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 2014-11-04).
Prašome atkreipti dėmesį, jog nuo š.m. spalio 1 d. įsigaliojo nauja LSMU projektinės veiklos
vykdymo tvarka. Atsižvelgdami į šią tvarką, visi universiteto padaliniai prieš teikdami projektų
paraiškas privalo Plėtros tarnybos registracijai pateikti pirminį siūlymą, kuris bus derinamas su
prorektoriais pagal veiklos sritį. Pirminis siūlymas dėl projekto Plėtros tarnybai turi būti pateiktas iki 2014
m. lapkričio 14 d. 16 val. Siūlymas dėl projekto Plėtros tarnybai turi būti pateiktas iki 2014 m. lapkričio 20 d.
17 val. Su nauja tvarka galima susipažinti programoje FirstClass.

Plėtros tarnyba

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:

VI kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2015–2018
metais vykdyti

Pareiškėjas:

Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija
(ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais)). Vykdančioji
institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į
Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti
mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka:

Paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą
elektroninėje sistemoje, iki 2014 m. gruodžio 3 d. 16 val. Kartu su paraiška
teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi
dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios
institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.

Paraiškų rengimo nuostatos:

1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2015 m. balandžio 1 d. ir ne
vėliau kaip 2015 m. liepos 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2018 m. kovo 31 d.
2. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
3. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir
kiekvieniems kalendoriniams metams.
4. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar
kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
5. 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 (2012 metais pradėtų įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas,
2013–2014 metais pradėtų įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas
tyrėjas) vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima šias nurodytas
Tarybos remiamos veiklos kryptis:
5.1. Nacionalinės mokslo programos;
5.2. Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos mokslo
projektai;

5.3. mokslininkų grupių projektai;
5.4. 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo priemonė „Parama
mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“;
5.5. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo
programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“.
6. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis projekte turi būti
ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
7. Kartu su paraiška turi būti pateikti visi reikalaujami priedai:
7.1. Projekto vadovo ir pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;
7.2. Pagrindinių projekto vykdytojų paskutinių dešimties (2005–2014) metų
publikacijų sąrašas;
7.3. Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų
finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas
institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą
gali pasirašyti ir padalinio vadovas).

Finansavimo suma:

Viso projekto biudžetas neturi viršyti:
 humanitarinių ir socialinių mokslo sričių paraiškų bei fizinių,
biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių paraiškų –
100 tūkst. Eur;
 projektų, skirtų bendradarbiauti su JAV mokslininkais, paraiškų –
120 tūkst. Eur.

Kitos sąlygos:

Kiti reikalavimai, keliami projektų vykdytojams ar projekto išlaidoms, yra
nurodyti Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintose
Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo
bendrosiose taisyklėse. Su konkursu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos
mokslo tarybos svetainėje.

Paraiškos pateikimo terminas:

iki 2014 m. gruodžio 3 d. 16 val. *
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimas pradedantiesiems tyrėjams teikti paraiškas pagal „Horizontas
2020“ Europos mokslo tarybos programą

Paramos tikslas:

Remti savarankiškų ir kompetentingų naujų individualių darbo grupių
kūrimąsi.
Pagrindinis tyrėjas turi būti įgijęs daktaro laipsnį ne mažiau nei prieš 2 metus
ir ne daugiau nei prieš 7 metus. Esant pateisinamoms priežastims (pvz.,
motinystės ar tėvystės atostogos) šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 11
metų.
Pagrindinis tyrėjas turi potencialą tapti išskirtiniu lyderiu mokslo srityje ir
gali pateikti mokslinės brandos įrodymų:
 bent viena svarbi publikacija, parengta be disertacijos vadovo,
kurios pagrindinis (angl. main) autorius yra pagrindinis tyrėjas
(svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota);
 kitos reikšmingos publikacijos prestižiniuose tarptautiniuose
recenzuojamuose tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose arba
svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose,
tarptautinių recenzuojamų konferencijų pranešimai, kurių
pagrindinis autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek
kartų publikacija buvo cituota);
 patentai;

Pareiškėjas:




Finansavimo suma:
Paraiškos pateikimo terminas:

kviestiniai pranešimai pripažintose tarptautinėse konferencijose;
apdovanojimai ir laimėti prizai.
Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 50 proc. viso
savo darbo laiko.
Dotacijos vienam projektui dydis – iki 1,5 mln. eurų (išimtinais atvejais – iki 2
mln. eurų) 5 metams
Iki 2015 m. vasario 3 d. *
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal programą LILAN

Pareiškėjas:

Programoje gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau
kaip 3 dalyvių iš mokslo ir studijų institucijų.
Bent 2 dalyviai turi būti iš skirtingų kvietime dalyvaujančių finansavimą
skiriančių šalių (Estijos, Islandijos, Lietuvos, Švedijos). Trečiasis dalyvis gali
būti iš kitų Šiaurės šalių (Danijos, Suomijos, Norvegijos, Grenlandijos, Farerų
salų arba Alandų salų).
Projekto vadovas turi dirbti institucijoje, kuri yra finansavimą skiriančioje
šalyje (Estijoje, Islandijoje, Lietuvoje ar Švedijoje).
Partneriai iš kitų, kvietime nenurodytų, šalių gali dalyvauti, tačiau
finansavimas jiems skiriamas nebus.
Galima projekto trukmė – nuo 2 iki 3 metų.

Kvietimo biudžetas:

Bendras biudžetas 11 mln. Norvegijos kronų (apie 4,5 mln. litų).
Vieno projekto biudžetas neturi viršyti 6 mln. Norvegijos kronų (apie 2,5 mln.
litų). Skiriamų lėšų dydis gali siekti iki 100 procentų prašomų finansuoti lėšų.

Projektų tematika:

Projektai, susiję su inovacijomis sveikatos ir gerovės srityse (daugiau
informacijos
NordFosk
internetinėje
svetainėje
http://www.nordforsk.org/en).

Paraiškos pateikimo terminas:

Paraiškas anglų kalba galima teikti iki 2015 m. vasario 4 d. 13 val. (CET
laiku).*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

