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 2016-04-25).
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:
Paramos tikslas:
Finansuojamos veiklos:

Finansavimo suma:
Galimi pareiškėjai:

Paraiškų rengimo ir teikimo
tvarka:

Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas:

Galimi pareiškėjai:

Paraiškų rengimo ir teikimo
tvarka:

Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas teikti paraiškas paramai doktorantų akademinei išvykai 2016 metų
II pusmetį gauti NAUJAS!!!
Skatinti doktorantų mokslinį ar meninį iniciatyvumą, remti doktorantų
mokslines tiriamąsias ar kūrybines idėjas ir 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.
Vienai akademinei išvykai gali būti skirta iki 1140 Eur.
Paraiškas gali teikti visų mokslo ir meno sričių I–IV metų nuolatinių studijų ir I–
VI metų ištęstinių studijų doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus ir
(ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius, jeigu išvyka bus
ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga.
 Akademinė išvyka turi prasidėti ne anksčiau kaip 2016 m. liepos 1 d. ir
pasibaigti ne vėliau kaip gruodžio 15 d. bei trukti ne ilgiau kaip 30 dienų.
 Doktorantas šiame kvietime gali teikti tik vieną paraišką.
 Paraiškoje gali būti prašoma paramos tik vienai mokslinei išvykai.
 Doktorantas per kalendorinius metus gali gauti paramą akademinei išvykai
ne daugiau kaip vieną kartą.
 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/319.html.
Iki 2016 m. gegužės 16 d. 16 val.

2016 m. kvietimas teikti paraiškas konkursinės doktorantūros vietoms gauti
NAUJAS!!!
Skatinti aukštos kvalifikacijos specialistų (doktorantų) rengimą mokslo ir studijų
institucijose, finansuojant doktorantūros temas, kurios yra aktualios plėtojant
šiuolaikinius mokslo ar meno tyrimus, ar kurios atliepia Lietuvos ūkio poreikius.
Paraišką mokslo doktorantūros vietai gali teikti bet kurios mokslo srities
mokslininkas, dirbantis Lietuvoje įregistruotoje institucijoje ar įmonėje,
turinčioje pakankamą infrastruktūrą numatomiems moksliniams tyrimams
vykdyti. Paraišką teikiantis mokslininkas turi atitikti mokslo doktorantūros
vadovui keliamus reikalavimus.
Paraišką meno doktorantūros vietai kartu teikia du asmenys, siūlydami bendrą
temą meno projektui. Vienas jų paraiškoje siūlo kūrybinės, o kitas – tiriamosios
meno projekto dalies temą. Paraišką teikiantys asmenys turi atitikti meno
doktorantūros vadovams keliamus reikalavimus.
Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje.
Paraišką sudaro:
 prašymas dalyvauti konkurse;
 siūlomos doktorantūros temos aprašas;
 institucijos, turinčios teisę vykdyti doktorantūrą, sutikimas (pridedamas
skanuotas dokumentas, jeigu prašymą teikia mokslininkas, dirbantis
institucijoje, kuri neturi teisės vykdyti siūlomos krypties doktorantūrą);
 institucijos, turinčios teisę vykdyti doktorantūrą, ir įmonės sutikimai (jei
prašymą teikia mokslininkas dirbantis įmonėje).
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/320.html.
Iki 2016 m. birželio 20 d.

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo aprėptis:

Finansavimo intensyvumas:
Finansavimo suma:
Galimi pareiškėjai ir
partneriai:

Projekto trukmė:

Paraiškų rengimo ir teikimo
tvarka:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

II kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2017–2018 metais pagal
programą „Gerovės visuomenė“ NAUJAS!!!
Kvietimas skirtas projektams pagal visus programos uždavinius įgyvendinti:
1. Pagrįsti moksliniais tyrimais saugios, sveikos ir įtraukios visuomenės vystymąsi
Lietuvoje, išanalizuojant visuomenės struktūrą, vertybes, nuostatas ir elgsenos
kaitą, socialinį, tautinį ir religinį tapatumą, emigracijos ir reemigracijos veiksnius,
socialinę nelygybę ir socialinę atskirtį, sveikatos, socialinius, ekonominius ir kitus
gyvenimo kokybei svarbius veiksnius, socialinę pagalbą tobulinančias socialines
investicijas, sveikatos apsaugos ir paslaugų sistemą, kitų sektorių įsitraukimą į
sveikos ir saugios visuomenės formavimo procesus.
2. Prognozuoti ir pagrįsti šalies sumanų augimą ir gerovės plėtrą, išanalizuojant
politinius, ekonominius ir socialinius, taip pat teritorinės diferenciacijos veiksnius,
gerovės sistemos ir šalies ekonominės plėtros sąveikas, parengiant verslumo bei
inovacijų ekosistemos studijų, kuriose bus pateikta siūlymų ir rekomendacijų
naujoms paslaugoms, rinkų plėtrai, socialinių idėjų kūrimui bei jų diegimui
viešajame sektoriuje ir versle pagrįsti, įvertinta gerovės institucijų – socialinės ir
sveikatos apsaugos, darbo rinkos ir būsto politikų, švietimo sistemos – veikla ir jų
įtaka šalies ekonomikai, demokratijos bei pilietinės visuomenės raidai, politiniams
prioritetams ir valdančiojo elito nuostatoms.
3. Pagrįsti moksliniais tyrimais atsakingą ir gerą valdymą, išanalizuojant šalies
politinę ir valdymo sistemas kaip gerovės visuomenės plėtros priemones, politikos
įgyvendinimo gebėjimus, kolektyvinio veiksmo problemas, europietišką Lietuvos
tapatybę ir parengiant siūlymų ir rekomendacijų dėl atsakingos ir atviros viešosios
politikos, viešųjų paslaugų kokybės gerinimo, piliečių ir visuomenės dalyvavimo
viešajame valdyme bei teisinės sistemos stiprinimo.
100 proc.
Projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 110 tūkst. Eur (2017 m.
rekomenduojama planuoti ne daugiau kaip 45 tūkst. Eur).
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, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo
institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2017 m. sausio 1 d. ir ne vėliau kaip 2017
m. balandžio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Projekto pabaigos
negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
1. Paraišką galima teikti numatant, kad projektas bus įgyvendinamas pagal vieną
iš uždavinių, pagal vieną ar kelias to uždavinio priemones.
2. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems
kalendoriniams metams.
3. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas
pagrindinis projekto vykdytojas.
4. 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 vykdytojas ir tik vieno
iš jų vadovas. Tai apima šias nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis: 4.1.)
Nacionalinės mokslo programos; 4.2.) Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos
2016–2024 metų programos mokslo projektai; 4.3.) Mokslininkų grupių projektai.
5. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo (įskaitant ir projekto vadovą) darbo
apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto
trukmės mėnesiais.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/318.html ir
http://www.lmt.lt/lt/mkf/nmp/ger.html.
Iki 2016 m. gegužės 25 d. 16 val.
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo aprėptis:

Finansuojamos veiklos:

Finansavimo suma:
Galimi pareiškėjai ir partneriai:

Projekto trukmė:
Paraiškų rengimo ir teikimo
tvarka:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Programos SUMFOREST 2016 metų kvietimas NAUJAS!!!
Kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti mokslo projektus šiose tematikose:
 Atsinaujinančių ir neatsinaujinančių išteklių pagrindu veikiančių vertės
grandinių tvarumo (darnumo) lyginamasis įvertinimas su pasiūlymais
politikos sprendimams.
 Rizikoms atsparesnis miškų ūkis – adaptuoti miškų ūkio režimai, įtraukiantys
su galimu klimato kaitos poveikiu susijusį rizikos įvertinimą, įskaitant
atitinkamus pasiūlymus politikos sprendimams.
 Kompromisų (eng. trade-offs), susijusių su miško ekosistemų paslaugų
teikimu, nagrinėjimas, įkainojimas ir įvertinimas, įskaitant atitinkamus
pasiūlymus politikos sprendimams.
Projekto vykdytojo darbo užmokestis, 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 vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) biudžetas
neturi viršyti 100 tūkst. Eur.
Tarptautinį projektą gali vykdyti konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3
viena nuo kitos nepriklausomos institucijos iš 3 skirtingų kvietime dalyvaujančių
valstybių. Siekdami gauti Tarybos finansavimą, paraišką gali teikti projekto
vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija, kuri turi būti Lietuvos mokslo ir
studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto
vadovas turi būti mokslininkas.
Nuo 1,5 ki 3 metų.
 Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
 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.
 Paraiškos teikiamos vienpakope tvarka programos SUMFOREST
elektroninėje
sistemoje
(https://secure.ptdlr.de/ptoutline/app/users/login/SUMFOREST).
 Rekomenduojama iki 2016 m. gegužės 20 d. elektroninėje sistemoje
užpildyti paraiškos A dalį pareiškėjo ir partnerių tinkamumui įvertinti.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/317.html ,
http://www.lmt.lt/lt/mkf/era-net/sumforest.html ir 7 BP ERA-NET
SUMFOREST interneto svetainėje https://www.sumforest.org/calls-research/.
Iki 2016 m. birželio 17 d. 15 val. (CET)*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimo aprėptis:

Numatomas biudžetas:
Paraiškų teikimo tvarka:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo terminas:

II 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 visas programos
uždavinių priemones, išskyrus 3 programos uždavinio 3.2 priemonę ,,Leisti
periodinius lituanistinius mokslo žurnalus“.
Bus vykdomi 4 paraiškų konkursai: du mokslo projektų konkursai, iš kurių vienas
(trukmė iki trejų kalendorinių metų) skelbiamas pagal visas 1 programos
uždavinio priemones, antras (trukmė vieneri kalendoriniai metai) – skatinantis
tyrėjų išvykas, stažuotes, darbą archyvuose, pagal 1 Programos uždavinio 1.1 ir
1.6 priemones bei du sklaidos projektų konkursai, iš kurių vienas (trukmė dveji
kalendoriniai metai) – pagal visas 2 programos uždavinio priemones, kitas
(trukmė vieneri kalendoriniai metai) – skatinantis leidybą, pagal 3 programos
uždavinio 3.1 priemonę.
Pagal Programą 2016 m. numatoma projektams skirti apie 0,5 mln. Eur, 2017
m. – apie 0,5 mln. Eur, 2018 m. – apie 1 mln. Eur.
Paraiška teikiama lietuvių kalba elektroniniu būdu, užpildčius 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
paraiškoje.
Projekto pradžia – ne ankstesnė kaip 2016 m. rugsėjo 1 d. ir ne vėlesnė kaip
2016 m. rugsėjo 15 d., o pabaiga – ne vėlesnė kaip 2018 m. gruodžio 31 d.
Su kvietimu susiję dokumentai ir detalios paraiškų rengimo nuostatos pagal
atskirus programos uždavinių konkursus skelbiami Lietuvos mokslo tarybos
svetainėje http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/321.html ir
http://www.lmt.lt/lt/mkf/lit_20162024.html.
Iki 2016 m. gegužės 23 d. 16 val.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo aprėptis:
Finansuojamos veiklos:

Finansavimo intensyvumas:
Finansavimo suma:

Galimi pareiškėjai ir partneriai:

Projekto trukmė:
Paraiškų rengimo ir teikimo
tvarka:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo terminas:

2016 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano)
programos mokslo projektams vykdyti
Kvietimas skirtas mokslo visų mokslo sričių projektams įgyvendinti.
Mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitos su moksliniais tyrimais susijusios
veiklos, įskaitant vizitus į partnerių Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) institucijas bei
kviestines paskaitas.
Taryba finansuoja 75% projekto vykdytojų iš Lietuvos išlaidų projekte, o kitus
25% finansuoja Taivano mokslo ir technologijų ministerija.
 Fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų projektui, vieniems metams
gali būti skiriama iki 25 000 JAV dolerių. Iš jų, ilgalaikiam materialiam ir
nematerialiam turtui įsigyti vieneriems metams gali būti skiriama ne
daugiau kaip 6250 JAV dolerių.
 Socialinių ir humanitarinių mokslų projektui, vieniems metams gali būti
skiriama iki 20 000 JAV dolerių. Iš jų, ilgalaikiam materialiam ir
nematerialiam turtui įsigyti vieneriems metams gali būti skiriama ne
daugiau kaip 5000 JAV dolerių.
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja
institucija ir partneriais iš Latvijos ir Kinijos (Taivano). Vykdančioji institucija turi
būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo
institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
Iki 3 metų. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
 Paraiškos teikiamos visose trijose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos
Tarybai, užpildant formą elektroninėje sistemoje.
 Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar
kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 Pagrindinių projekto vykdytojų darbo apimtis projekte nėra nustatyta.
 Netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. visų projekto išlaidų.
 Projektuose skatinama užtikrinti jaunųjų tyrėjų dalyvavimą projekto
veiklose, ypač didelį dėmesį skiriant jų mobilumo veikloms.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/314.html ir
http://www.lmt.lt/lt/mkf/tarpvalstybines-programos-dvisalestrisales/lietuvos-latvijos-taivano.html.
Iki 2016 m. gegužės 31 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:

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:
Kvietimo aprėptis:
Finansuojamos veiklos:

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

Paraiškų rengimo ir teikimo
tvarka:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Programos M-ERA.NET 2016 metų kvietimas
Kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti mokslo projektus šiose tematikose:
 Integruotų kompiuterijos medžiagų inžinerija (angl. Integrated
Computational Materials Engineering- ICME);
 Naujoviški paviršiai, dangos ir sąsajos (angl. Innovative surfaces, coatings
and interfaces);
 Didelio našumo sintetiniai ir biokompozitai (angl. High performance
synthetic and biobased composites);
 Funkcinės medžiagos (angl. Functional materials);
 Sąsajos tarp medžiagų ir biologinių sistemų sveikatos srities taikymams
(angl. Interfaces between materials and biological hosts for health
applications);
 Medžiagos gamybai (angl. Materials for additive manufacturing).
Iki 100 proc.
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) biudžetas
neturi viršyti 101 367 EUR.
Iki 3 metų. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
 Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija
ir tarptautiniais partneriais iš 26 šalių: Airijos, Austrijos, Belgijos, Islandijos,
Ispanijos, Italijos, Izraelio, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Liuksemburgo,
Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos,
Slovėnijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, taip pat Brazilijos, Pietų Afrikos
Respublikos, Rusijos ir Taivano.
 Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri
įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti
mokslininkas.
 Tarptautinį projektą vykdo konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3
institucijos, prašančios finansavimo iš 2 kvietime dalyvaujančių valstybių.
Bent dvi institucijos turi būti iš 2 Europos Sąjungos valstybių narių ar
asocijuotųjų valstybių, dalyvaujančių M-ERA.NET 2016 m. kvietime.
 Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos išlaidas projekte
finansuoja Lietuvos mokslo taryba.
 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.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/316.html ir programos
M-ERA.NET svetainėje https://www.m-era.net/joint-call-2016.
Trumpąsias paraiškas teikti iki 2016 m. birželio 14 d. 12 val. (Briuselio laiku)*
*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“
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
Prancūzijos partneriais, 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:
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 2500 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

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

Kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos
priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama
parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ NAUJAS!!!
Priemonės veiklos srities  Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo
prioritetai:
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 efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir
miškininkystės sektoriuose.
Priemonės veiklos srities
 Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
kompleksiniai tikslai:
 Inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida.
 Aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra.
 Klimato kaitos švelninimas.
Pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama parodomiesiems bandymams rengti,
Remiamos veiklos:
seminarams, lauko dienoms ir kitiems informavimo renginiams organizuoti skleidžiant
mokslo žinias ir inovacijas pagal šias temas:
 Produkcijos savikainos mažinimas ir (arba) produktyvumo didinimas ir (arba)
produkcijos kokybės gerinimas augalininkystės ūkiuose.
 Produkcijos savikainos mažinimas ir (arba) produktyvumo didinimas ir (arba)
produkcijos kokybės gerinimas gyvulininkystės ūkiuose.
 Produkcijos savikainos mažinimas ir (arba) produktyvumo didinimas ir (arba)
produkcijos kokybės gerinimas daržininkystės ūkiuose.
Parama neskiriama fundamentiniams ir taikomiesiems moksliniams tyrimams.
Finansavimas:
100 proc.
Finansavimo suma:
Vienam projektui iki 150 000 Eur.
Pareiškėjai:
1. Mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos.
2. Kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.
Paramos paraiškos, kurias teikia pareiškėjas kartu su partneriais, nepriimamos.
Galutiniai naudos gavėjai, t.y. lauko dienų, seminarų, kitų informavimo renginių
dalyviai – ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys,
užsiimantys žemės, maisto ar 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.
Tinkamos išlaidos:
Išlaidos patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 4 d.
įsakymu Nr. 3D-115 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama
parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų
nuo 2016 metų, patvirtinimo“.
Daugiau informacijos:
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami NMA svetainėje ir
http://www.infolex.lt/ta/356050 .
Paraiškų pateikimo
Paramos paraiška turi būti pateikta asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį,
būdas:
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.
Paraiškos pateikimo
Nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.*
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:

Kvietimo aprėptis:

Remiama veikla:
Finansavimo suma:

Pareiškėjai:
Tinkamos išlaidos:

Daugiau informacijos:
Paraiškų pateikimo būdas:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių
Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ NAUJAS!!!
Veiklos prioritetas – atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias
ekosistemas. Veikla prisideda prie šių tikslinių sričių įgyvendinimo:
 Lietuvos nykstančių senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių atkūrimo,
išsaugojimo ir didinimo.
 dirvožemio erozijos prevencijos ir dirvožemio būklės gerinimo.
Veikla prisideda prie aplinkos apsaugos kompleksinio tikslo įgyvendinant tikslus,
susijusius su biologinės įvairovės išsaugojimu.
Nykstančių vietinių senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių laikymas ir veisimas.
Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 1 449 000 Eur paramos lėšų.
Parama teikiama už šiuos nykstančių Lietuvos senųjų gyvulių ir naminių paukščių
veislių laikomus ūkinius gyvūnus (skirtingų rūšių ūkinių gyvūnų vieneto atitikties
sutartiniam gyvuliui (toliau – SG) perskaičiavimas yra pateikiamas Taisyklių 3
priede):
 už žemaitukų veislės arklius – 200 Eur už 1 SG;
 už stambiųjų žemaitukų veislės arklius – 200 Eur už 1 SG;
 už Lietuvos sunkiuosius arklius – 200 Eur už 1 SG;
 už Lietuvos šėmuosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;
 už Lietuvos baltnugarius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1
SG;
 už senojo genotipo Lietuvos juodmargius ir žaluosius galvijus (karves, telyčias,
veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;
 už senojo genotipo Lietuvos baltąsias kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius
kuilius) – 180 Eur už 1SG;
 už Lietuvos vietines kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 180 Eur už 1
SG;
 už Lietuvos šiurkščiavilnes avis (ėriavedes, avytes, veislinius avinus) – 187 Eur už 1
SG;
 už senojo genotipo Lietuvos juodgalves avis (ėriavedes, avytes, veislinius
avinus) – 187 Eur už 1 SG;
 už Lietuvos vištines žąsis – 162 Eur už 1 SG.
Pareiškėjais gali būti fiziniai (ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus) ir juridiniai
asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla.
Išlaidos patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 18 d.
įsakymu Nr. 3D-190 „Dėl priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos
„Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.
Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami NMA svetainėje ir https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/d170b610cd7511e4b3439b13415c7e57 .
Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento
teritoriniams paramos administravimo skyriams.
Nuo 2016 m. balandžio 11 d. iki 2016 m. birželio 6 d.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

