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 2015-04-27).
Prašome atkreipti dėmesį, jog nuo 2014 m. 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.
Kiekvienam renginiui 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 suma:
Finansavimo intensyvumas:
Trukmė:
Finansuojamos veiklos:

Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas teikti paraiškas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
rezultatų komercinimo projektų konkursui.
Komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, kuriant mokslui imlias įmones.
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo įstaigų bei mokslo
ir studijų institucijų valstybės registre.
Iki 21 000 Eur
Iki 100 proc.
12 mėn.
a) Išlaidos personalui (projekte numatytos išlaidos personalui negali viršyti 70
procentų bendrų projekto išlaidų sumos).
b) Išlaidos prekėms.
c) Išlaidos paslaugoms.
d) Pridėtinės išlaidos.
Paraiškų parengimui yra skiriama dviejų mėnesių laikotarpis, per kurį mokslo
ir studijų institucijos: atrenka idėjas, kuriomis numatyta komercinti MTEP
rezultatą (prototipas arba galutinis prototipas), sukurtą toje mokslo ir studijų
institucijoje, kuri teikia paraišką finansavimui gauti; suformuoja (suburia),
esant poreikiui, moko projekto vykdytojų grupę, kurios nariai,
bendradarbiaudami su mokslo ir studijų institucija, projekto idėją plėtoja iki
projekto, parengdami verslo planą. Projekto grupės sudėtis, kompetencija turi
būti pakankama, kad jos nariai sugebėtų parengti verslo planą ir įgyvendintų
numatytus uždavinius. Būtina sąlyga gauti projektui finansavimą – įsteigta
įmonė, kurios pagrindinis tikslas yra mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros rezultatų komercinimas. Įmonės steigėjai gali būti mokslo ir studijų
institucija kartu su mokslininku(ais), tyrėju(ais) ar studentu(ais), arba
mokslininkas(ai), tyrėjas(ai) ar studentas(ai), taip pat kiti fiziniai ir (ar)
juridiniai asmenys, turintys ketinimų prisidėti įgyvendinant projektą.
Iki 2015 m. gegužės 11 d. 10 val.*
*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 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, 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 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:
Kvietimo aprėptis:

Pareiškėjas:

Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Programos M-ERA.NET 2015 metų kvietimas
Kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti šių tematikų mokslo projektus:
Integruotų kompiuterijos medžiagų inžinerija (Integrated Computational
Materials Engineering); Nauji paviršiai ir dangos (New Surfaces and
Coatings); Didelio našumo sintetiniai ir biokompozitai (High performance
synthetic and biobased composites); Medžiagos tvarioms ir nebrangioms,
mažo anglies dioksido kiekio energetikos technologijoms (Materials for
Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies); Bioaktyvių
medžiagų paviršių, sveikatos srities taikymams, kūrimas (Tailoring of
bioactive material surfaces for health applications); Medžiagos gamybai
(Materials for additive manufacturing).
Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir
tarptautiniais partneriais iš Austrijos, Belgijos, Estijos, Islandijos, Ispanijos,
Izraelio, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Norvegijos, Portugalijos,
Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos,
Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, taip pat Brazilijos, Korėjos Respublikos, Rusijos
ir Taivano.
Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija įtraukta į
Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
Tarptautinį projektą vykdo konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3
institucijos iš 2 kvietime dalyvaujančių valstybių, iš kurių bent viena yra
Europos valstybė.
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi
viršyti 101 367 Eur.
Lietuvos mokslo taryba finansuoja projekto vykdytojų iš Lietuvos ir
vykdančiosios institucijos išlaidas. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo
paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne
mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
Ilgiausia galima mokslo projekto trukmė – 3 metai.
Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
iki 2015 m. birželio 9 d. 12 val. (Briuselio laiku).*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Pareiškėjas:

Kvietimo aprėptis
Finansavimo suma:

Finansavimo intensyvumas:

Trukmė:
Finansuojamos veiklos:

Tikslinės grupės:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

2015 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos, Latvijos ir Kinijos (Taivano)
programos mokslo projektams vykdyti
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.
Kvietimas skirtas teikti paraiškas visų mokslo sričių mokslo projektams
įgyvendinti.
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas:
a) fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų projektui vieniems metams
gali būti skiriama iki 25 000 JAV dolerių. Iš jų – ilgalaikiam materialiam ir
nematerialiam turtui įsigyti vieniems metams gali būti skiria
ma ne daugiau kaip 6250 JAV dolerių;
b) socialinių ir humanitarinių mokslų projektui, vieniems metams gali būti
skiriama 20 000 JAV dolerių. Iš jų – ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam
turtui įsigyti vieniems metams gali būti skiriama ne daugiau kaip 5000 JAV
dolerių.
Lietuvos mokslo taryba finansuoja 75 proc. projekto vykdytojų iš Lietuvos ir
vykdančiosios institucijos išlaidų projekte. Kitus 25 proc. finansuoja Taivano
mokslo ir technologijų ministerija.
Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2016 m. sausio 1 d. ir baigtis ne vėliau
kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Projekto trukmė iki 3 metų.
Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos, Latvijos ir Kinijos
(Taivano) mokslo projektams vykdyti. Finansuojamos mokslinių tyrimų, jų
rezultatų sklaidos bei kitos su moksliniais tyrimais susijusios veiklos, įskaitant
vizitus į partnerių Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) institucijas bei kviestines
paskaitas.
Mokslininkai, tyrėjai.
Paraiškos teikiamos visose trijose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos
Lietuvos mokslo tarybai. Paraiška Lietuvos mokslo tarybai teikiama anglų
kalba, užpildžius formą elektroninėje sistemoje. Asmuo gali teikti tik vieną šio
kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto
vykdytojas
iki 2015 m gegužės 29 d. 16 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Paramos tikslas:
Pareiškėjas:

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal „Horizontas 2020“ srities
„Europos mokslo taryba“ finansavimo schemą „Dotacijos patyrusiems
tyrėjams“ (ERC-2015-AdG)
Remti aukštos kokybės savarankiškus pripažintų mokslininkų ir jų grupių
projektus.
Pagrindinis tyrėjas turi būti išskirtinis mokslo srities lyderis, kuriam priklausytų
šie pastarųjų dešimties metų (yra papildomų sąlygų) laimėjimai:


10 publikacijų (kaip vyresniojo autoriaus (angl. senior author),
paskelbtų pagrindiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose
tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose, svarbiausiuose
tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose arba recenzuojamuose
konferencijų darbų leidiniuose.
arba 3 monografijos, iš kurių bent viena išversta į užsienio kalbą.



Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:

Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo terminas:

Kiti alternatyvūs ir mokslinę lyderystę įrodantys pastarojo dešimtmečio
laimėjimai:
 5 patentai.
 10 kviestinių pranešimų pripažintose tarptautinėse konferencijose.
 Vadovavimas 3 mokslinių tyrimų ekspedicijoms.
 Dalyvavimas organizuojant 3 pripažintas tarptautines konferencijas
ar kongresus.
 Tarptautiniai mokslo apdovanojimai ar narystė pripažintose
akademijose.
 Indėlis kuriant mokslo lyderių karjerą.
 Laimėjimai kuriant pramonės inovacijas.
iki 2,5 mln. eurų (išimtiniais atvejais – iki 3,5 mln. eurų)
Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 30 proc. viso
savo darbo laiko ir Europos Sąjungoje ar asocijuotojoje šalyje praleisti
nemažiau kaip 50 proc. viso savo darbo laiko.
Kvietimas (ERC-2015-AdG) ir paraiškų priėmimo tvarka skelbiama Europos
Komisijos tinklalapyje.
iki 2015 m. birželio 2 d.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Pareiškėjas:

2015 metų kvietimas teikti paraiškas konkursinės doktorantūros vietoms
gauti (doktorantūros vadovams)
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja
institucija ir partneriais iš Ukrainos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos
mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų
registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
Pagal šį kvietimą paraiškų negali teikti Lietuvos–Ukrainos programos projektų
vykdytojai, kurių projektams skirtas finansavimas 2014–2015 m., jei paraiškos
teikiamos su tuo pačiu partneriu iš Ukrainos.

Kvietimo aprėptis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal šias
nustatytas sritis:





informacinės ir naujos gamybos technologijos (lazerinės, precizinės,
mechatroninės, robototechninės, plazminės ir kt.);
energetika ir energijos efektyvumas;
ekologija ir racionali gamtonauda;
mokslas apie gyvybę, labiausiai paplitusių ligų naujos gydymo ir
profilaktikos technologijos, biotechnologijų, bioinžinerijos ir
genetikos sričių tyrimai;




Finansavimo suma:

naujosios medžiagos;
socialiniai ir humanitariniai mokslai;
technologijos, skirtos gynybiniams pajėgumams stiprinti.

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas:
a) fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų projektui vieniems metams
gali būti skiriama iki 25 000 JAV dolerių. Iš jų – ilgalaikiam materialiam ir
nematerialiam turtui įsigyti vieniems metams gali būti skiriama ne daugiau
kaip 6250 JAV dolerių.
b) socialinių ir humanitarinių mokslų projektui, vieniems metams gali būti
skiriama 20 000 JAV dolerių. Iš jų – ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam
turtui įsigyti vieniems metams gali būti skiriama ne daugiau kaip 5000 JAV
dolerių.

Finansavimo intensyvumas:

Trukmė:
Finansuojamos veiklos:

Tikslinės grupės:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Lietuvos mokslo taryba finansuoja 75 proc. projekto vykdytojų iš Lietuvos ir
vykdančiosios institucijos išlaidų projekte. Kitus 25 proc. finansuoja Taivano
mokslo ir technologijų ministerija.
Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2016 m. sausio 1 d. ir baigtis ne vėliau
kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Projekto trukmė iki 3 metų.
Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos, Latvijos ir Kinijos
(Taivano) mokslo projektams vykdyti. Finansuojamos mokslinių tyrimų, jų
rezultatų sklaidos bei kitos su moksliniais tyrimais susijusios veiklos, įskaitant
vizitus į partnerių Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) institucijas bei kviestines
paskaitas.
Mokslininkai, tyrėjai.
Paraiškos teikiamos visose trijose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos
Lietuvos mokslo tarybai. Paraiška Lietuvos mokslo tarybai teikiama anglų
kalba, užpildžius formą elektroninėje sistemoje. Asmuo gali teikti tik vieną šio
kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto
vykdytojas
iki 2015 m gegužės 29 d. 16 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas:

Pareiškėjas:

Paraiškų teikimo tvarka:

2015 metų kvietimas teikti paraiškas konkursinės doktorantūros vietoms
gauti (doktorantūros vadovams)
Konkursinės doktorantūros tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus,
gebančius spręsti aktualias mokslo problemas, skatinti mokslo ir studijų
institucijose III studijų pakopos veiklą, o ypač doktorantūros studijų
tarptautiškumą.
Paraiškas dėl konkursinės doktorantūros vykdymai gali teikti visų mokslo
sričių mokslininkai, meno daktarai ir pripažinti menininkai (toliau – vadovai),
dirbantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir atitinkantys doktorantūros
vadovui keliamus reikalavimus. Jeigu vadovas dirba institucijoje, kuri neturi
teisės vykdyti atitinkamos mokslo krypties doktorantūros, kartu su paraiška
pateikiamas raštiškas institucijos, kuri turi teisę vykdyti siūlomos krypties
doktorantūrą, sutikimas vykdyti doktorantūrą vadovaujant šiam asmeniui.
Norintieji dalyvauti konkurse Lietuvos mokslo tarybai pateikia paraišką, kurią
sudaro:
1. Prašymas dalyvauti konkurse papildomoms doktorantūros vietoms
gauti.
2. Papildomos doktorantūros vietos aprašas.
3. Institucijos, kuri turi teisę vykdyti siūlomos krypties doktorantūrą)
sutikimas vykdyti doktorantūrą (jeigu vadovas dirba institucijoje, kuri
neturi siūlomos krypties doktorantūros teisės).
Apraše pateikiama informacija:

a. Apie vadovą.
b. Doktorantų, kuriems vadovavo ar vadovauja vadovas, sąrašas.
c. Vadovo penkių svarbiausių mokslo darbų, susijusių su siūloma
doktorantūros tema (tematika), sąrašas.
d. Vadovo mokslinės veiklos (mokslinės publikacijos, dalyvavimas
tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose ir pan. ) per pastaruosius
penkerius metus, aprašymas.
Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje
sistemoje http://nkpdokt.lmt.lt. Prašymas rengiamas pagal elektroninėje
sistemoje pateiktą formą, o institucijos sutikimas dėl doktorantūros vykdymo
rengiamas laisva forma. Sutikimas turi būti pasirašytas institucijos vadovo
arba jo įgalioto asmens. Skenuotos jų kopijos į elektroninę sistemą įkeliamos
iki paraiškų teikimo termino pabaigos, t. y. gegužės 5 d. Jokių spausdintų
dokumentų Lietuvos mokslo tarybai įteikti nereikia.
Kitos sąlygos:

Švietimo ir mokslo ministerija yra numačiusi skirti papildomų lėšų mokslo ir
meno doktorantūrai vykdyti 2014–2020 metų etapo Europos Sąjungos
struktūrinės paramos lėšomis, paskirsčius jas konkurso būdu (konkursinė
doktorantūra). Mokslo ir studijų institucijos lėšas už konkursinės
doktorantūros įgyvendinimą gaus per ES struktūrinių fondų projektą.
2015 m. numatoma priimti 100 doktorantų, paskirstyti doktorantūros vietas
pagal mokslo (meno) sritis: humanitariniams, fiziniams, biomedicinos ir
technologijos mokslams – po 19 vietų, socialiniams ir žemės ūkio mokslams –
po 10 vietų ir menams – 4 vietas.

Paraiškos pateikimo terminas:

iki 2015 m. gegužės 5 d. 16:00 val.

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimas teikti paraiškas paramai doktorantų akademinei išvykai 2015
metų II pusmetį gauti
Paramos doktorantų akademinėms išvykoms 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) 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), jeigu išvyka yra ne vėliau nei numatyta
doktorantūros pabaiga.
Norintieji dalyvauti konkurse Lietuvos mokslo tarybai pateikia paraišką, kurią
sudaro:
a) doktoranto prašymas;
b) doktoranto mokslinės ar meninės veiklos aprašas ir informacija apie
akademinę išvyką;
c) institucijos rekomendacija skirti paramą doktoranto akademinei
išvykai;
d) doktoranto vadovo rekomendacija.
Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje
sistemoje http://parama.lmt.lt. Prieš pildant paraišką prašome perskaityti
patarimus paraiškos elektroninei formai pildyti. Institucijos rekomendacija
rengiama pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą ir turi būti pasirašyta
institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens. Doktoranto vadovo
rekomendacija rengiama laisva forma ir turi būti pasirašyta. Skenuotos šių
dokumentų kopijos į elektroninę sistemą įkeliamos iki paraiškų teikimo
termino pabaigos, t. y. gegužės 15 d. Spausdintos paraiškos kopijos Lietuvos
mokslo tarybai įteikti nereikia.
1. Doktoranto akademinė išvyka turi įvykti nuo 2015 m. liepos 1 d. iki
gruodžio 15 d. ir trukti ne ilgiau kaip 30 dienų.

Paramos tikslas:

Pareiškėjas:

Paraiškų teikimo tvarka:

Kitos sąlygos:

2. Doktorantas per kalendorinius metus gali gauti paramą akademinei
išvykai ne daugiau kaip vieną kartą.
Paramos dydis, jos išmokėjimas ir remiamos išlaidos
Vienai doktoranto akademinei išvykai gali būti skirta iki 1140 Eur. Konkrečiai
finansuojamai doktoranto akademinei išvykai skiriamos paramos dydį
nustatys Paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo komisija,
įvertinusi paraišką.
Doktoranto akademinė išvyka finansuojama išlaidų kompensavimo ir
avansinio apmokėjimo būdais. Remiamos šios išlaidų rūšys: dienpinigiai (arba
maitinimo išlaidos), kelionės išlaidos, gyvenamojo ploto nuomos išlaidos,
renginio dalyvio mokestis, draudimo išlaidos, vizos mokestis.
Paraiškos pateikimo terminas:

iki 2015 m. gegužės 15 d. 16:00 val.

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas:

2015 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslinėms išvykoms
Skatinti tyrėjus kelti mokslinę kvalifikaciją, didinti jų tarptautinį mobilumą,
remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą. Parama skirta
mokslinėms stažuotėms, išvykoms atlikti mokslinį darbą, rinkti medžiagą
moksliniam darbui, dalyvavimui mokslinėse konferencijose, dėstymui užsienio
mokslo ir studijų institucijose, dalyvavimui ekspedicijose finansuoti.
Dėstytojai, mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai.
Norintieji dalyvauti konkurse Lietuvos mokslo tarybai pateikia paraišką, kuri
susideda iš dviejų dalių:
1. Projekto aprašo;
2. Institucijos rašto.
Paraiška
teikiama
tik
elektroniniu
būdu,
užpildant
formą
http://parama.lmt.lt/ iki 2015 m. gegužės 20 d. 16 val. Prieš pildant projekto
aprašą rekomenduojame perskaityti patarimus paraiškos elektroninei formai
pildyti. Institucijos raštas, kurį pasirašo institucijos vadovas, rengiamas pagal
Tarybos pirmininko patvirtintą formą; skenuota institucijos rašto kopija
įkeliama į elektroninę sistemą iki paraiškų teikimo termino pabaigos.
Spausdintos paraiškos kopijos Lietuvos mokslo tarybai įteikti nereikia.

Pareiškėjas:
Paraiškų teikimo tvarka:

Kitos sąlygos:

Paraiškų vertinimo kriterijai
Paraiškos vertinamos remiantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko
patvirtintomis paraiškos paramai mokslinei išvykai gauti ekspertinio
įvertinimo formomis, paskelbtomis Paramos mokslinėms išvykoms
tinklalapyje.
Papildoma informacija
Atkreipiame dėmesį, kad mokslinėms išvykoms panaudotos lėšos turi būti
pagrindžiamos ne anksčiau kaip 2015 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip gruodžio
5 d. išrašytais ir apmokėtais dokumentais.
Paraiškų rengimo nuostatos
1. Paraiškos teikiamos lietuvių kalba.
2. Paramą galima gauti mokslinėms išvykoms, kurios prasidės ne anksčiau
kaip 2015 m. liepos 1 d. ir pasibaigs ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 5 d.
3. Tyrėjas gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką.
4. Tyrėjas per dvejus kalendorinius metus gali gauti paramą ne daugiau
kaip dviem mokslinėms išvykoms.
5. Paraiška teikiama pasirenkant tik vieną mokslinės išvykos tikslą:
a) dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje;
b) atlikti mokslinius tyrimus užsienio mokslo ir studijų institucijoje arba
įstaigoje;
c) dalyvauti užsienyje organizuojamoje mokslinėje ekspedicijoje arba
tyrėjų mokykloje.

6. Parama skiriama tyrėjams, kurių darbo ir (arba) studijų vieta yra Lietuvos
mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų
registrą.
7. Mokslinės išvykos finansuojamos išlaidų kompensavimo būdu.
8. Remiamos šios išlaidų rūšys: kelionės išlaidos, gyvenamojo ploto nuomos
išlaidos, konferencijos dalyvio mokestis, draudimo išlaidos, vizos
mokestis, išlaidos už dokumentų kopijavimą ir pervežimą, su dalyvavimu
mokslinėje ekspedicijoje susijusios būtinosios išlaidos.
9. Remiama ne ilgesnė kaip 30 (trisdešimties) dienų mokslinė išvyka.
10. Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose prašomos kompensuoti mokslinės
išvykos išlaidos yra ne mažesnės nei 100 eurų.
Paraiškos pateikimo terminas:

iki 2015 m. gegužės 20 d. 16:00 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

