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 (skelbti iki 2014-10-24).
Prašome atkreipti dėmesį, jog pagal dalį kvietimų Universitetas teiks visas paraiškas vienu
paketu, todėl būtina informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką.
Plėtros tarnyba

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:

Pareiškėjas:
Finansavimo suma:
Finansavimo intensyvumas:
Trukmė:
Finansuojamos veiklos:

Tikslinės grupės:
Kitos sąlygos:
Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas mokslininkams ir tyrėjams dalyvauti 7BP, EUREKA, EUROSTARS
tiksliniuose informaciniuose bei kontaktams užmegzti skirtuose
renginiuose
Mokslininkai ir tyrėjai
Visos su kelione susijusios išlaidos
100 proc.
Kiekvieno renginio atveju nustatoma individualiai.
Mokslininko ar tyrėjo, ketinančio dalyvauti 7BP, EUREKA, EUROSTARS
projektuose, kelionės išlaidų apmokėjimas. Kelionė turi būti susijusi su
partnerių paieška, kontaktų užmezgimu.
Mokslininkai, tyrėjai
Paraiškos priimamos likus ne mažiau kaip 14 d. iki renginio pradžios.
Preliminarus renginių sąrašas pateikiamas www.mita.lt.
Nuolat*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:
Pareiškėjas:
Finansuojamos veiklos:

Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal COST programą
Paraiškas gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Kiekvienas
juridinis asmuo paraišką teikia savarankiškai.
COST programoje remiamos šios veiklos: komandiruotės, konferencijos,
seminarai, posėdžiai, trumpalaikės mokslinės išvykos, tyrėjų mainai,
mokymai, leidyba ir kt. Kompensuojamos 2 atstovų iš kiekvienos COST
valstybės narės išlaidos vykstant į Veiklos narių susitikimus.
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 Lietuvos mokslo
tarybos elektroninėje sistemoje http://sistema.lmt.lt.
Nuolat*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas:

Pareiškėjas:

Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius 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 7000 Lt
Parama gali būti teikiama tik leidyklos išlaidų apmokėjimui. Straipsnio ar
knygos parengimo, vertimo, redagavimo, maketavimo ir pan. išlaidos, kurias
patyrė 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

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas:

Pareiškėjas:

Finansavimo suma:

Kvietimas teikti paraiškas doktoranto stipendijai 2015 metais gauti
Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus tikslas – skatinti
doktorantų mokslinį ar meninį iniciatyvumą, remti doktorantų mokslines
tiriamąsias ar kūrybines idėjas ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros darbus.
Paraiškas gali teikti visų mokslo ir meno sričių I–IV metų nuolatinių studijų ir
I–VI metų ištęstinių studijų doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius
tyrimus (t. y. turintys paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų
rengiamos disertacijos tema) ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai
pristatantys meno kūrinius (t. y. turintys kultūros ir meno leidiniuose
paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai
pristatytų meno kūrinių rengiamo meno projekto tema), jeigu jų
doktorantūra nesibaigia pirmąjį 2015 metų ketvirtį.
Doktoranto stipendijos dydis gali būti iki 1040 Lt (301 Eur) per mėnesį.
Konkretų doktoranto stipendijos dydį 2015 metams Taryba nustatys

Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

atsižvelgdama į gautų paraiškų skaičių, doktorantų mokslinių darbų ar
tyrimų ir meno kūrinių kiekį ir jų lygį, doktorantų stipendijoms numatytą
skirti lėšų sumą. Doktoranto stipendija skiriama vieneriems kalendoriniams
metams – nuo 2015 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., bet ne ilgiau kaip iki
doktorantūros pabaigos.
Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje
sistemoje.
Konkursai pirmų–antrų metų nuolatinių studijų bei pirmų–trečių metų
ištęstinių studijų ir trečių–ketvirtų metų nuolatinių studijų bei ketvirtų–šeštų
metų ištęstinių studijų doktorantų vyks atskirai kiekvienos mokslo (meno)
srities pogrupyje. Priklausomai nuo gautų paraiškų skaičiaus, gali būti
sudaromi bendri kelių mokslo sričių pogrupiai.
Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių doktorantai
privalo turėti bent vieną paskelbtą ar priimtą spausdinti publikaciją
periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact
Factor) Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje.
Iki gruodžio 15 d. 16 val.

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimas teikti paraiškas paramai doktoranto akademinei išvykai 2015
metų I pusmetį gauti

Paramos tikslas:

Paramos doktorantų akademinėms išvykoms tikslas – skatinti doktorantų
mokslinį ar meninį iniciatyvumą, remti doktorantų mokslines tiriamąsias ar
kūrybines idėjas ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus.

Pareiškėjas:

Paraiškas gali teikti visų mokslo ir meno sričių I–IV metų nuolatinių studijų ir
I–VI metų ištęstinių studijų doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius
tyrimus (t. y. turintys paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų
rengiamos disertacijos tema) ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai
pristatantys meno kūrinius (t. y. turintys kultūros ir meno leidiniuose
paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai
pristatytų meno kūrinių rengiamo meno projekto tema), jeigu išvyka vyks ne
vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga.

Finansavimo suma:

Vienai doktoranto akademinei išvykai gali būti skirta iki 3900 Lt (1130 Eur).
Konkrečiai finansuojamai doktoranto akademinei išvykai skiriamos paramos
dydį nustatys Paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo komisija,
įvertinusi paraišką.

Kitos sąlygos:

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje
sistemoje.
Doktoranto akademinė išvyka turi prasidėti nuo 2015 m. sausio 1 d. iki
birželio 30 d. ir trukti ne ilgiau kaip 30 dienų.
Doktorantas per kalendorinius metus gali gauti paramą akademinei išvykai
ne daugiau kaip vieną kartą.
Doktoranto akademinė išvyka finansuojama išlaidų kompensavimo ir
avansinio apmokėjimo būdais. Remiamos šios išlaidų rūšys: dienpinigiai,
kelionės išlaidos, gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, renginio dalyvio
mokestis, draudimo išlaidos, vizos mokestis.
Iki lapkričio 17 d. 16 val.

Paraiškos pateikimo terminas:

