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 2015-01-27).
Prašome atkreipti dėmesį, jog nuo spalio 1 d. įsigaliojo nauja LSMU Projektinės veiklos vykdymo
tvarka (toliau – Tvarka). Su Tvarka galima susipažinti LSMU intranete, programoje „First Class“.
Atsižvelgdami į šią Tvarką, visi universiteto padaliniai prieš teikdami projektų paraiškas privalo Plėtros
tarnybai pateikti Tvarkoje nurodytus dokumentus.
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

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas:
Pareiškėjas:
Finansavimo intensyvumas:
Remiamos veiklos:
Tinkamos išlaidos:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas teikti paraiškas ir prašymus pagal Intelektinės nuosavybės teisių
apsaugos projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašą
Skatinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu
Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės, mokslo ir studijų institucijos
Iki 95 proc. tinkamų išlaidų
Patento paraiškų paieška – patento paraiškose nurodytų išradimų technikos
lygio paieška Europos patentų tarnyboje.
Patento paraiškos paieškos mokestis.
Agentūra, gavusi iš Valstybinio patentų biuro informaciją apie gautus
prašymus atlikti paiešką ir jų įvertinimo rezultatus, kreipiasi į pareiškėją ir
prašo jo pateikti prašymą gauti paramą paieškai atlikti.
Nuolat*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Paramos tikslas:

Pareiškėjas:

Finansavimo intensyvumas:

Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

IV kvietimas teikti paraiškas bendriems Lietuvos ir Izraelio įmonių
inicijuojamiems projektams pramoninių mokslinių tyrimų ir technologijų
plėtros srityje
Įgyvendinti atrinktus dvišalius Lietuvos ir Izraelio projektus ir suteikti
finansavimą geriausiems dalyviams MTTP veikloms vykdyti. Potencialūs
abiejų šalių pareiškėjai yra kviečiami teikti bendras projektų paraiškas.
Lietuvos pareiškėjas turi būti Lietuvos įmonė, kurios partneriu gali būti MTTP
veiklas vykdanti mokslo ir studijų (negamybinė) institucija (universitetas ar
tyrimų centras).
Izraelio pareiškėjas turi būti Izraelio įmonė, kurios partneriu gali būti MTTP
veiklas vykdanti ne gamybinė institucija (universitetas, mokslinių tyrimų
institucija), dalyvaujanti projekte subrangos pagrindais.
Lietuvos ir Izraelio atsakingųjų institucijų patvirtintus projektus finansuos
MITA ir Izraelio pramonės, prekybos ir darbo ministerijos Vyriausiojo
mokslininko biuras (The Office of the Chief Scientist (OCS) of the Ministry of
Industry Trade and Labor). Parama bus skiriama kiekvienam partneriui
atskirai pagal nacionalinę teisę, taisykles ir procedūras atitinkamai: Lietuvoje,
ūkio subjektai (mažos, vidutinės, didelės įmonės) galės būti finansuojamos iki
75 proc. tinkamų išlaidų, o mokslo ir studijų institucijos - iki 100 proc. tinkamų
išlaidų MTTP veikloms. Lietuvos partneriai turi laikytis nacionalinių taisyklių
pateiktų MITA tinklalapyje (www.mita.lt).
Projektų teikimas ir tvirtinimas yra vienapakopis. Partneriai turi pateikti
užpildytą „EUREKA paraiškos formą“. Užpildyta „EUREKA paraiškos forma“
turi būti pateikta vienu metu ISERD ir MITA. Forma turi būti užpildyta anglų
kalba ir pasirašyta visų partnerių. Parašai turi būti nuskenuoti ir atsiųsti kartu
su forma, kaip sudėtinė paraiškos dalis.
Iki 2015 m. vasario 26 d.*
*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 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, užpildžius 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 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 7000 Lt (~2027 Eur)
Parama gali būti teikiama tik leidyklos išlaidų apmokėjimui. 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

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;
• 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 (išimtiniais atvejais – iki 2
mln. eurų) 5 metams
Iki 2015 m. vasario 3 d. *

Pareiškėjas:

Finansavimo suma:
Paraiškos pateikimo terminas:

*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.
Bendras biudžetas – 11 mln. Norvegijos kronų (apie 1,3 mln. eurų).
Vieno projekto biudžetas neturi viršyti 6 mln. Norvegijos kronų (apie 0,7 mln.
eurų). Skiriamų lėšų dydis gali siekti iki 100 procentų prašomų finansuoti lėšų.

Kvietimo biudžetas:

Projektų tematika:

Projektai, susiję su sveikatos ir gerovės sričių inovacijomis (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

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Japonijos mokslo projektams ir
Lietuvos–Japonijos sklaidos projektams vykdyti
Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti
visose mokslo srityse.
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja
institucija ir partneriu iš Japonijos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos
mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų
registrą. Partneris iš Japonijos turi būti Japonijos mokslo ir studijų institucija.
Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos–Japonijos projektams
vykdyti: a) mokslo projektų finansuojamos mokslinių tyrimų, jų rezultatų
sklaidos bei kitos susijusios veiklos, įskaitant vizitus į partnerio Japonijoje
instituciją; b) sklaidos projektų finansuojamos iki vienos savaitės trukmės
bendro seminaro Lietuvoje organizavimo išlaidos arba kelionės į partnerio
organizuojamą bendrą seminarą Japonijoje išlaidos, įskaitant 2 parengiamųjų
susitikimų prieš seminarą ir 1 apibendrinamojo susitikimo po seminaro
išlaidas.
100 proc.
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi
viršyti: a) mokslo projekte – 80 000 eurų; b) sklaidos projekte – 18 400 eurų.
Mokslo ir sklaidos projektai turi prasidėti ne anksčiau kaip 2015 m. liepos 1 d.
ir ne vėliau kaip 2016 m. kovo 31 d. Ilgiausia galima mokslo projekto trukmė
– 2 metai. Ilgiausia galima sklaidos projekto trukmė – 9 mėnesiai.
Paraiškos teikiamos abiejose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Lietuvos
mokslo tarybai. Japonijoje paraiškos gali būti teikiamos pagal Japonijos
mokslo finansavimo organizacijos laisvai pasirenkamos partnerystės schemą
arba kitas programas Japonijoje. Paraiška Lietuvos mokslo tarybai teikiama
lietuvių kalba, užpildžius formą elektroninėje sistemoje.
Iki 2015 m. vasario 4 d. 17 val.*

Kvietimo aprėptis :
Pareiškėjas:

Finansuojamos veiklos:

Finansavimo intensyvumas:
Finansavimo suma:
Trukmė:

Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo aprėptis :

Pareiškėjas ir galimi partneriai:

Finansavimo suma:
Trukmė:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Programos EURONANOMED II 2015 metų kvietimas
Kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti mokslo projektus šių nanomedicinos
srities tematikų: Regeneracinė medicina (Regenerative medicine),
Diagnostika (Diagnostics), Tikslinės vaistų pristatymo sistemos (Targeted
delivery systems).
Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir
tarptautiniais partneriais iš Belgijos, Islandijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio,
Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos.
Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri
įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, arba valstybinė sveikatos
priežiūros įstaiga.
Tarptautiniai partneriai gali būti: mokslo ir studijų institucija; sveikatos
priežiūros įstaiga; privačiojo sektoriaus atstovas (pirmenybė teikiama
smulkiajam ir vidutiniam verslui).
Tarptautinį projektą vykdo konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3
institucijos iš 3 kvietime dalyvaujančių valstybių. Bent 2 iš šių institucijų turi
būti skirtingų tipų (mokslo ir studijų institucija ar sveikatos priežiūros įstaiga,
ar įmonė). Didžiausias partnerių skaičius tarptautiniame projekte – 7.
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi
viršyti 350 tūkst. litų (101 367 Eur).
Ne ilgiau kaip 3 metai.
Paraiškas teikiamos programos EURONANOMED II elektroninėje sistemoje.
LMT finansuoja projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos
išlaidas projekte. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip
projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
Iki 2015 m. kovo 3 d. 17 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo
pavadinimas:
Paramos tikslas:
Pareiškėjas:

Būtinos dalyvavimo
sąlygos:

„Horizontas 2020“ Marie Sklodowska Curie veiklos (toliau – MSCA) „Mokslinių tyrimų
ir inovacijų srities personalo mainai“ kvietimas teikti paraiškas (H2020-MSCA-RISE2015)
Skatinti tarptautinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, vykdant mokslinių tyrimų ir
inovacijų srities personalo mainus bei apsikeitimą žiniomis.
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 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).
Mažiausiai 3 dalyviai iš 3 skirtingų šalių, iš kurių bent dvi yra valstybės narės (toliau –
VN) ar asocijuotosios šalys (toliau – AŠ). Jei visi dalyviai yra iš to paties sektoriaus
(akademinio ar neakademinio), tai bent 1 dalyvis turi būti iš trečiosios šalies (toliau –
TŠ). Pastaba – išskiriami paramos gavėjai ir partneriai. Partneriai yra iš TŠ ir
nepasirašo dotacijos sutarties; jie dalyvauja projekto mokslinėse veiklose ir tyrėjų
lavinime, bet tiesiogiai negauna H2020 finansavimo. Teikiant paraišką, būtina pridėti
partnerių įsipareigojimo dalyvauti projekte raštus.

Trukmė ir dydis:

Remiamos veiklos:

Personalo stažuotės:

Kitos sąlygos:

Daugiau
informacijos:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Trukmė iki 4 metų. Didžiausias galimas stažuotės mėnesių skaičius projekte – 540
žmogaus stažuotės mėnesių.
Rekomenduojamas projekto konsorciumo dydis – 4–6 dalyviai.
• Bendro mokslinių tyrimų ir inovacijų projekto veiklos;
• Stažuotės;
• Personalo lavinimo veiklų, seminarų, konferencijų organizavimas ir
dalyvavimas jose;
• Komunikacija ir sklaida;
• Visuomenės įtraukimas/informavimas.
MSCA nėra iš anksto nustatytų teminių prioritetų, todėl tyrimų objektus pasirenka
patys tyrėjai (principas „iš apačios į viršų“). MSCA gali dalyvauti visų mokslinių tyrimų
ir inovacijų sričių atstovai.
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.
Į stažuotes vykstantys tyrėjai ir darbuotojai, turi būti dirbę siunčiančioje institucijoje
mažiausiai 6 mėnesius (visu etatu). Stažuotės metu jie lieka įdarbinti savo institucijose
(mokamas atlyginimas), o po stažuotės privalo į ją sugrįžti.
Tyrėjo ar kito darbuotojo stažuotės trukmė – nuo 1 iki 12 mėn.
Tinkami finansuoti personalo mainai:
• Stažuotės iš akademinės institucijos VN/AŠ į neakademinio sektoriaus
instituciją kitoje VN/AŠ arba atvirkščiai;
• Stažuotės iš VN/AŠ institucijos į instituciją TŠ;
• Stažuotė iš TŠ institucijos į VN/AŠ instituciją, jei TŠ yra priskiriama prie
finansuojamų šalių pagal atitinkamos H2020 Darbo programos A priedą.
Lietuvos mokslo tarybos ir Europos Komisijos internetinėse svetainėse:
http://www.lmt.lt/lt/mkf/tarptautines-programos_613/horizon2020/marie_curie.html,
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
2015 m. balandžio 28 d. 17 val. Briuselio laiku*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal programą ASSISTID

Pareiškėjas:

Europos Komisija paskelbė konkursą tyrėjams, dirbantiems su proto negalia
turinčiais ar autizmu sergančiais žmonėmis. Konkursas vyksta pagal
programą „Pagalbinės technologijos žmonėms su protine negalia ir
sergantiems autizmu“ („Assistive Technologies for Intellectual Disability and
Autism“ (ASSISTID). Programą finansuoja Europos Komisija pagal 7-osios
bendrosios programos „Marie Curie veiklos“ programą ir Airių labdaros
organizacija „Respect“.
Programoje gali dalyvauti mokslininkai, tiriantys socialinius ir elgsenos
veiksnius, įvairių sričių psichologai, kalbos terapeutai, sveikatos informatikai,
sveikatos priežiūros specialistai ir kt.

Projektų tematika:

Projektai, susiję su proto negalią turinčiais ar autizmu sergančiais žmonėmis
(daugiau
informacijos
ASSISTID
internetinėje
svetainėje
http://www.assistid.eu/).

Paraiškos pateikimo terminas:

Paraiškas anglų kalba galima teikti iki 2015 m. kovo 31 d. *
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas:
Pareiškėjas:

Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:
Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Europos Sąjungos–Lotynų Amerikos ir Karibų fondo ketvirtasis paraiškų
konkursas finansuoti mokslinių tyrimų projektą pagal programą „Explore“
Skatinti bendrų mokslo žinių ir matomos partnerystės tarp Europos sąjungos,
Lotynų Amerikos ir Karibų kūrimą.
Projektas tinkamas finansuoti, jei pareiškėjas:
• yra mokslo ar susijęs su Europos sąjungos ar Lotynų Amerikos ir
Karibų mokslo institucija;
• pateikia mokslo (tiriamąjį) projektą apie dvišalius santykius ir/ar
Europos sąjungos, Lotynų Amerikos ir Karibų dvišalį
bendradarbiavimą;
• gali vykdyti projektą anglų arba ispanų kalba.
Iki 25 210 Eur
Paraiška teikiama el. paštu info@eulacfoundation.org.
Europos Sąjungos – Lotynų Amerikos ir Karibų fondo internetinėje svetainėje
http://eulacfoundation.org/en/opencall.
2015 m. kovo 31 d.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

