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 2016-05-30).
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

Kvietimo pavadinimas:
Finansavimas:

Galimi pareiškėjai:
Prašymų teikimo tvarka

Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas Nr. US-03 dėl prašymų ūkio subjektų užsakomiems MTEP
darbams skatinti skirtoms lėšoms gauti teikimo NAUJAS!!!
Skatinimo lėšų sumos atskirose mokslo srityse (tūkst. Eur):
 humanitariniai mokslai – 158,3
 socialiniai mokslai – 122,6
 fiziniai mokslai – 97,7
 biomedicinos mokslai – 217,3
 žemės ūkio mokslai – 139,2
 technologijos mokslai – 495,8
Valstybinės mokslo ir studijų institucijos (išskyrus kolegijas), sudariusios
sutartis su ūkio subjektais nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. liepos 1 d.
Reglamentuota Lėšų ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros užsakymų vykdymui remti valstybinėms mokslo
ir studijų institucijoms paskirstymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos
Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V1536; Lėšų, skirtų ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros užsakymų vykdymui remti, skyrimo
valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms tvarkos apraše, patvirtintame
Agentūros direktoriaus 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 2V-130.
Su
kvietimu
susiję
dokumentai
skelbiami
MITA
svetainėje
http://www.mita.lt/lt/nacionalines-programos/ukio-subjektuuzsakymai/kvietimai/.
Prašymai ir paraiškos priimami per MTEPIS nuo 2016 m. gegužės 02 d. iki
2016 m. liepos 15 d. *
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS (TOLIAU – TARYBA) KVIETIMAI:
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:

Galimi pareiškėjai:

Paraiškų rengimo ir teikimo
tvarka:

Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo terminas:

2016 m. kvietimas teikti paraiškas konkursinės doktorantūros vietoms gauti
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:

Programos SUMFOREST 2016 metų kvietimas
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.
Finansuojamos veiklos:
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.
Finansavimo suma:
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) biudžetas
neturi viršyti 100 tūkst. Eur.
Galimi pareiškėjai ir partneriai: 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.
Projekto trukmė:
Nuo 1,5 ki 3 metų.
Paraiškų rengimo ir teikimo
 Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
tvarka:
 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.
Daugiau informacijos:
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/.
Paraiškos pateikimo terminas: 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:

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).
Finansavimo intensyvumas:
Iki 100 proc.
Finansavimo suma:
Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) biudžetas
neturi viršyti 101 367 EUR.
Projekto trukmė:
Iki 3 metų.
Galimi pareiškėjai ir partneriai:  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.
Paraiškų rengimo ir teikimo
 Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
tvarka:
 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.
Daugiau informacijos:
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.
Paraiškos pateikimo terminas: 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:
Paramos tikslas:

Galimi pareiškėjai:

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

LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA:
Kvietimo pavadinimas:
Galimi pareiškėjai:
Partneriai:
Finansavimo suma:
Finansavimo
intensyvumas:

Trukmė:
Finansuojamos veiklos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimo pavadinimas:
Finansuojamos veiklos:

Galimi pareiškėjai:

Partneriai:

Finansavimo suma:
Finansavimo
intensyvumas:

Trukmė:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Inoklaster LT“ NAUJAS!!!
Juridinis asmuo, eksploatuojantis klasterį.
Negalimi.
Nuo 25 000 Eur iki 200 000 Eur (atsižvelgiant į projekto sumanios specializacijos
kryptį).
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas
sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo
prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų.
Veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai.
MTEP klasterio eksploatavimas (strategijų, tyrimų (įžvalgų, rinkos tyrimų ir kt.)
atlikimas, mokymai, rinkodaros, klasterių narių bendradarbiavimo, naujų narių
pritraukimo, įsitraukimo į tarptautinius tinklus ir kitos veiklos).
Iki 2016 m. rugpjūčio 24 d. *
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „SMARTINVEST LT+“ NR. 2
NAUJAS!!!
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.
Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis
asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio
investuotojas (įmonė).
 1-amai nurodytai veiklai galimi partneriai yra: privatieji juridiniai asmenys bei
mokslo ir studijų institucijos.
 2-ai nurodytai veiklai partneriai yra negalimi.
 Jei 3-ią nurodytą veiklą vykdo pareiškėjas, kuris yra didelė įmonė, privaloma šią
veiklą vykdyti su partneriu – labai maža, maža ir (ar) vidutine įmone.
Nuo 50 000 Eur iki 6 500 000 Eur (priklausomai nuo vykdomų veiklų).
Didžiausia galima finansuojamoji dalis:
Didelė įmonė Vidutinė
Labai maža ir
įmonė
maža įmonė
Moksliniai tyrimai
65 proc.
75 proc.
80 proc.
Eksperimentinė plėtra
40 proc.
50 proc.
60 proc.
 24 mėnesiai (1 ir 3 nurodytoms veikloms).
 36 mėnesiai (2 nurodytai veiklai).
Iki 2016 m. rugpjūčio 2 d. *
*BŪTINA informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

