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 2016-01-25.).
Prašome atkreipti dėmesį, jog remiantis LSMU Projektinės veiklos vykdymo tvarka (toliau –
Tvarka) visi universiteto padaliniai prieš teikdami projektų paraiškas privalo Plėtros tarnybai pateikti
Tvarkoje nurodytus dokumentus. Su Tvarka galima susipažinti LSMU intranete („First Class“).
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

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS (TOLIAU – TARYBA) KVIETIMAI:

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo temos:

Kvietimo biudžetas:

Finansavimo suma:
Projekto trukmė:
Pareiškėjai:
Finansuojamos veiklos:

Specialieji reikalavimai
projektams:

Paraiškų teikimo tvarka:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Programos NORFACE DIAL kvietimas teikti paraiškas NAUJAS!!!
 Ankstyvojo gyvenimo įtaka ir rezultatai;
 Ankstyvas suaugusių žmonių perėjimas prie aukštojo mokslo,
profesinio mokymo ir ekonominės veiklos;
 Darbo rinkos, šeimos trajektorijos ir nelygybės augimas;
 Vyresnių ir pensinio amžiaus žmonių dalyvavimas darbo rinkoje.
15 mln. eurų – lėšas skirs nacionalinės ir regioninės finansuojančiosios
institucijos iš 15 Europos valstybių (Airija, Austrija, Danija, Didžioji Britanija,
Islandija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Olandija, Portugalija, Suomija,
Slovėnija, Švedija, Šveicarija, Vokietija), įskaitant finansinę paramą iš
programos „Horizontas 2020“. Lietuvos indėlis – 100 tūkst. eurų.
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi
viršyti 100 tūkst. eurų.
Iki 3 metų.
Pareiškėjas Lietuvoje turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į
Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
Projekto vykdytojo darbo užmokestis ir socialinio draudimo ir kitos įmokos,
išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus), autoriniams darbams,
prekėms, komandiruotėms, ilgalaikiam materialiajam, taip pat
nematerialiajam turtui įsigyti ir netiesioginės išlaidos.
 Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais;
 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.
I-ame etape konsorciumai kviečiami pateikti trumpąsias paraiškas iki 2016
m. kovo 30 d. 13 val. (CE laiku). Atrinkti konsorciumai bus kviečiami pateikti
išsamiąsias paraiškas iki 2016 m. spalio 12 d. 13 val. (CE laiku). Paraiškos
teikiamos anglų k. elektroninėje paraiškų priėmimo sistemoje
https://www.isaac.nwo.nl/en/home. Sprendimas dėl finansuojamų projektų
– 2017 m. birželį, o projektų pradžia – nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m.
kovo mėn. 1 d.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/306.html ir
http://www.lmt.lt/lt/mkf/era-net/norface.html
Iki 2016 m. kovo 30 d. 13 val. (Centrinės Europos laiku).*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo temos:

Kvietimo biudžetas:

Finansavimo suma:
Pareiškėjai ir partneriai:

Projekto trukmė:
Finansuojamos veiklos:
Paraiškų teikimo tvarka:

Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo terminas:

Programos ENSUF kvietimas teikti paraiškas NAUJAS!!!
 Išmaniosios urbanistikos transformacija, plėtra ir susitraukimas:
koncepcijos ir strategijos (angl. Concepts and strategies for smart
urban transformation, growth and shrinkage);
 Viešųjų paslaugų dinamika (angl. New dynamics of public services);
 Įtraukios, gyvos ir prieinamos miesto bendruomenės (angl. Inclusive,
vibrant and accessible urban communities).
23,8 mln. eurų – lėšas skirs nacionalinės ir regioninės finansuojančiosios
institucijos iš 18 Europos valstybių (Austrija, Belgija, Danija, Didžioji
Britanija, Italija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Olandija,
Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Suomija, Slovėnija, Švedija, Turkija)
įskaitant finansinę paramą iš programos „Horizontas 2020“.
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi
viršyti 100 tūkst. eurų.
Pareiškėjas Lietuvoje turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į
Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto konsorciumą turi sudaryti
bent 3 pareiškėjai iš bent trijų programoje dalyvaujančių šalių. Projekto
partneris gali būti viešoji arba privačioji įstaiga: mokslo ir studijų institucija,
verslo įmonė, savivaldybė ir t.t.
Iki 3 metų.
Darbo užmokestis ir socialinio draudimo bei kitos įmokos, išlaidos
komandiruotėms, prekėms, įrangai, paslaugoms ir netiesioginės išlaidos.
I-ame etape konsorciumai kviečiami pateikti trumpąsias paraiškas iki 2016
m. kovo 15 d. 12 val. (CE laiku). Vėliau planuojama atrinkti apie 50
išankstinių paraiškų, kurių konsorciumai bus kviečiami pateikti išsamiąsias
paraiškas iki 2015 m. rugsėjo 20 d. 12 val. (CE laiku). Paraiškos teikiamos
anglų
k.
elektroninėje
paraiškų
priėmimo
sistemoje
https://ecall.ffg.at/Cockpit/Cockpit.aspx . Sprendimas dėl finansuojamų
projektų – 2016 m. gruodžio mėn. Projektų pradžia – nuo 2016 m. gruodžio
mėn. iki 2017 m. kovo mėn.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/299.html.
Iki 2016 m. kovo 15 d. 12 val. (Centrinės Europos laiku).*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo aprėptis:

Projekto trukmė:
Projekto biudžetas:
Galimi pareiškėjai ir partneriai:

Finansuojamos veiklos:

Paraiškų teikimo tvarka:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Programos „EuroNanoMed II“ 2016 metų kvietimas
Kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti mokslo projektus šių
nanomedicinos srities temų: regeneracinė medicina (Regenerative
medicine), diagnostika (Diagnostics), tikslinės vaistų pristatymo sistemos
(Targeted delivery systems).
Ne ilgesnė nei 36 mėnesiai.
Ne didesnis kaip 100 000 Eur.
Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, sudaryti ne mažiau kaip iš 3 institucijų
iš 3 kvietime dalyvaujančių šalių. Bent 2 iš šių institucijų turi būti skirtingų
tipų (mokslo ir studijų institucija, sveikatos priežiūros įstaiga arba įmonė).
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja
institucija ir tarptautiniais partneriais (iš Belgijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio,
Graikijos, Latvijos, Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos,
Slovakijos). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų
institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, arba valstybinė
sveikatos priežiūros įstaiga.
Projekto vykdytojo darbo užmokestis, socialinio draudimo ir kitos įmokos,
išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus), autoriniams darbams,
prekėms, komandiruotėms, ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam
turtui įsigyti ir netiesioginės išlaidos.
Konsorciumai teikia paraiškas tarptautinį programos „EuroNanoMed2“
kvietimą administruojančiai institucijai. Kvietime dalyvaujančios šalys gali
nustatyti papildomų reikalavimų savo šalies dalyviams. Paraiškos teikiamos
programos „EuroNanoMed II“ elektroninėje sistemoje: https://www.ptit.de/ptoutline/application/EURONANOMED2016.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/mkf/era-net/euronanomed.html ir
http://www.euronanomed.net/joint-calls/7th-joint-call-2016/.
Iki 2016 m. vasario 11 d. 17 val. (Centrinės Europos laiku).*
*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:
Programos tikslas:

Finansuojamos veiklos:

Galimi pareiškėjai ir partneriai:

Paraiškų teikimo tvarka:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo terminas:

BONUS programos kvietimas teikti paraiškas
Sujungti 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. Programa jungia
visas 8 aplink Baltijos jūrą išsidėsčiusias šalis ir Europos Komisiją; Rusija
programoje dalyvauja dvišalio susitarimo pagrindu.
Projekto vykdytojo darbo užmokestis, socialinio draudimo ir kitos įmokos,
išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus), autoriniams darbams,
prekėms, komandiruotėms, ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam
turtui bei 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. Į kai kurias temas
privalomas ir verslo įsitraukimas. Konkursuose gali dalyvauti ne mažiau kaip
iš 3 partnerių sudaryti tarptautiniai konsorciumai, kuriuose skatinamas
mažų ir vidutinių įmonių bei kitų suinteresuotųjų grupių įtraukimas.
Paraiškos elektroninėje paraiškų sistemoje teikiamos anglų kalba ir turi būti
užregistruotos iki 2016 m. vasario 9 d. Lietuvos dalyviai, rengdami tematinių
(neinovacinių) kvietimų paraiškas, turi atsižvelgti į BONUS projektų
finansavimo tvarkos aprašo reikalavimus.
Su kvietimu susiję dokumentai lietuvių kalba skelbiami Lietuvos mokslo
tarybos
svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/kvietimukalendorius/kvietimas/297.
Nacionalinių taisyklių klausimais galite konsultuotis:
 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

LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪROS (TOLIAU – LVPA) KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo tikslas:

Kvietimo biudžetas:
Finansavimo suma:
Pareiškėjai:
Tinkamos išlaidos:

Daugiau informacijos:

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Intelektas. Bendri moksloverslo projektai“ NAUJAS!!!
Paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar
procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą
(toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių
steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.
60 006 000 Eur.
Iki 4 200 000 Eur.
Privatūs juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas) ir viešosios
įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).
MTEP ir įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama
esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, nepasiekiama viešai arba
per klasterius.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos verslo paramos agentūros
svetainėje http://lvpa.lt/lt/paraiskos/kvietimas-teikti-paraiskas-pagalpriemone-intelektas.-bendri-moksloverslo-projektai-131 arba
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teiktiparaiskas-pagal-priemone-intelektas-bendri-mokslo-verslo-projektai-nr-01.
Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų
teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į viešosios įstaigos Lietuvos verslo
paramos agentūros (toliau – LVPA) priimamąjį.
Iki 2016 m. kovo 28 d., 16.00 val. (I etapo pabaiga).*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo tikslas:

Kvietimo biudžetas:
Didžiausia finansavimo suma:
Pareiškėjai:
Tinkamos išlaidos:

Daugiau informacijos:

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „SmartInvest LT+“ NAUJAS!!!
Pritraukti užsienio investicijas mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės
plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srityje pagal Prioritetines mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos kryptis, patvirtintas LR
Vyriausybės 2013 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 951 „Dėl Prioritetinių
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir
inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“.
10 000 000 Eur.
6 500 000 Eur.
Užsienio investuotojo (įmonės) LR įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam
užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, ar užsienio investuotojas
(įmonė).
1. Tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės
plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
2. Tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama
esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
3. Tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir
organizacinių inovacijų diegimu.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos verslo paramos agentūros
svetainėje http://lvpa.lt/lt/paraiskos/kvietimas-teikti-paraiskas-pagalpriemone-smartinvest-lt-135 arba
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teiktiparaiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-smartinvest-lt.
Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų
teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į viešosios įstaigos Lietuvos verslo
paramos agentūros priimamąjį.
Iki 2016 m. balandžio 11 d., 16.00 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.

pletra@lsmuni.lt

