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 2016-02-22).
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 aprėptis:

Finansavimo intensyvumas:
Finansavimo suma:
Galimi pareiškėjai:
Projekto trukmė:

Finansuojamos veiklos:

Paraiškų teikimo tvarka:
Paraiškų rengimo nuostatos:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo terminas:

II kvietimas 2016–2018 metais vykdyti mokslinius tyrimus pagal programą
„Sveikas senėjimas“ NAUJAS!!!
Paraiškos teikiamos pagal programos II-ojo ir III-iojo uždavinių priemones:
II uždavinys. Pasitelkus biotechnologijų, nanotechnologijų, vaizdinimo,
informacines ir telekomunikacijos technologijas, sukurti ligų, trumpinančių
sveiko ir kokybiško gyvenimo trukmę, ankstyvos diagnostikos ir eigos
prognozavimo metodus: 2.1. priemonė. ieškoti ir tirti molekulinius veiksnius,
skatinančius arba slopinančius žmogaus ląstelių senėjimą bei diferenciaciją ir
regeneracinio potencialo sutrikimus, tirti tokių veiksnių diagnostinę bei
taikomąją vertę; 2.3 priemonė. Kurti naujus įrankius ir priemones ligoms,
trumpinančioms sveiko ir kokybiško gyvenimo trukmę, diagnozuoti,
diagnostikos procedūroms planuoti ir klinikiniams diagnostiniams sprendimams
priimti, pasitelkus vaizdinimo, info- tele- ir nano- technologijas.
III uždavinys. Sukurti, tobulinti ir ištirti ligų, darančių įtaką sveiko ir kokybiško
gyvenimo trukmei, gydymo, ligonių reabilitacijos bei ilgalaikės stebėsenos
metodus ir Lietuvos pagyvenusių žmonių socialinę atskirtį mažinančias
technologijas: 3.2. priemonė. Kurti ir tobulinti priemones ir technologijas, skirtas
senyvų žmonių galimybėms ir siekiams stiprinti, siekiant geros sveikatos,
saugumo, visaverčio dalyvavimo visuomeniniame gyvenime ir savarankiškumo
iki gilios senatvės; 3.3 priemonė. Kurti ir tobulinti individualizuotus senėjimą
lydinčių ligų gydymo, reabilitacijos, ilgalaikės stebėsenos ir slaugos metodus.
100 proc.
Ne daugiau kaip 140 tūkst. Eur vienam projektui.
Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo
institucijų registrą.
Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2016 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip
spalio 1 d., o baigtis – ne vėliau kaip 2018 gruodžio 31 d. Projekto pabaigos
negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
Projekto vykdytojo darbo užmokestis, socialinio draudimo ir kitos įmokos,
išlaidos paslaugoms, autoriniams darbams, prekėms, komandiruotėms,
ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti.
Paraiška teikiama lietuvių ir anglų kalbomis, elektroniniu būdu, užpildant formą
Tarybos el. sistemoje.
 Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 Projektas gali būti įgyvendinamas tik pagal vieną programos uždavinį pagal
vieną ar kelias to uždavinio priemones.
 Asmuo gali teikti po vieną šio kvietimo paraišką pagal kiekvieną uždavinį
kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 Nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto
įgyvendinimo pabaigos asmuo gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos
finansuojamų projektų pagrindinis (2014 metais pradėtų įgyvendinti
projektų – projekto vykdytojas tyrėjas) vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas.
 Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis projekte turi būti ne
mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 Taryba rekomenduoja teikiamų projektų išlaidų sąmatas planuoti taip, kad
kuo didesnė viso projekto biudžeto lėšų dalis būtų numatyta 2018 metais
(apytikriai 2016 m. – 10%, 2017 m. – 30%, 2018 m. – 60%).
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/310.html ir
http://www.lmt.lt/lt/mkf/nmp/sen.html.
iki 2016 m. balandžio 29 d. 15 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Remiamos veiklos:

Galimi pareiškėjai:

Finansavimo suma:

Projekto trukmė:
Paraiškų teikimo tvarka:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo terminas:

2016 m. kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos ir Prancūzijos programą
„Žiliberas“ NAUJAS!!!
Lietuvos ir Prancūzijos projekto tyrėjų trumpalaikių vizitų (iki 1 mėn. trukmės)
į partnerio instituciją Prancūzijoje ar Lietuvoje kelionės išlaidų ir dienpinigių
apmokėjimas. Moksliniams tyrimams vykdyti ir kitoms veikloms lėšos iš
programos neskiriamos.
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.
Paraiškų negali teikti projektų vadovai ir vykdytojai kartu su tais pačiais
partneriais iš Prancūzijos, kurių projektai buvo finansuojami pagal programos
„Žiliberas“ 2014 m. Teikti paraišką su kitu partneriu – leidžiama.
 Iš Lietuvos pusės finansuojamos Lietuvos tyrėjų kelionės išlaidos iki 435
eurų į partnerių instituciją Prancūzijoje ir Prancūzijos tyrėjų dienpinigiai
(110 eurų parai) vizito Lietuvoje metu.
 Iš Prancūzijos pusės finansuojamos Prancūzijos tyrėjų kelionės išlaidos iki
600 eurų į partnerių instituciją Lietuvoje ir Lietuvos tyrėjų dienpinigiai (110
eurų parai) vizito Prancūzijoje metu.
Iki 2 metų – projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2017 m. sausio 1 d.,
baigtis – ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d.
 Paraiškos teikiamos abejose šalyse. Lietuvos partneriai paraiškas teikia
Tarybai. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto
vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 Lietuvoje paraišką sudaro projekto aprašas, pagrindinių projekto
vykdytojų sutikimas vykdyti projektą (Prašymas dėl dalyvavimo konkurse)
ir vykdančiosios institucijos raštas apie pateiktą paraišką.
 Paraiška teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje
iki 2016 m. gegužės 16 d. 17 val.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/309.html ir
http://www.lmt.lt/lt/mkf/tarpvalstybines-programos-dvisalestrisales/lietuvos-prancuzijos.html.
Iki 2016 m. gegužės 16 d. 17 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

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
 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.
Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų
registrą.
Projekto vykdytojo darbo užmokestis, socialinio draudimo ir kitos įmokos,
išlaidos paslaugoms, autoriniams darbams, prekėms, komandiruotėms,
ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti.
 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
 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:
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/kvietimu-kalendorius/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 mokslo-verslo
projektai“
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).*
*BŪTINA NEDELSIANT 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+“
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.*
*BŪTINA NEDELSIANT informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti
paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS (TOLIAU –
NMA) KVIETIMAI:
Kvietimo pavadinimas:

Priemonės veiklos srities
prioritetai:

Remiama veikla:

Finansavimo intensyvumas:
Finansavimo suma:

Pareiškėjai:

Tinkamos išlaidos:

Daugiau informacijos:
Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį
„Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ NAUJAS!!!
 Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir
kaimo vietovėse.
 Visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir
konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų
miškų valdymą.
 Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio
produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą
žemės ūkyje.
 Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias
ekosistemas.
 Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo
vietovėse.
Pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama organizuojant mokymo kursus
pagal formalią Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas
261062110) ir (arba) neformalias mokymo programas, kurios yra įtrauktos į
Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro sudarytą Žemės,
miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo
tęstinio profesinio mokymo programų sąvadą.
100 proc.
Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:
 Projektui negali viršyti 200 000 Eur su PVM;.
 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur su PVM.
1. Paramos gali kreiptis juridiniai asmenys, patys vykdantys mokymus:
 Mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos.
 Kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį
mokymą.
2. Paramos paraiškos, pateiktos kartu su partneriais, nepriimamos.
3. Galutiniai naudos gavėjai, t. y. mokymo kursų dalyviai – ūkininkai, jų
partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys
žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, įregistravę valdą Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir kaimo verslo registre, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla
užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių
darbuotojai, tradiciniai amatininkai.
Išlaidos patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario
4 d. įsakymu Nr. 3D-47 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities
„Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių,
taikomų nuo 2016 metų, patvirtinimo“
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami NMA svetainėje ir
http://www.infolex.lt/ta/353857 .
Paramos paraiška turi būti pateikta asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą
asmenį, taip pat registruotu paštu. Kitais būdais (pvz., per kurjerį, faksu arba
elektroniniu paštu) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos.
Teikiant paraišką, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Iki 2016 m. balandžio 29 d.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

