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 2015-10-26).
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:

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.

Paramos tikslas:
Pareiškėjas:

Prioritetinės teminės sritys:

Finansavimo intensyvumas:

Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:



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.
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.

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
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 ir 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:
Pareiškėjas:
Finansuojamos veiklos:

Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas:

Pareiškėjas:

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

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 tikslas

Pareiškėjas:

Kitos sąlygos:
Paraiškos pateikimo terminas:

Dėl PVM dydžio išlaidų apmokėjimo
PVM dydžio išlaidų, patirtų įsigyjant prekes ir paslaugas ES bendrųjų mokslinių
tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų projektų
vykdymo metu, apmokėjimas
Dokumentus gali teikti 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 apmokamos už laikotarpį nuo 2015 m. birželio 1 d. iki
2015 m. spalio 31 d. įskaitytinai.
Iki lapkričio 9 d.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas:

Pareiškėjas:

Kvietimo aprėptis:

Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Tikslinis kvietimas teikti prašymus gauti paramą leidiniams išleisti
Lietuvos mokslo taryba, siekdama paskatinti mokslinių tyrimų rezultatų
sklaidą ir sudaryti sąlygas mokslo ir studijų institucijoms būsimus tyrėjus
rengti remiantis naujausiais, pažangiausiais, pasaulinio lygio taikomaisiais
darbais, skelbia kvietimą teikti prašymus gauti paramą visų mokslo sričių
mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos leidiniams išleisti.
Prašymus gali teikti asmenys (prašymų pateikėjai) kartu su vykdančiąja
institucija, kuri gali būti:
1. Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų
registrą.
2. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų)
akademija.
3. Nacionalinė, valstybinės reikšmės ar apskrities viešoji biblioteka.
4. Valstybės archyvas.
5. Nacionalinis ar respublikinis muziejus.
Vykdančiosios institucijos partneris gali būti bet kuris viešas arba privatus
juridinis asmuo. Juridiniai asmenys, kurie atliks (atlieka) leidybos darbus ar
paslaugas, nelaikomi partneriais, jų paslaugos perkamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.
Parama gali būti skirta:
1. Išleisti kvietimo tikslus atitinkančius:
1.1. vienkartinius leidinius (monografijas, studijas, sintetinius mokslo darbus,
straipsnių ar kitų mokslo darbų rinkinius);
1.2. kartotinius leidinius (periodinius, tęstinius mokslo leidinius, mokslo
populiarinimo leidinius);
1.3. informacinius leidinius (enciklopedijas, žinynus, žodynus, albumus);
1.4. kitus mokslinę vertę turinčius leidinius (pvz. chrestomatijas).
2. Įsigyti kvietimo tikslus atitinkančių aukštųjų mokyklų vadovėlių, išleistų
užsienio leidyklose, leidybos teises ir (ar) juos išleisti lietuvių kalba.
Tinkamos finansuoti išlaidos laikomos: pagrįstos ne anksčiau kaip 2015 m.
spalio 14 d. ir ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio 30 d. išrašytais ir (ar)
apmokėtais finansiniais dokumentais leidinio leidybos (leidybos teisių, leidinio
vertimo, redagavimo, koregavimo, maketavimo, apipavidalinimo,
spausdinimo) išlaidos.
Iki lapkričio 30 d. 16 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas

Pareiškėjas:

Finansavimo suma:

Kvietimas teikti paraiškas doktoranto stipendijai 2016 metais gauti
Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus 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 jų doktorantūra nesibaigia pirmąjį 2016
metų ketvirtį..
Doktoranto stipendijos dydis gali būti iki 304 Eur per mėnesį. Konkretų
doktoranto stipendijos dydį 2016 metams Taryba nustatys atsižvelgdama į
gautų paraiškų skaičių, doktorantų mokslinių darbų ar tyrimų ir meno kūrinių
kiekį ir jų lygį, doktorantų stipendijoms numatytą skirti lėšų sumą. Doktoranto
stipendija skiriama vieniems kalendoriniams metams, t.y 2016 m. sausio 1 d.
– gruodžio 31 d., bet ne ilgiau kaip iki doktorantūros pabaigos.

Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas

Pareiškėjas:

Finansavimo suma:

Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo aprėptis

Pareiškėjas:

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildžius formą elektroninėje sistemoje
http://junkis.lmt.lt. Konkursai pirmų–antrų metų nuolatinių studijų bei
pirmų–trečių metų ištęstinių studijų ir trečių–ketvirtų metų nuolatinių studijų
bei ketvirtų–šeštų metų ištęstinių studijų doktorantų vyks atskirai kiekvienos
mokslo (meno) srities pogrupyje. Atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičiaus, gali
būti sudaromi bendri kelių mokslo sričių pogrupiai.
Iki gruodžio 15 d. 16 val.

Kvietimas teikti paraiškas paramai doktorantų akademinei išvykai 2016
metų I pusmetį gauti
Paramos doktorantų akademinėms išvykoms tikslas – skatinti mokslinį ar
meninį doktorantų iniciatyvumą, remti doktorantų mokslines tiriamąsias ar
kūrybines idėjas ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus.
Parama skirta dalyvavimui tarptautiniuose mokslo ar meno renginiuose,
tarptautiniuose seminaruose, doktorantų mokyklose, taip pat stažuotėms
mokslo ir studijų ar kitose institucijose, vykdančiose mokslinius tyrimus.
Išvykos atlikti mokslinį darbą ar rinkti medžiagą moksliniam darbui nėra
remiamos.
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 bus ne vėliau nei numatyta
doktorantūros pabaiga.
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.
Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje
http://junkis.lmt.lt.
1. Doktoranto akademinė išvyka turi prasidėti ne anksčiau kaip nuo 2016 m.
sausio 1 d. ir pasibaigti ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 30 d. bei trukti ne
ilgiau kaip 30 dienų.
2. Doktorantas šiame kvietime gali teikti tik vieną paraišką.
3. Paraiškoje gali būti prašoma paramos tik vienai mokslinei išvykai.
4. Doktorantas per kalendorinius metus gali gauti paramą akademinei išvykai
ne daugiau kaip vieną kartą.
Akademinė doktoranto 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.
Iki gruodžio 16 d. 16 val.

I kvietimas 2016–2018 metais vykdyti mokslinius tyrimus pagal programą
„Link ateities technologijų“
Paraiškos projektams įgyvendinti teikiamos ir konkursai vykdomi pagal
kiekvieną nacionalinės mokslo programos „Link ateities technologijų“
uždavinio priemonę.
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, įtraukta į Švietimo ir
mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Numatomas biudžetas:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimo pavadinimas:

Paraiškos pateikimo terminas:

Programoje numatytos lėšos projektams įgyvendinti: 2016 m. – 1 160 tūkst.
Eur, 2017 m. – 1 470 tūkst. Eur, 2018 m. – 1 470 tūkst. Eur.
1. Projektas gali būti įgyvendinamas tik pagal vieną kurio nors uždavinio
priemonę.
2. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2016 m. vasario 1 d. ir ne vėliau
kaip balandžio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d.
3. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
4. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir
kiekvieniems kalendoriniams metams.
5. Viso projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 300 tūkst. Eur.
6. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar
kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
7. 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 Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis
(2013–2015 metais pradėtų įgyvendinti projektų – projekto vykdytojas
tyrėjas) vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima šias nurodytas Tarybos
remiamos veiklos kryptis:
7.1. Nacionalinės mokslo programos;
7.2. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos
mokslo projektai;
7.3. Mokslininkų grupių projektai;
7.4. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo
programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ bendrų mokslinių tyrimų projektai.
8. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis projekte turi būti
ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
9. Kartu su paraiška turi būti pateikti visi reikalaujami priedai:
9.1. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo
aprašymai;
9.2. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų 2005–2015 metų
svarbiausių publikacijų sąrašai;
9.3. Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų
finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas
institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali
pasirašyti ir padalinio vadovas).
Iki lapkričio 20 d. 16 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Biodiversa programos kvietimas teikti išsamiąsias paraiškas
Paskelbtas tarptautinės programos Biodiversa kvietimas teikti išsamiąsias
paraiškas. Trumpųjų paraiškų teikėjai išsamiąsias paraiškas anglų kalba
kviečiami teikti programos Biodiversa elektroninėje paraiškų priėmimo
sistemoje iki 2015 m. gruodžio 16 d. 17 val. (GMT+1 Briuselio, Kopenhagos,
Madrido, Paryžiaus vietos laiku ).
Iki gruodžio 16 d. 17 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

