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 (paskelbti iki 2015-09-29).
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:
Paramos tikslas:

Pareiškėjas:
Finansavimo intensyvumas:
Finansuojamos veiklos:

Tinkamos finansuoti išlaidos:

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.
 laboratorijų, veikiančių ne trumpiau kaip 2 metus iki paraiškos pateikimo,
tyrimų, kurie nėra akredituoti Lietuvoje, akreditacija pagal LST EN ISO/IEC
17025:2006 standartą „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų
kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)“.
 akredituotų laboratorijų atitikties įvertinimas ar akreditacijos sričiai
išplėsti tyrimų metodų, kuriuos reglamentuoja Europos Sąjungos teisės
aktai ir kurie nėra akredituoti Lietuvoje, išmokymas taikyti.
 2015 m. akreditacijos proceso etape būtinų prietaisų, įrangos,
instrumentų, medžiagų, reagentų, etalonų, programinės įrangos ir kitų
priemonių įsigijimas;
 samdomų konsultantų (ekspertų) teikiamų paslaugų, apimančių
laboratorijos pasirengimą akreditacijai (dokumentų rengimą,
konsultavimą, darbuotojų mokymą), apmokėjimas;
 palyginamųjų tarptautinių tarplaboratorinių tyrimų (palyginamųjų
bandymų) išlaidų apmokėjimas;
 laboratorinės įrangos techninės priežiūros/metrologinės patikros
(tikrinimo ir kalibravimo) išlaidų apmokėjimas;
 akreditavimo išlaidų apmokėjimas.
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.

Kvietimo pavadinimas:

Pareiškėjas:

Naujoviškų vaistų iniciatyva (IMI 2) kviečia Lietuvos mokslininkus ir
verslininkus dalyvauti projektuose
Sėkminga IMI veikla yra pratęsta antrajam etapui, t.y. iki 2024 metų, kurios
tikslas – sukurti naujos kartos vakcinas, vaistus ir preparatus. IMI 2 vienija
dideles bendroves, universitetus, laboratorijas, inovatyvias mažas ir vidutines
įmones (MVĮ) ir pacientų grupes. Įvairūs partneriai dalyvauja tarptautiniuose
bendradarbiavimo projektuose, kurie skirti kurti naujiems gydymo būdams,
sprendžiantiems Europos gyventojų sveikatos iššūkius, kurie ateityje gali
užtikrinti Europos farmacijos pramonės konkurencingumą. IMI 2 tyrimų ir
inovacijų projektai sudarys galimybes kurti naujus komercinius produktus ar
paslaugas. IMI 2 turi pasiekti tokius tikslus:
30 proc. didesnis sėkmės rodiklis - klinikiniuose bandymuose su prioritetiniais
vaistais, nustatytais Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO);
Klinikiniai imunologijos, neurologijos, respiracinių ir neurodegeneracinių ligų
koncepcijos įrodymai - tik per penkerius metus;
Nauji ir patvirtinti diagnostikos žymenys bent keturių iš išvardintų ligų ir bent
du nauji preparatai, tarp jų galbūt nauji antibiotikai arba naujas Alzhaimerio
ligos gydymas.
Lietuvos mokslo, verslo institucijos.

Kita:
Paraiškos pateikimo terminas:

http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-16
Iki 2015 m. spalio 13 d. 17 val.*

Paramos tikslas:





*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
apc@lsmuni.lt LSMU teiks visas paraiškas vienu paketu.

Kvietimo pavadinimas:

Paramos tikslas:
Pareiškėjas:

Prioritetinės teminės sritys:

Finansavimo intensyvumas:

V kvietimas teikti paraiškas bendriems Lietuvos ir Izraelio įmonių
inicijuojamiems projektams pramoninių mokslinių tyrimų ir technologijų
plėtros srityje
Bendriems Lietuvos ir Izraelio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
(MTTP) projektams finansuoti
Lietuvos pareiškėjas turi būti Lietuvos įmonė, kurios partnerė gali būti MTTP
veiklas vykdanti mokslo ir studijų institucija (universitetas ar tyrimų centras).
Izraelio pareiškėjas turi būti Izraelio įmonė, kurios partnerė gali būti MTTP
veiklas vykdanti negamybinė institucija (universitetas, mokslinių tyrimų
institucija), dalyvaujanti projekte subrangos pagrindais.
Lietuvos ir Izraelio partneriai projekte turi bendradarbiauti kurdami naują
pramoninį produktą, procesą, paslaugą.
 švarios technologijos;
 energetika;
 medicinos ir farmacijos technologijos;
 biotechnologijos;
 informacinės technologijos;
 nanotechnologijos;
 kitos abipusiai svarbios interesų sritys.
Lietuvoje ūkio subjektai (mažos, vidutinės, didelės įmonės) galės būti
finansuojami iki 80 proc. tinkamų išlaidų, o mokslo ir studijų institucijos - iki
100 proc. tinkamų išlaidų MTTP veikloms. Lietuvos partneriai turi laikytis
nacionalinių taisyklių reikalavimų (www.mita.lt).
Izraelyje pavienis projektas gali būti finansuojamas OCS iki 50 proc.
(papildomai - regioninės lengvatos įmonėms, įsikūrusioms plėtros zonoje)
tinkamų išlaidų MTTP veikloms.

Kitos sąlygos:

Produktas, procesas ar paslauga turi būti inovatyvūs ir juos kuriant turi būti
numatytos galimos rizikos bei jų sprendimo būdai. Projektas turi būti
vienodai svarbus abiejų šalių dalyviams. Bendradarbiaujantis MTTP projekto
partneris, kuris atitinka anksčiau pažymėtus kriterijus, gali pateikti paraišką
pagal šį kvietimą, vadovaudamasis galiojančia nacionaline teise, taisyklėmis
ir procedūromis.

Paraiškos pateikimo terminas:

Partneriai turėtų pateikti bendrą paraišką dėl MTTP projekto įgyvendinimo
vartodami EUREKA paraiškos formą, 2015 m. rugsėjo 1 d.–gruodžio 1 d.
(imtinai).
Užpildyta „EUREKA paraiškos forma“ turi būti pateikta vienu metu ISERD ir
MITA iki 2015 m. gruodžio 1 d. (imtinai).*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
apc@lsmuni.lt LSMU teiks visas paraiškas vienu paketu.

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

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS (TOLIAU – TARYBA) KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo aprėptis:
Remiamos veiklos:

Galimi pareiškėjai ir partneriai:

Numatomas kvietimo
biudžetas:

Paraiškų teikimo tvarka:

Paraiškų rengimo ir vertinimo
nuostatos:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo terminas:

2015 m. kvietimas teikti paraiškas atviros partnerystės mokslo projektams
vykdyti NAUJAS!
Kvietimas skirtas visų mokslo sričių mokslo projektams įgyvendinti.
Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos ir užsienio šalių (išskyrus
Japoniją ir Šveicariją), su kuriomis Lietuva yra užmezgusi diplomatinius
santykius, mokslo projektams vykdyti. Mokslo projektuose tinkamos
finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo
projektų įgyvendinimu susijusių veiklų, įskaitant vizitų į partnerio užsienio
šalyje instituciją, išlaidos.
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja
institucija ir partneriu iš užsienio šalies. Vykdančioji institucija turi būti
Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo
institucijų registrą. Partneris iš užsienio turi būti mokslo ir studijų institucija.
Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
Šio kvietimo projektams įgyvendinti planuojama skirti iki 800 000 eurų:
 300 000 eurų – mokslo projektams, įgyvendinamiems su partneriais
iš Baltarusijos, Belgijos, Latvijos, Prancūzijos, Taivano ir Ukrainos;
 500 000 eurų – mokslo projektams, įgyvendinamiems su partneriais
iš kitų užsienio šalių, išskyrus Japoniją ir Šveicariją.
Paraiškos teikiamos abiejose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai.
Užsienio šalyse paraiškos gali būti teikiamos pagal atitinkamas jose vykdomas
mokslinių tyrimų programas.
Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje
sistemoje. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi
papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas
ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškos formoje.
1. Mokslo projektai turi prasidėti ne anksčiau kaip 2016 m. balandžio 1 d. ir
ne vėliau kaip liepos 1 d. Galima mokslo projekto trukmė – 2–3 metai.
2. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
3. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir
kiekvieniems kalendoriniams metams.
4. Taryba finansuoja projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios
institucijos išlaidas.
5. Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi
viršyti 100 000 eurų.
6. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar
kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
7. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne
mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
8. Paraiškos pildomos ir vertinamos remiantis Tarybos 2014 m. spalio 27 d.
nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir
sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis.
9. Atliekant pagal šį kvietimą pateiktų paraiškų ekspertinį vertinimą,
papildomai numatoma atsižvelgti į Lietuvos–užsienio šalies projektų
dalyvių sąveikos svarbą.
10. Vykdant finansuojamų projektų atranką, pirmenybė teikiama tiems
projektams, kurių partneriams iš užsienio skirta parama pagal
atitinkamos užsienio šalies mokslinių tyrimų programas.
Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo
tarybos svetainėje (http://www.lmt.lt/lt/mkf/tarpvalstybines-programosdvisales-trisales/apmp.html).
Iki 2015 m. gruodžio 15 d. 17 val. *
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Paramos paskirtis:

Galimi pareiškėjai:
Paraiškų rengimo nuostatos:

Paraiškų teikimo tvarka:

Paraiškų vertinimo kriterijai:

Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo terminas:

2015 m. II kvietimas teikti paraiškas paramai mokslinėms išvykoms
NAUJAS!
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, dalyvavimui
ekspedicijose finansuoti.
Dėstytojai, mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai.
1. Paramą galima gauti mokslinėms išvykoms, kurios prasidės ne anksčiau
kaip 2015 m. rugsėjo 15 d. ir pasibaigs ne vėliau kaip 2016 m. kovo 31 d.,
tačiau visos skirtos paramos lėšos turi būti panaudotos šiemet – t. y.
išlaidos apmokėtos iki 2015 m. gruodžio 1 d. Iki šios datos pateikus lėšų
panaudojimo ataskaitas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus, tinkamas
pagal šį kvietimą mokslinių išvykų išlaidas Taryba kompensuos š. m.
gruodžio mėnesį.
2. Mokslinės išvykos lėšos laikomos tinkamomis, jei jos pagrindžiamos ne
anksčiau kaip 2015 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio 30 d.
išrašytais ir apmokėtais dokumentais.
3. Remiamos šios išlaidų rūšys: kelionės išlaidos; gyvenamojo ploto nuomos
išlaidos; konferencijos dalyvio mokestis; draudimo išlaidos; vizos
mokestis; su dalyvavimu mokslinėje ekspedicijoje susijusios būtinos
išlaidos (registruoto bagažo mokestis, bagažo saugojimo, būtinų skiepų ir
vaistų nuo užkrečiamųjų ligų išlaidos).
4. Remiama ne ilgesnė kaip 30 (trisdešimties) dienų mokslinė išvyka.
5. Tyrėjas gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką.
6. Tyrėjas per dvejus kalendorinius metus gali gauti paramą ne daugiau kaip
dviem mokslinėms išvykoms.
7. Paraiška teikiama pasirenkant tik vieną mokslinės išvykos tikslą:
 dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje;
 atlikti mokslinius tyrimus užsienio mokslo ir studijų institucijoje arba
įstaigoje;
 dalyvauti užsienyje organizuojamoje mokslinėje ekspedicijoje arba
tyrėjų mokykloje.
8. Parama skiriama dėstytojams, mokslo darbuotojams, mokslo ir meno
doktorantams bei kitiems tyrėjams (kaip apibrėžta LR Mokslo ir studijų
įstatymo 27 str.), kurių darbo ir (arba) studijų vieta yra Lietuvos mokslo ir
studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą;
9. Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose prašomos kompensuoti mokslinės
išvykos išlaidos yra ne mažesnės nei 100 eurų.
Norintieji dalyvauti konkurse Tarybai pateikia paraišką, kuri susideda iš dviejų
dalių: projekto aprašo ir institucijos rašto.
Paraiška
teikiama
tik
elektroniniu
būdu,
užpildžius
formą
http://parama.lmt.lt/. Prieš pildant projekto aprašą rekomenduojama
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
Tarybai įteikti nereikia.
Paraiškos vertinamos remiantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko
patvirtintomis paraiškos paramai mokslinei išvykai gauti ekspertinio
įvertinimo formomis, paskelbtomis Paramos mokslinėms išvykoms
tinklalapyje.
Su parama susiję dokumentai skelbiami paramos mokslinėms išvykoms
tinklalapyje (http://www.lmt.lt/lt/mkf/parama/kel.html).
Iki 2015 m. spalio 9 d. 15 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo aprėptis:

Remiamos veiklos:
Galimi pareiškėjai:

Paraiškų teikimo tvarka:

Numatomas kvietimo
biudžetas:
Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas teikti paraiškas stažuotėms Europos kosmoso agentūroje
NAUJAS!
Kvietimas skirtas teikti paraiškas stažuotėms pagal šias temas:
1. Pažangūs vaizdų atpažinimo, klasifikavimo bei duomenų apdorojimo ir
analizės metodai (angl. Advanced image recognition, classification and
data processing and analysis methods).
2. Funkcinės, nanostruktūrinės medžiagos elektromagnetinės spinduliuotės
šaltiniams, jutikliams ir registravimo sistemoms (angl. Sensing the
performance of nanostructured materials by in-situ measurements;
Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) for sensing the effects of
nano-structured contamination on materials used by the European Space
industry).
3. Autonominiai robotai ir mechatroninės sistemos kintamos gravitacijos
aplinkoje (angl. Orbital and low-gravity robotics).
Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos nepertraukiamai vienų metų stažuotei
Europos kosmoso agentūroje.
Paraišką gali teikti fizinių ar technologijos mokslų sričių absolventas kartu su
vykdančiąja institucija. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos Respublikoje
įregistruotas juridinis asmuo.
Absolventas turi turėti stažuotės aprašyme nurodytą išsilavinimą.
Paraiškos teikiamos Tarybai lietuvių ir anglų kalba, užpildant nustatytą formą.
Paraiškos siunčiamos elektroniniu paštu adresu kornelija.janaviciute@lmt.lt.
Spausdintos paraiškos kopijos Tarybai įteikti nereikia.
Planuojama skirti finansavimą trims stažuotėms.
Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo
tarybos tinklalapyje (http://www.lmt.lt/lt/mkf/stazuotes_eka.html).
Iki 2015 m. spalio 30 d. 15 val. *
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Pareiškėjas:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas paramai rengusiems „Horizontas 2020“ paraiškas gauti SVARBU!
Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, rengusios H2020
paraiškas ir kurių galutinius vertinimo rezultatus Europos Komisija ar kita už
H2020 valdymą atsakinga institucija pateikė iki 2015 m. spalio 30 d.
Paraiška teikiama elektroniniu būdu. Kartu su paraiška teikiami:

pareiškėjo vadovo pasirašytas institucijos raštas;

H2020 paraiškos įvertinimo suvestinės ataskaitos (angl. Evaluation
Summary Report) kopija,

dokumento, įrodančio, kad H2020 paraiška yra finansuotina (pvz.,
Europos Komisijos kvietimas pradėti derybas dėl H2020 dotacijos
sutarties; H2020 dotacijos sutartis ir pan.), kopija (jei taikoma);

dokumento, įrodančio pareiškėjo dalyvavimą ir vaidmenį teikiant
H2020 paraišką (pvz., H2020 paraiška, konsorciumo sutartis), kopija
(jei 2 ir (ar) 3 punktuose nurodytuose dokumentuose nėra
informacijos apie pareiškėjo vaidmenį teikiant H2020 paraišką).
Iki 2015 m. spalio 30 d.*
*Visą reikalingų dokumentų paketą pateikti Plėtros tarnybai el. paštu
pletra@lsmuni.lt. LSMU TEIKS VISAS PARAIŠKAS VIENU PAKETU.

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo aprėptis:

Pareiškėjas:

HERA jungtinės mokslinių tyrimų programos „Praeities taikymai“ kvietimas
teikti išsamiąsias paraiškas
Kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti humanitarinių mokslų sričių
projektus, kurie įvairiais būdais padėtų suvokti ir atskleisti reikšmingą
praeities įtaką dabarčiai ir ateičiai. Į projektus gali būti įtrauktos ir
naudojamos įžvalgos ar metodologijos iš menų, visų humanitarinių mokslų
sričių ir temą atitinkančių socialinių mokslų. Tarpdiscipliniškumas labai
pageidaujamas.
Paraiškas gali teikti atrinkti trumpąsias paraiškas teikę konsorciumai.
Trumpąsias paraiškas teikė projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja
institucija ir tarptautiniais partneriais iš Austrijos, Belgijos, Čekijos, Kroatijos,
Danijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Islandijos, Airijos, Italijos, Latvijos,
Liuksemburgo, Nyderlandų Karalystės, Norvegijos, Lenkijos, Portugalijos,
Slovėnijos, Švedijos, Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės.

Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Tarptautinį projektą sudaro konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 4
institucijos iš 4 skirtingų kvietime dalyvaujančių valstybių.
Vykdančioji institucija yra Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į
Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas – mokslininkas.
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi
viršyti 68 tūkst. eurų.
Ilgiausia galima mokslo projekto trukmė – 3 metai.
Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais. Išsamiosios
paraiškos teikiamos pagal HERA programos kvietimą ir nustatytas taisykles.
Lietuvos vykdančioji institucija, pildydama tarptautinę paraišką, turi
vadovautis ir Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintomis
Tarybos ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis
taisyklėmis.
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..
Atrinktų trumpųjų paraiškų teikėjai išsamiąsias paraiškas anglų kalba
kviečiami teikti programos HERA elektroninėje sistemoje.
Iki 2015 m. spalio 8 d. 14 val. ( Centrinės Europos laiku) *
*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 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

