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 2015-11-23).
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 (TOLIAU – MITA) KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:
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
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:
Finansavimo suma:

Finansavimo intensyvumas:
Finansuojamos veiklos:
Tikslinės grupės:
Kitos sąlygos:
Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas patento paraiškos paieškos projektams vykdyti NAUJAS!!!
Iki 159 291 Eur. Didžiausias galimas paramos, teikiamos tam pačiam
išradimui patentuoti, dizainui registruoti ar patento paraiškos paieškai atlikti,
dydis – 28 962 Eur.
Iki 80 proc. projekto tinkamų išlaidų.
Patento paraiškų paieška – patento paraiškose nurodytų išradimų technikos
lygio paieška Europos patentų tarnyboje.
Lietuvos Respublikoje registruotos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės,
mokslo ir studijų institucijos.
Su
kvietimu
susiję
dokumentai
skelbiami
MITA
svetainėje:
http://www.mita.lt/lt/inovacijos/intelektine-nuosavybe/kvietimai/
Iki 2015 m. gruodžio 31 d., 17:00 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Galimi pareiškėjai:

Tikslinės grupės:
Kitos sąlygos:

Papildoma informacija:

Paraiškos pateikimo terminas:

Dėl prašymų ūkio subjektų užsakomiems MTEP darbams skatinti skirtoms
lėšoms gauti teikimo NAUJAS!!!
Valstybinės mokslo ir studijų institucijos (išskyrus kolegijas), sudariusios
sutartis su ūkio subjektais dėl MTEP darbų vykdymo iki 2015 m. gruodžio 31
d., o šių užsakymų ar jų etapų įvykdymo laikotarpis yra 2016 m. sausio 1 d. –
gruodžio 31 d. Taip pat pareiškėjai gali teikti prašymus dėl užsakymų, kurių
sutarčių pasirašymo ir įvykdymo laikotarpis buvo 2015 m. sausio 1 d. –
gruodžio 31 d., kartu su užsakymų įvykdymą patvirtinančiais dokumentais, jei
prašymai nebuvo pateikti 2015 m. antrojo kvietimo metu (US-01).
Valstybinės mokslo ir studijų institucijos.
Agentūrai teikiama:
 institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas įgaliojimas
darbuotojui pateikti paraišką Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros informacinės sistemos (MTEPIS) priemonėmis (laisva forma);
 paraiška MTEPIS priemonėmis.
Su
kvietimu
susiję
dokumentai
skelbiami
MITA
svetainėje:
http://www.mita.lt/lt/nacionalines-programos/ukio-subjektuuzsakymai/kvietimai/
Iki 2016 m. sausio 15 d., 15:15 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

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

Kvietimo aprėptis:

Galimi pareiškėjai ir partneriai:

I kvietimas teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal
Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą
NAUJAS!!!
Kvietimas skirtas teikti paraiškas įgyvendinti projektus pagal visus Programos
uždavinius. Bus vykdomi 4 paraiškų konkursai:
I konkursui teikiamos paraiškos mokslo projektams įgyvendinti pagal
Programos I uždavinį (vieną ar kelias jo priemones): Vykdyti lituanistinius
mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas
duomenų bazes.
II konkursui teikiamos paraiškos sklaidos projektams įgyvendinti pagal
Programos II uždavinį (vieną ar kelias jo priemones): Skatinti lituanistinių
mokslinių tyrimų nacionalinę ir tarptautinę sklaidą bei lituanistikos tyrėjų
tarptautinį bendradarbiavimą.
III konkursui teikiamos paraiškos sklaidos projektams įgyvendinti pagal
Programos III uždavinio „Leisti lituanistinius darbus (įskaitant ir elektroninę
leidybą)“ 3.1 priemonę „Publikuoti lituanistinių mokslinių tyrimų rezultatus“.
IV konkursui teikiamos paraiškos sklaidos projektams įgyvendinti pagal
Programos III uždavinio „Leisti lituanistinius darbus (įskaitant ir elektroninę
leidybą)“ 3.2 priemonę „Leisti periodinius lituanistinius mokslo žurnalus.“
Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija (ir
projekto partneriu ar partneriais, jei tai būtina projektui vykdyti). Projekto
vadovas turi būti mokslininkas. Vykdančioji institucija turi būti:
1. Mokslo projektų:
 Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo
institucijų registrą;
 mokslo (-ų) akademija, paminėta Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatyme.
2. Sklaidos projektų:
 Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo
institucijų registrą;
 mokslo (-ų) akademija, paminėta Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatyme;

Paraiškų rengimo nuostatos:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo terminas:

 nacionalinės ar valstybinės reikšmės biblioteka;
 valstybės archyvas;
 nacionalinis arba respublikinis muziejus.
Projekto partneris gali būti bet kuris viešas arba privatus juridinis asmuo.
1. Asmuo, kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas,
pagal šį kvietimą iš viso gali teikti dvi paraiškas: vieną – I konkursui, antrą –
vienam iš II–IV konkursų.
2. Teikdamas paraišką I konkursui 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 (2013–2014 metais pradėtų įgyvendinti
projektų – projekto vykdytojas tyrėjas) vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas.
Tai apima šias nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:
2.1. Nacionalinės mokslo programos;
2.2. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos
mokslo projektai;
2.3. Mokslininkų grupių projektai;
2.4. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo
programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ bendrų mokslinių tyrimų projektai.
3. Projekto pradžia – ne ankstesnė kaip 2016 m. balandžio 1 d. ir ne vėlesnė
kaip liepos 1 d., pabaiga – ne vėlesnė kaip:
2018 m. gruodžio 31 d. (I ar IV konkursui teikiamo projekto);
2017 m. gruodžio 31 d. (II konkursui teikiamo projekto);
2016 m. gruodžio 31 d. (III konkursui teikiamo projekto).
4. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
5. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir visiems
kalendoriniams metams.
6. Kiekvieno pagrindinio mokslo projekto vykdytojo (įskaitant ir projekto
vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų,
padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
7. Sklaidos projekto vadovo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 5
valandos, padaugintos iš projekto trukmės mėnesiais. Kitų pagrindinių
projekto vykdytojų darbo apimtis nėra ribojama.
8. Pagrindiniai projekto vykdytojai iš projekto lėšų negali gauti išmokų pagal
autorines arba paslaugų sutartis.
9. Ilgalaikį materialųjį, taip pat nematerialųjį turtą įsigyti iš mokslo projekto
lėšų gali tik Lietuvos valstybinė institucija.
Paraiška teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje
(http://junkis.lmt.lt). Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos
mokslo
tarybos
svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/kvietimukalendorius/kvietimas/296.
Iki 2015 m. gruodžio 4 d. 15 val.
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo aprėptis:
Remiamos veiklos:

Galimi pareiškėjai ir partneriai:

2015 m. kvietimas teikti paraiškas atviros partnerystės mokslo projektams
vykdyti
Kvietimas skirtas visų mokslo sričių mokslo projektams įgyvendinti.
Lėšos skiriamos bendriems Lietuvos ir užsienio šalių (išskyrus Japoniją ir
Šveicariją), su kuriomis Lietuva yra užmezgusi diplomatinius santykius, mokslo
projektams vykdyti. 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

Numatomas kvietimo
biudžetas:

Paraiškų teikimo tvarka:

Paraiškų rengimo ir vertinimo
nuostatos:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo
institucijų registrą. Partneriai iš užsienio turi būti mokslo ir studijų institucija.
Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
Šio kvietimo projektams įgyvendinti planuojama skirti iki 800 000 Eur:
 300 000 Eur – mokslo projektams, įgyvendinamiems su partneriais iš
Baltarusijos, Belgijos, Latvijos, Prancūzijos, Taivano ir Ukrainos;
 500 000 Eur – mokslo projektams, įgyvendinamiems su partneriais iš
kitų užsienio šalių, išskyrus Japoniją ir Šveicariją.
Paraiškos teikiamos abiejose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai,
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 Eur.
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 susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/mkf/tarpvalstybines-programos-dvisalestrisales/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 tikslas:

Galimi pareiškėjai:

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.

Paraiškų teikimo tvarka:

Finansavimo suma:

Paraiškų vertinimo kriterijai:

Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas:

Pareiškėjas:

Finansavimo suma:

Kitos sąlygos:

Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo terminas:

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, iki 2015 m. gruodžio 15 d. 16 val.
užpildžius formą el. sistemoje (http://junkis.lmt.lt). Paraišką sudaro:
 doktoranto prašymas;
 doktoranto mokslinės ar meninės veiklos aprašas;
 institucijos rekomendacija skirti doktoranto stipendiją;
 doktoranto vadovo rekomendacija skirti doktoranto stipendiją.
Stipendijos dydis gali būti iki 304 Eur per mėnesį. Konkretų stipendijos dydį
2016 metams Taryba nustatys atsižvelgdama į gautų paraiškų skaičių,
doktorantų mokslinių darbų ar tyrimų ir meno kūrinių skaičių ir jų lygį,
doktorantų stipendijoms numatytą skirti lėšų sumą. Stipendija skiriama
vieniems kalendoriniams metams, t.y 2016 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d., bet
ne ilgiau kaip iki doktorantūros pabaigos.
 mokslinių publikacijų, tyrimų publikacijų ir (ar) meno kūrinių skaičius
ir lygis;
 mokslinės ir (ar) meninės veiklos kokybė ir reikšmingumas.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/292.
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 jam rinkti medžiagą 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.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/291.
Iki gruodžio 16 d. 16 val.

Kvietimo pavadinimas:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo terminas:

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 ).
Daugiau informacijos apie kvietimą, reikalavimai dalyviams ir kvietimo
dokumentai pateikti Biodiversos tinklalapyje (http://www.biodiversa.org/).
Dėl nacionalinių dalyvavimo taisyklių galima konsultuotis su Lietuvos mokslo
tarybos Tarptautinių programų skyriaus vyriausiuoju specialistu Audriumi
Žviku el. paštu audrius.zvikas@lmt.lt arba tel. (8 5) 210 5335.
Iki gruodžio 16 d. 17 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Programos tikslas:

Finansuojamos veiklos:

Galimi pareiškėjai ir partneriai:

Paraiškų teikimo tvarka:

Daugiau informacijos:

BONUS programos kvietimas teikti paraiškas NAUJAS!!!
2015 m. lapkričio 9 d. paskelbtas tarptautinis paraiškų konkursas „Mėlynoji
Baltija“ (angl. „Blue Baltic“) mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams pagal
Jungtinę Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programą BONUS
(http://www.bonusportal.org/). .
Sujungti tam tikrose šalyse vykdomus Baltijos jūros mokslinius tyrimus į
tarptautiniu bendradarbiavimu grįstą tarpdisciplininę, ilgalaikę, integruotą
programą siekiant Baltijos regiono darnios plėtros. Šia programa skatinami
aukšto mokslinio lygio daugiašaliai tyrimai, kurie padės formuoti naują,
protingą, ne utilitariniu, bet ekosisteminiu principu grįstą Baltijos jūros
valdymą, darnų, ekosistemą ir jos išteklius tausojantį naudojimą. BONUS
programa vienija visas 8 aplink Baltijos jūrą išsidėsčiusias šalis (Daniją, Estiją,
Latviją, Lenkiją, Lietuvą, Suomiją, Švediją, Vokietiją) ir Europos Komisiją;
Rusija programoje dalyvauja dvišalio susitarimo pagrindu. Programos
valdymui BONUS valstybės-narės yra įsteigusios Europos ekonominių interesų
grupę (BONUS EEIG), kurios sekretoriatas yra Helsinkyje.
 projekto vykdytojo darbo užmokestis;
 projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos;
 išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);
 išlaidos autoriniams darbams;
 išlaidos prekėms;
 išlaidos komandiruotėms;
 išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui;
 netiesioginės išlaidos.
Projektus gali įgyvendinti mokslinių tyrimų ir verslo partnerių konsorciumai iš
BONUS programoje dalyvaujančių šalių: Estijos, Danijos, Latvijos, Lenkijos,
Lietuvos, Suomijos, Švedijos Vokietijos ir trečiųjų šalių. Pagal šį kvietimą
numatyta, kad į kai kurias temas verslo įsitraukimas yra privalomas.
Konkursuose gali dalyvauti ne mažiau kaip iš trijų partnerių sudaryti
tarptautiniai konsorciumai, kuriuose skatinamas mažų ir vidutinių įmonių bei
kitų suinteresuotųjų grupių įtraukimas.
Paraiškos elektroninėje paraiškų sistemoje anglų kalba teikiamos iki 2016 m.
kovo 10 d. 17 val. (Centrinės Europos laiku). Pareiškėjai, planuojantys teikti
paraiškas pagal šį kvietimą, jas turės užregistruoti iki 2016 m. vasario 9 d.
Lietuvos dalyviai, rengdami tematinių (ne – inovacinių) kvietimų paraiškas,
turi atsižvelgti į BONUS projektų finansavimo tvarkos aprašo reikalavimus.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/297.
Dėl nacionalinių taisyklių galite konsultuotis:



Paraiškos pateikimo terminas:

BONUS nacionalinė atstovė (moksliniai tyrimai) – Lietuvos mokslo tarybos
Tarptautinių programų skyriaus vyriausioji specialistė Kornelija
Janavičiūtė, tel. (8 5) 210 7396, e. p. kornelija.janaviciute@lmt.lt;
 BONUS nacionalinė atstovė (inovacijos) – Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūros Tarptautinių programų skyriaus vedėja Anzelma Ūselienė, tel.
(8 5) 212 7437, e. p. anzelma.useliene@mita.lt.
Iki 2016 m. kovo 10 d. 17 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

