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 2015-05-26).
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.
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:
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 2015 m. sausio 1 d. – 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).*
2015 m. gegužės 22 d. – 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

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas:

Pareiškėjas:
Finansavimo intensyvumas:
Finansuojamos veiklos:

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Kitos sąlygos:
Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas dėl prašymų mokslo ir studijų institucijoms laboratorijų
akreditacijai 2015 m. skirtoms lėšoms gauti teikimo
Skatinti institucijas akredituoti laboratorijas ar atlikti atitikties įvertinimo
veiklas, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas laboratorijų veiklos rezultatais,
konkurencingumo bei tarptautinio pripažinimo plėtra, lėšų taupymas, klaidų
prevencija, efektyvus laboratorijų administravimas.
LR įregistruotos valstybinės mokslo ir studijų institucijos.
Iki 100 proc.
1. Laboratorijų, veikiančių ne trumpiau kaip 2 metus iki paraiškos pateikimo,
tyrimų, kurie nėra akredituoti Lietuvoje, akreditacijai pagal LST EN ISO/IEC
17025:2006 standartą „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų
kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)“ vykdyti;
2. Akredituotoms laboratorijoms atitikties įvertinimui ar akreditacijos sričiai
išplėsti tyrimo metodams, kuriuos reglamentuoja Europos Sąjungos teisės
aktai ir kurie nėra akredituoti Lietuvoje, išmokti taikyti.
 2015 m. akreditacijos proceso etape būtiniems prietaisams, įrangai,
instrumentams, medžiagoms, reagentams, etalonams, programinei
įrangai ir kitoms priemonėms įsigyti;
 samdomų konsultantų (ekspertų) teikiamoms paslaugoms,
apimančioms laboratorijos pasirengimą akreditacijai (dokumentų
rengimą, konsultavimą, darbuotojų mokymą), apmokėti;
 palyginamųjų tarptautinių tarplaboratorinių tyrimų (palyginamųjų
bandymų) išlaidoms apmokėti;
 laboratorinės įrangos techninės priežiūros/metrologinės patikros
(tikrinimo ir kalibravimo) išlaidoms apmokėti;
 akreditavimo išlaidoms apmokėti.
Iki 2015 m. spalio 30 d. 10 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
apc@lsmuni.lt LSMU teiks visas paraiškas vienu paketu.

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:
Pareiškėjas:

Finansuojamos išlaidos:

Kitos sąlygos:
Paraiškos pateikimo terminas:

Dėl PVM dydžio išlaidų apmokėjimo
Valstybės ir savivaldybių valdymo bei valstybinės mokslo ir studijų institucijos,
vykdančios ES bendrųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir
demonstracinės veiklos programų projektus.
PVM dydžio išlaidos, patirtos įsigyjant prekes ir paslaugas ES bendrųjų
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų
projektų vykdymo metu.
apmokamos 2014 m. gruodžio 1 d – 2015 m. gegužės 31 d. laikotarpio PVM
dydžio išlaidos įskaitytinai
Iki 2015 m birželio 8 d.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo aprėptis:

Pareiškėjas:

Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

„Biodiversa“ 2015 metų kvietimas teikti paraiškas
Kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti mokslo projektus šiose tematikose:
1. Biologinės įvairovės dirvožemiuose ir nuosėdose dinamikos tyrimai, skirti
valdyti ir pagerinti ekosistemų veiklos ir teikiamų ekosistemų paslaugų kokybę
(angl. Understanding and managing the biodiversity dynamics of soils and
sediments to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem
service);
2. Biologinės įvairovės sausumos, upės ir jūros kraštovaizdžiuose (buveinių
ryšiai, žaliosios ir mėlynosios infrastruktūros bei gamtiniai miestai) dinamikos
tyrimai, skirti valdyti ir pagerinti ekosistemų veiklos ir teikiamų ekosistemų
paslaugų kokybę (angl. Understanding and managing biodiversity dynamics
in land-, river- and sea-scapes (habitat connectivity, green and blue
infrastructures, and naturing cities) to improve ecosystem functioning and
delivery of ecosystem services).
Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir
tarptautiniais partneriais iš Belgijos, Bulgarijos, Estijos, Ispanijos, Lenkijos,
Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Šveicarijos, Švedijos,
Turkijos, Vengrijos ir Vokietijos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos
mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų
registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas. Tarptautinį projektą vykdo
konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3 tyrėjų grupės iš ne mažiau kaip
3 kvietime dalyvaujančių valstybių. Jei konsorciume yra tyrėjų grupių iš
Europos užjūrio teritorijų, konsorciumas gali būti sudarytas iš ne mažiau kaip
2 kvietime dalyvaujančių šalių, o dėl finansavimo turi būti kreipiamasi į ne
mažiau kaip 3 skirtingas finansuojančias organizacijas.
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi
viršyti 100 tūkst. eurų.
Taryba 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. Projekte kiekvieno
pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20
valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais. Asmuo gali teikti tik vieną
šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto
vykdytojas. Trumposios paraiškos teikiamos programos „Biodiversa“
elektroninėje sistemoje.
Iki 2015 m. liepos 20 d. 17 val. ( Briuselio laiku) *
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas:

Galimas pareiškėjas ir
partneriai:

Finansuojamos mokslinių
tyrimų rūšys:

Finansavimo suma:

Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

2015 metų kvietimas teikti paraiškas institucijų partnerystės projektams
įgyvendinti pagal Lietuvos–Šveicarijos programą
Paraiškos rengiamos ir teikiamos pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos
Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti
ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje
1) Tinkamas finansuoti pareiškėjas pagal LŠBP yra viešojo sektoriaus Lietuvos
mokslo ir studijų institucija.
2) Tinkami finansuoti partneriai pagal LŠBP yra:
viešojo sektoriaus Šveicarijos mokslo ir studijų institucija,
viešojo sektoriaus Lietuvos mokslo ir studijų institucija.
3)Projekte turi dalyvauti mažiausiai du juridiniai asmenys:
a. vienas juridinis asmuo turi būti viešojo sektoriaus Lietuvos mokslo ir
studijų institucija, vykdanti pareiškėjo funkcijas,
b. bent vienas juridinis asmuo turi būti viešojo sektoriaus Šveicarijos
mokslo ir studijų institucija, vykdanti partnerio funkcijas.
 Humanitariniai mokslai.
 Socialiniai mokslai.
 Fiziniai mokslai.
 Biomedicinos mokslai.
 Technologijos.
 Žemės ūkio mokslai.
Didžiausia galima Institucijų partnerystės projekto vertė 0,409 mln. eurų (0,45
mln. CHF). Institucijų partnerystės projekte siunčiamo stažuotis tyrėjo metinio
darbo užmokesčio fiksuotojo įkainio dydis yra 72 727 eurų (80 000 CHF)
(vienos dienos fiksuotojo įkainio dydis – 199,25 eurų (219,18 CHF), papildomai
įskaitant susijusias socialinio draudimo ir kitas šalies arba kantono
įstatymuose nustatytas įmokas.
Teikdamas paraišką Pareiškėjas turi atsižvelgti į tai, kad pagal Institucijų
partnerystės projektą siunčiami stažuotis tyrėjai negali būti vykę į stažuotes
pagal LŠBP bendrų mokslinių tyrimų projektus arba pagal naujų Europos
Sąjungos valstybių narių ir Šveicarijos tyrėjų mainų programą (Sciex-NMSch).
Ilgiausia galima projekto trukmė – 9 mėnesiai. Viename Institucijų
partnerystės projekte gali būti 1–3 renginiai bei 1–5 stažuotės. Paraiška
teikiama tik elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje
http://sistema.lmt.lt/
iki 2015 m. birželio 30 d. 16 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

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 mokslo šių tematikų 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, kuri
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..
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:

Paramos tikslas:
Pareiškėjas:

Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:

Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo terminas:

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) pasiekimai:
 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.
Kiti alternatyvūs ir mokslinę lyderystę įrodantys pastarojo dešimtmečio
pasiekimai:
 5 patentai.
 10 kviestinių pranešimų pripažintose tarptautinėse konferencijose.
 Vadovavimas 3 mokslinių tyrimų ekspedicijoms.
 Dalyvavimas organizuojant 3 pripažintas tarptautines konferencijas
ar kongresus,
 tarptautiniai moksliniai apdovanojimai ar narystė pripažintose
akademijose,
 indėlis formuojant mokslo lyderių karjerą,
 pasiekimai 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

