas, patirtas vykdančiosios
institucijos ir projekto partnerio (-ių) iš Lietuvos.
3. Ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą iš projekto lėšų gali įsigyti tik
Lietuvos valstybinė institucija.
4. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
5. Asmuo, kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, gali
teikti tik vieną paraišką.
6. Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos
projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti
ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis vykdytojas ir
tik vieno iš jų vadovas. Tai apima šias Tarybos remiamos veiklos kryptis:
 Nacionalinės mokslo programos;
 Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų
programos mokslo projektai;
 Mokslininkų grupių projektai.
Paraiška teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje
(http://junkis.lmt.lt) bei kartu pridedant vykdančiosios institucijos raštą.
Kvietimas - http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimuplanas/2287/kvietimas-392, kiti su kvietimu susiję dokumentai http://www.lmt.lt/lt/valstybes-uzsakomieji-tyrimai/lituanistikos-20162024-m.programa/pareiskejams-mokslo-projektai/2737.
Iki 2018 m. balandžio 4 d. 24 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo aprėptis:

Galimi pareiškėjai:

Finansavimo
intensyvumas:
Projektų vykdymo
laikotarpis ir trukmė:
Finansuojamos išlaidos:

Paraiškų rengimo
nuostatos:

Paraiškų teikimo tvarka:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

2018 m. kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą NAUJAS!!!
Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti šiose mokslo
srityse:
1. Naujos medžiagos;
2. 2Medicina, medicinos technika ir įranga;
3. Fotonika ir lazerinės technologijos;
4. Farmacija ir pramoninės biotechnologijos;
5. Informacinės komunikacinės technologijos;
6. Inovatyvios technologijos žemės ūkyje;
7. Ekologija, išteklius ir energiją tausojančios technologijos;
8. Humanitariniai ir socialiniai tyrimai.
Paraišką Lietuvoje gali teikti mokslinių tyrimų laboratorijos, mokslininkų grupės ar
pavieniai mokslininkai ir kiti tyrėjai kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautinio
projekto partneriais iš Baltarusijos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo
ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
Pagal šį kvietimą paraiškų negali teikti Programos projektų vadovai ir vykdytojai
kartu su tais pačiais tarptautinių projektų partnerio vadovais ir vykdytojais iš
Baltarusijos, kurių tarptautiniai projektai buvo finansuojami pagal 2014 m.
(projektai vykdyti 2015–2016 m.) ir 2016 m. (projektai vykdomi 2017–2018 m.)
kvietimus.
Iki 100 proc.
Projekto pradžia – ne ankstesnė kaip 2019 m. sausio 2 d., o pabaiga - ne vėlesnė
kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Ilgiausia galima projekto trukmė – 2 metai. Projekto
pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
 Lietuvos projekto vykdytojų kelionės į tarptautinio projekto partnerio
instituciją Baltarusijoje ir sveikatos draudimo išlaidos;
 dienpinigiai Lietuvos projekto vykdytojų pragyvenimo Baltarusijoje
išlaidoms (nakvynei, maitinimui ir miesto transportui). Parai skiriama iki trijų
bazinės socialinės išmokos dydžių (BSI), iki 114 eurų;
 bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų Lietuvoje organizavimo išlaidos;
 iš tarptautinio projekto partnerio Baltarusijoje atvykstančių tyrėjų kelionių
Lietuvoje išlaidos;
 Lietuvos ir Baltarusijos partnerių bendrų straipsnių, leidinių rengimo bei
leidybos išlaidos;
 kitos (netiesioginės) išlaidos, kurios negali viršyti 10 proc. visų projekto
išlaidų.
 Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar
kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir
kiekvieniems kalendoriniams metams.
Paraiškos teikiamos abiejuose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai.
Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje
(http://junkis.lmt.lt) bei kartu pridedant vykdančiosios institucijos raštą.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainėje:
Kvietimas - http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimuplanas/2287/kvietimas-388,
Lietuvos–Baltarusijos
programahttp://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarpvalstybines-programos-dvisalestrisales/lietuvosbaltarusijos-programa/469
Iki 2018 m. balandžio 30 d. 17.00 val. *
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

2018 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano)
programos mokslo projektams vykdyti NAUJAS!!!
Kvietimo aprėptis:
Visos mokslo sritys
Galimi pareiškėjai:
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja
institucija ir partneriais iš Latvijos ir Kinijos (Taivano). Vykdančioji institucija turi
būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo
institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
Finansavimo suma:
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas:
 Fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų projektui, vieneriems metams
gali būti skiriama iki 25 000 JAV dolerių. Iš jų, ilgalaikiam materialiam ir
nematerialiam turtui įsigyti vieneriems metams gali būti skiriama ne daugiau
kaip 6250 JAV dolerių;
 Socialinių ir humanitarinių mokslų projektui, vieneriems metams gali būti
skiriama iki 20 000 JAV dolerių. Iš jų, ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam
turtui įsigyti vieneriems metams gali būti skiriama ne daugiau kaip 5000 JAV
dolerių.
Projekto trukmė:
Iki 3 metų
Finansavimo intensyvumas: Iki 100 proc.
Finansuojamos veiklos:
Mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitos susijusios veiklos, įskaitant vizitus
į tarptautinio projekto partnerių Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) institucijas bei
kviestines paskaitas.
Paraiškų rengimo nuostatos:  Projekto pradžia - ne anksčiau kaip 2019 m. sausio 2 d., pabaiga - ne vėliau
kaip 2021 m. gruodžio 31 d.
 Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
 Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir
kiekvieniems kalendoriniams metams.
 Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas
pagrindinis projekto vykdytojas.
 Apribojimai dėl pagrindinių projekto vykdytojų darbo apimties projekte nėra
taikomi.
 Netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. visų projekto išlaidų.
 Projektuose skatinama užtikrinti jaunųjų tyrėjų dalyvavimą projekto veiklose,
ypač didelį dėmesį skiriant jų mobilumo veikloms.
Paraiškų teikimo tvarka:
Paraiškos teikiamos visose trijose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai.
Paraiška Tarybai teikiama anglų kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje
(http://junkis.lmt.lt). Kartu su paraiška teikiamas vykdančiosios institucijos
raštas, bei priedai, nurodyti paraiškos formoje .
Daugiau informacijos:
Kvietimas - http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimuplanas/2287/kvietimas-391,
su
kvietimu
susiję
dokumentai
http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarpvalstybines-programos-dvisalestrisales/lietuvoslatvijoskinijos-taivano-programa/472
Paraiškos pateikimo
Iki 2018 m. gegužės 31 d. 17 val.*
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

2018 m. kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos ir Prancūzijos programą
„Žiliberas“
Kvietimo aprėptis:
Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti visose mokslo
srityse.
Galimi pareiškėjai ir
Bendras Lietuvos ir Prancūzijos projektų paraiškas Lietuvoje gali teikti mokslinių
vykdytojai:
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 –
laikotarpis:
ne 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:

Galimi pareiškėjai:

Galimi partneriai:
Projektų trukmė:

Finansavimo
intensyvumas:
Finansuojamos
išlaidos:

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).
Paraiškų rengimo
 Pareiškėjai turi būti pateikę paraišką pagal Europos mokslo tarybos (angl. ERC Starting
nuostatos:
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.
Paraiškų teikimo
Paraiškos ir jų priedai teikiami per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
būdas:
finansuojamų
projektų
duomenų
mainų
svetainę
(toliau
–
DMS)
https://dms2014.finmin.lt/dms/.
Daugiau informacijos: 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
Paraiškos pateikimo
Iki 2018 m. kovo 30 d. *
terminas:
*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. V-176/2V-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 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

