KONKURSINIAI KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS
EUROPOS SĄJUNGOS IR KITŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ PARAMAI GAUTI

Plėtros tarnyba informuoja apie naujus kvietimus Europos Sąjungos finansavimo ir kitų šaltinių
paramai gauti (skelbti iki 2015-05-05).
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 intensyvumas:
Tikslinės grupės:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Dėl prašymų ūkio subjektų užsakomiesiems MTEP darbams skatinti
skirtoms lėšoms gauti teikimo
Valstybinės mokslo ir studijų institucijos (išskyrus kolegijas), sudariusios
sutartis su ūkio subjektais nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. liepos 1 d. dėl
MTEP užsakymų vykdymo, o užsakymų ar jų etapų įvykdymo laikotarpis
trunka iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Iki 50 proc. MTEP darbų užsakomosios sutarties vertės
Mokslininkai, tyrėjai
Skatinimo lėšos, skirtos fizinių mokslų srities MTEP užsakymų skatinimui, buvo
panaudotos šių metų pirmojo kvietimo metu. Todėl šios mokslų srities
paraiškų nereikia teikti, nes jos nebus vertinamos; Nebus priimamos paraiškos
dėl ūkio subjektų užsakymų, pagal kuriuos jau buvo gautas finansavimas
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą (2011 m. birželio 8 d., Nr.
662) Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę – „Inočekiai LT“.
Paraiškos bus priimamos per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
informacinę sistemą (toliau – MTEPIS) (www.e-mokslovartai.lt).*
nuo 2015 m. gegužės 22 d. iki 2015 m. liepos 15 d.**
*Dėl informacijos apie MTEPIS sistemą kreiptis į Plėtros tarnybą.
**Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS KVIETIMAI:

Kvietimo pavadinimas:
Pareiškėjas:

Numatomas biudžetas:

Finansavimo intensyvumas:
Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

I kvietimas 2015–2018 metais vykdyti mokslinius tyrimus pagal programą
„Sveikas senėjimas“
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..
Šio kvietimo projektams numatoma skirti: 2015 metais – 1,24 mln. Eur, 2016
metais – 1,44 mln. Eur, 2017 metais – 1,69 mln. Eur, 2018 metais – 1,62 mln.
Eur.
100 proc.
Ne daugiau kaip 200 tūkst. Eur vienam projektui
Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2015 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip
spalio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2018 gruodžio 31 d. Projekto pabaigos
negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais. 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 Lietuvos
mokslo tarybos finansuojamų projektų pagrindinis (2012 metais pradėtų
įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas, 2013–2015 metais pradėtų
įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas tyrėjas) vykdytojas ir tik vieno iš jų
vadovas. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis projekte turi
būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
Paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos
mokslo tarybos elektroninėje sistemoje.
iki 2015 m. gegužės 29 d. 16 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Pareiškėjas:

Numatomas biudžetas:
Finansavimo intensyvumas:
Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

I kvietimas atlikti mokslinius tyrimus 2015–2017 metais pagal programą
„Gerovės visuomenė“
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.
Šio kvietimo projektams numatoma skirti: 2015 metais – 504 tūkst. Eur; 2016
metais – 734 tūkst. Eur; 2017 metais – 734 tūkst. Eur.
100 proc.
Ne daugiau kaip 110 tūkst. Eur vienam projektui
Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2015 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip
2015 m. spalio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2017 m. birželio 30 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. 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
Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų projektų pagrindinis (2012 metais
pradėtų įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas, 2013–2014 metais
pradėtų įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas tyrėjas, 2015 metais
pradėtų įgyvendinti projektų – pagrindinis projekto vykdytojas) vykdytojas ir
tik vieno iš jų vadovas. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis
projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės
mėnesiais. Paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant
formą elektroninėje sistemoje.
iki 2015 m. gegužės 25 d. 16 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Pareiškėjas:

Numatomas biudžetas:
Finansavimo intensyvumas:
Finansavimo suma:

Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

I kvietimas atlikti mokslinius tyrimus 2015–2018 metais pagal „Agro-, miško
ir vandens ekosistemų tvarumas“
Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir
projekto partneriu (-iais). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir
studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto
vadovas turi būti mokslininkas. Projekto partneris – viešas arba privatus
juridinis asmuo.
Šio kvietimo projektams numatoma skirti 2015 metais – 0,78 mln. Eur; 2016–
2018 m. po 1,06 mln. Eur.
100 proc.
Projekto biudžetas priklauso nuo projekto trukmės – ilgiausios trukmės
projekto biudžetas – ne didesnis kaip 350 tūkst. eurų, trumpesnės trukmės –
proporcingai mažesnis
Paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą
elektroninėje sistemoje. Projektas turi apimti bent dvi mokslo kryptis iš tos
pačios ar skirtingų mokslo sričių. Projektą turi teikti vykdančioji institucija su
bent vienu projekto partneriu. Projekto trukmė – nuo 12 iki 42 mėnesių.
Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2015 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip
spalio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Projekto pabaigos
negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais. 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 Lietuvos
mokslo 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. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis projekte turi
būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
iki 2015 m. gegužės 22 d. 16 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

