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 2018-06-22).
Prašome atkreipti dėmesį, kad 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

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

Finansuojamos veiklos:
Galimi pareiškėjai:

Finansavimo suma:
Finansavimo
intensyvumas:
Tinkamos išlaidos:
Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“
Skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (toliau – EĮT)
ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir
taip Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau –
MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.
Dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT
organizacijos, renginiuose.
 Privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys projektų finansavimo sąlygų aprašo 16.3 ir
16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.
 Mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai, atitinkantys aprašo 16.3
ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.
Nuo 3 000 Eur iki 10 000 Eur.
Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo
komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos.
Visas kvietimo sąlygas, susijusius dokumentus ir paraiškos
http://lvpa.lt/lt/paraiskos/kvietimas-pagal-priemone-inoconnect-350
Nuo 2017-03-08 iki 2020-11-30, 16:00 val.*

formą

*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

rasite:

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS (TOLIAU – MITA) KVIETIMAI:
Kvietimo
pavadinimas:
Finansavimo tikslas:

Galimi pareiškėjai:
Minimalūs
reikalavimai
pareiškėjams:

Projekto trukmė:
Finansavimo
intensyvumas:
Remiamos veiklos:

Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse
mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose (TYKU 2)
Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau
pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas,
skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo
bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.
Mokslo sektoriaus mokslininkai ir / arba tyrėjai, vykdantys arba ketinantys vykdyti
mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus.
 Dalyvio mokslinių tyrimų krypties atitikimas renginio tematiką.
 Dalyvio mokslinė kompetencija.
 Dalyvavimo patirtis tarptautinėse programose (paraiškų rengimas, vertinimas,
dalyvavimas projektuose, kita).
 Dalyvavimo renginyje tikslingumo pagrindimas.
Ne ilgesnė kaip 9 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.
Iki 100 proc.







Finansuojamos
išlaidos:










Daugiau
informacijos:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Dalyvavimas informaciniuose renginiuose, susijusiuose su paraiškų rengimu, MTEPI
projektų valdymu ir administravimu.
Dalyvavimas partnerystės renginiuose ir / ar tyrėjų misijose.
Dalyvavimas konsorciumo partnerių susitikimuose, skirtuose MTEPI programų
projektams rengti.
Konsorciumo partnerių susitikimų, skirtų MTEPI programų projektų rengimui,
organizavimas Lietuvoje.
Dalyvavimas MTEPI asociacijų, Europos technologijų platformų posėdžiuose ir kituose
susijusiuose renginiuose, konferencijose, kurių metu formuojamos naujos strateginės
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos ir teikiami siūlymai
programai „Horizontas 2020“.
Dalyvavimas tarptautiniuose MTEPI programų praktiniuose seminaruose ir / ar
stovyklose, kuriuose gali dalyvauti doktorantai.
Transporto išlaidos.
Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos užsienyje.
Dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos.
Kelionės į užsienį metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos.
Vykstant į konferenciją, konsorciumą, parodą ar kitą renginį, – registravimosi
renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos neviršijančios 400 Eur.
Maisto išlaidos (pagal pateiktus pagrindžiančius dokumentus) neviršijant dienpinigių
normos.
Kitos su kelione į užsienį susijusios būtinosios išlaidos (miesto (ekologinis) mokestis,
registruoto bagažo mokestis, bagažo saugojimo ir pan. išlaidos).
Patalpų (su įranga) nuomos Lietuvoje ir maitinimo išlaidos (taikoma tiktai
konsorciumų susitikimams Lietuvoje organizuoti) – iki 2000 Eur.

http://www.mita.lt/lt/projektai/tyku2/kvietimai/
Iki 2019 m. kovo 1 d.*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

ITALIJOS AMBASADOS VILNIUJE KVIETIMAS:
Kvietimo pavadinimas: Italijos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos kvietimas
teikti paraiškas gauti paramą trumpalaikiams vizitams
Kvietimo tikslas:
Plėtoti intensyvesnius dvišalius kultūrinius ryšius abi šalis dominančiose srityse,
skatinant universitetų ir tyrimų centrų bendradarbiavimą.

Galimi pareiškėjai:
Finansavimo suma:
Projekto trukmė:
Paraiškų
rengimo
nuostatos:

Dėstytojai, ekspertai ir mokslininkai.
Pagal programą numatyta nustatyta ir visa apimanti suma: iki 906 Eur, t. y. 120 Eur/d.
pirmąsias 6 dienas ir 93 Eur/d. už septintąją ir aštuntąją dienas.
Kelionės / komandiruotės turi įvykti iki 2018 m. lapkričio 15 d.
 Parama suteikiama tik viešnagės iki 8 dienų išlaidoms padengti.
 Būtinas oficialus Italijos universiteto ar kultūros įstaigos kvietimas pavieniam užsienio
šalies kandidatui. Komandiruotė turi būti aktyvus kandidato dalyvavimas tyrimų
projektuose, dirbtuvėse, paskaitose, seminaruose.
 Per 15 d. nuo komandiruotės Italijoje pabaigos suinteresuotas asmuo turi atsiųsti
komandiruotės ataskaitą Italijos užsienio reikalų ministerijai ir Italų kultūros institutui.
 Visi dokumentai turi būti pateikti italų arba anglų kalba.

Paraiškos su visais dokumentais turi būti atsiųstos į Italų kultūros institutą Vilniuje likus
bent 60 dienų iki suinteresuoto asmens atvykimo į Italiją. Teikiami dokumentai:
 Priimančiosios Italijos institucijos kvietimą ant firminio blanko (su data ir parašu),
kuriame turi būti aiškiai nurodytos ir viešnagės datos.
 Kviečiamojo asmens sutikimo laiškas ant firminio blanko su data ir parašu.
 Kandidato gyvenimo aprašymas, asmens dokumento kopija.
 Komandiruotės darbo planas, kuriame būtų glaustai apibūdinta viešnagės metu
numatyta vykdyti veikla.
Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/italijos-uzsienio-reikalu-ministerija-kviecia-gauti-paramatrumpalaikiams-vizitams-2018-metais-i-italijos-universitetus-i-moksliniu-tyrimucentrus/2702
Paraiškos
Iki 2018 m. rugsėjo 15 d. Dokumentai teikiami Italų kultūros institutui el.paštu
pateikimo
iicvilnius@esteri.it ir paprastu paštu.*
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt
Paraiškų teikimo
tvarka:

PROGRAMOS „HORIZONTAS 2020“ PASKELBTI KVIETIMAI:
Kvietimo
pavadinimas:
Kvietimo tikslas:
Galimi pareiškėjai:

Finansavimo suma:

Finansavimo
intensyvumas:
Projekto trukmė:
Paraiškų rengimo
nuostatos:

Kvietimas teikti Marie Sklodowska-Curie paraiškas individualioms stažuotėms kartu su
Šveicarijos ir Estijos institucijomis NAUJAS!
Aukštos kokybės ir inovatyvus tyrėjų lavinimas, patraukios karjeros galimybės bei
apsikeitimas žiniomis, skatinant tarptautinį ir tarpsektorinį tyrėjų mobilumą.
 patyrę tyrėjai, t. y. turintys daktaro laipsnį ir (arba) daugiau nei 4 metus mokslinio
darbo patirties (paraiškų teikimo dieną, t.y. 2018 m. rugsėjo 12 dieną). Patyręs
tyrėjas turi atitikti mobilumo taisyklę, t.y. negyveno ar nevykdė savo pagrindinės
veiklos (darbo, studijų ir t.t.) priimančiosios institucijos ar įmonės šalyje daugiau nei
36 mėnesius per pastaruosius 5 metus iki paraiškų pateikimo datos (t.y. 2018 m.
rugsėjo 12 d.).
 priimanti organizacija turi būti ne akademinio sektoriaus organizacija, esanti
Europos Sąjungos valstybėje ar asocijuotoje šalyje (t.y. trečios šalys, sudariusios
tarptautinį susitarimą su Europos Sąjunga).
Stipendija karjerai neakademiniame sektoriuje (angl. Society and Enterprise Panel – SE).
Nustatyto dydžio mokėjimai patyrusiam tyrėjui (per mėnesį, Eur):
 atlyginimas - 4 880 Eur *,
 išlaidos mobilumui – 600 Eur,
 išlaidos – 500 Eur.
Nustatyto dydžio mokėjimai institucijoms (per mėnesį, Eur):
 išlaidos mokslinių tyrimų, lavinimo ir bendradarbiavimo veikloms – 800 Eur,
 valdymo ir netiesioginės išlaidos – 650 Eur.
* Taikomas korekcijos koeficientas priklausomai nuo šalies, į kurią vykstama
Iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Nuo 12 iki 24 mėnesių
 Patyręs tyrėjas gali teikti tik vieną paraišką. Vadovas gali būti įtrauktas į kelias
paraiškas. Patyręs tyrėjas ir vadovas turi būti du skirtingi asmenys.
 Patyręs tyrėjas paruošia paraišką bendradarbiaujant su priimančia organizacija,
kurioje yra vadovas. Nors paraišką gali teikti ir patyręs tyrėjas, tačiau atsakomybė
tenka priimančiai organizacijai.
 Patyręs tyrėjas turi turėti galimybę vykti iš vienos Europos Sąjungos valstybės ar
Asocijuotos šalies (pavyzdžiui, Šveicarija) į kitą, kurioje yra įsikūrusi priimanti
organizacija. Tyrimų ir inovacijų projektai turi būti atliekami priimančioje
organizacijoje ar organizacijose iš ne akademinio sektoriaus.
Daugiau informacijos: Kvietimas https://www.fi.ut.ee/en/research/marie-curie-individual-fellowships
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h
2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/horizontas-2020/marie-sklodowska-curieveiklos/354
2018 m. rugsėjo 12 d.
Paraiškos pateikimo
terminas:
Iki 2018 m. birželio 29 d. informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo
pavadinimas:
Kvietimo tikslas:

Galimi pareiškėjai:

Finansavimo suma:

Finansavimo
intensyvumas:
Projekto trukmė:
Paraiškų rengimo
nuostatos:

Kvietimas teikti Marie Sklodowska-Curie paraiškas individualioms stipendijoms (MSCA IF)
NAUJAS!
Aukštos kokybės ir inovatyvus tyrėjų lavinimas, patraukios karjeros galimybės bei
apsikeitimas žiniomis, skatinant tarptautinį ir tarpsektorinį tyrėjų mobilumą. Individualios
stipendijos skatina tyrėjų mobilumą Europoje ir už jos ribų, taip pat padeda pritraukti
geriausius užsienio mokslininkus atvykti dirbti į Europos Sąjungą.
Pretenduoti gauti MSCA IF gali visų mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių patyrę tyrėjai (t. y.
turintys daktaro laipsnį ir (arba) daugiau nei 4 metus mokslinio darbo patirties),
atitinkantys mobilumo taisyklę.
Nustatyto dydžio mokėjimai patyrusiam tyrėjui (per mėnesį, Eur):
 atlyginimas - 4 880 Eur *,
 išlaidos mobilumui – 600 Eur,
 išlaidos – 500 Eur.
Nustatyto dydžio mokėjimai institucijoms (per mėnesį, Eur):
 išlaidos mokslinių tyrimų, lavinimo ir bendradarbiavimo veikloms – 800 Eur,
 valdymo ir netiesioginės išlaidos – 650 Eur.
* Taikomas korekcijos koeficientas priklausomai nuo šalies, į kurią vykstama
Iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Nuo 12 iki 36 mėnesių atsižvelgiant į stažuotės tipą
 Paraišką gali teikti pavienis tyrėjas kartu su priimančiąja organizacija. Patyręs tyrėjas
gali teikti tik vieną paraišką. Vadovas gali būti įtrauktas į kelias paraiškas. Patyręs
tyrėjas ir vadovas turi būti du skirtingi asmenys.
 Patyręs tyrėjas paruošia paraišką bendradarbiaujant su priimančia organizacija,
kurioje yra vadovas. Nors paraišką gali teikti ir patyręs tyrėjas, tačiau atsakomybė
tenka priimančiai organizacijai.
 Patyręs tyrėjas turi turėti galimybę vykti iš vienos Europos Sąjungos valstybės ar
Asocijuotos šalies į kitą, kurioje priimanti organizacija yra įsikūrusi.
 Individualios stipendijos (angl. IF) apima:
- Europos stipendijas (angl. European Fellowships – EF):
- Tipinė Europos stipendija (angl. Standard European Fellowships – standard
EF);
- Stipendija karjerai neakademiniame sektoriuje (angl. Society and Enterprise
Panel – SE);
- Stipendija karjerai po pertraukos tęsti (angl. Career Restart Panel – CAR);
- Reintegracijos stipendija (angl. Reintegration Panel – RI).
- Pasaulio stipendijas (angl. Global Fellowships – GF).
 Patyrusių tyrėjų paraiškos dėl MSCA IF Europos stipendijų „plėtros“ (angl. Widening)
šalyse, įvertintos ne mažesniu nei slenkstiniu balu, tačiau nefinansuotos iš MSCA IF
kvietimo lėšų, bus automatiškai priskiriamos Plėtros stipendijų kvietimui.
Daugiau informacijos: Kvietimas http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h
2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2018/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/horizontas-2020/marie-sklodowska-curieveiklos/354
2018 m. rugsėjo 12 d.
Paraiškos pateikimo
terminas:
Iki 2018 m. birželio 29 d. informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

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

Galimi pareiškėjai:

Galimi partneriai:
Finansavimo suma:
Finansavimo
intensyvumas:
Projekto trukmė:
Paraiškų rengimo
nuostatos:

Daugiau informacijos:
Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimus 2018–2019 mokslo metais pagal
poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu NAUJAS!
Tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę
veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos
kūrimąsi ir plėtrą
Į Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS (www.aikos.smm.lt)
įtraukti universitetai, kolegijos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar
mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant
mokslininkus ir atitinkantys pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijai keliamus
reikalavimus. Pareiškėju (projekto vykdytoju) gali būti juridinių asmenų filialai
Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma
2840,00 Eur (vienam projektui)
Iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų
6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu)
 Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi turėti pajėgumų vykdyti projektą:
- turėti tyrimams būtiną infrastruktūrą bei įrangą, aprūpinti studentą darbo
priemonėmis;
- turėti žmogiškųjų išteklių projektui administruoti
 tas pats praktikos ar tyrimų vadovas, kuris pagal Aprašą suprantamas kaip
mokslininkas ar doktorantas, vadovaujantis studentų mokslinei praktikai ar studentų
moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu, ir tas pats studentas gali būti
nurodytas tik vienoje paraiškoje pagal kvietimą.
 studentų praktikoje ar studentų tyrimuose gali dalyvauti studentai, kurių paskutinio
semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba
didesnis. Studijų rezultatų svertinis vidurkis apskaičiuojamas egzaminuotų dalykų
kreditų (ECTS) skaičiaus ir gautų įvertinimų sandaugų sumą padalinus iš egzaminuotų
dalykų kreditų sumos.
 studentas negali gauti kitų pajamų už tą patį studentų praktikos ar studentų tyrimų
metu atliekamą mokslinį tiriamąjį darbą.
 Privaloma surinkti minimali balų suma – 50 balų. Vertinimo kriterijai: studento
mokslinio tyrimo projekto vadovo mokslinė kompetencija, mokslinio tyrimo projekto
parengimo kokybė ir tema, studento mokslinis aktyvumas.
Kvietimas
–
https://www.lmt.lt/lt/studentu-moksliniai-tyrimai-irpraktika/informacija-pareiskejams/tyrimai-semestro-metu-ii-kvietimas/2845
2018 m. liepos 20 d.
Iki 2018 m. liepos 2 d. informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo tikslas:

Kvietimas teikti paraiškas dėl mokslo vadybininkų vizitų finansavimo (LINO LT)
Skatinti Lietuvos mokslo tarptautiškumą stiprinant šalies tyrėjų gebėjimus dalyvauti
tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei inovacijų srities
programose.
Galimi pareiškėjai:
Mokslo vadybininkai
Finansuojami vizitai, kurių tikslas - stiprinti mokslo vadybininkų gebėjimus MTEPI
Finansuojamos veiklos:
(mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) administravimo srityje.
Finansuojami vizitai į:
 Tarptautines MTEPI programas vykdančią užsienio instituciją.
 Mokslo įstaigą, nuolat laiminčią tarptautinių mokslinių tyrimų projektų
konkursus.
Finansuojamo vizito trukmė: Iki 4 kalendorinių dienų.
Finansuojamos išlaidos:
 Kelionės į užsienio šalį ir atgal išlaidos.
 Vietinių kelionių užsienio šalyje išlaidos.
 Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos.
 Dienpinigiai.
Išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 6 d.
Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (2017 m.
gegužės 24 d. redakcija). Apskaičiuojant išlaidas rekomenduojama naudotis mokslo
vadybininko išlaidų skaičiuokle, kurią galima parsisiųsti iš Tarybos puslapio.
Paraiškų rengimo nuostatos:  Paraiška rengiama lietuvių kalba.
 Gali būti finansuojamos ne daugiau kaip dvi mokslo vadybininkų, dirbančioje
toje pačioje mokslo ir studijų institucijoje, paraiškos.
 Galima vizito pradžia – ne anksčiau kaip 2017 m. spalio 1 d.
 Vizitu turi būti siekiama susipažinti su gerąją praktika (kaip ruošiamasi
dalyvavimui tarptautiniuose konkursuose, kaip vykdoma partnerių paieška,
kokios priemonės naudojamos siekiant kuo labiau padėti tyrėjams sėkmingai
dalyvauti tarptautinėje mokslo erdvėje ir kt.) ir (ar) su dalyvavimo tarptautinėse
MTEPI programose taisyklėmis, naujovėmis ar aktualijomis ir kt.
 Mokslo vadybininkas – tai Lietuvos aukštosios mokyklos, valstybinio mokslinio
tyrimų instituto ar kito viešojo sektoriaus subjekto, veikiančio mokslo ir (ar)
studijų srityje, darbuotojas, kuris organizuoja institucijos dalyvavimą mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų priemonėse, rengia
projektų paraiškas bei administruoja projektus, vykdo atvirai prieinamų MTEP
išteklių vartotojų paiešką, organizuoja šiems vartotojams paslaugų suteikimą
bei vykdo kitas pagal pareigybės aprašymą jam nustatytas funkcijas, susijusias
su žinių ir technologijų perdavimu bei MTEP rezultatų komercinimu.
 Vizitai finansuojami išlaidų kompensavimo būdu.
Daugiau informacijos:
Kvietimas ir susiję dokumentai:
http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimuplanas/2287/kvietimas-334
Paraiškos pateikimo
Prašymai priimami nuolatos.*
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo tikslas:

Kvietimas teikti paraiškas dėl tyrėjų išvykų finansavimo (LINO LT)
Skatinti Lietuvos mokslo tarptautiškumą stiprinant šalies tyrėjų gebėjimus
dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei
inovacijų srities programose.
Galimi pareiškėjai:
Lietuvos aukštosios mokyklos arba valstybinio mokslinių tyrimų instituto
mokslininkai ar kiti tyrėjai.
Finansuojamos veiklos:
Išvykos, kurių tikslai:
 Konsultacijos su tarptautinės MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų) srities iniciatyvų sričių kuratoriais dėl bendradarbiavimo
inicijavimo ir (ar) vykdymo, ir (ar) projektų paraiškų rengimo ir pateikimo, ir
(ar) konkretaus kvietimo reikalavimų.
 Dalyvavimas informacinėse dienose, skirtose svarbiausiems tarptautinių
MTEPI kvietimų reikalavimams pristatyti ir (arba) informacijai apie paraiškų
parengimą, ir (arba) gerajai paraiškų rengimo praktikai pateikti ir pan.
 Dalyvavimas projekto partnerių paieškos renginiuose.
Finansuojamos išlaidos:
 Kelionės į užsienio šalį ir atgal išlaidos.
 Vietinių kelionių užsienio šalyje išlaidos.
 Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos.
 Dienpinigiai.
 Registracijos mokestis (iki 200 Eur).
Paraiškų rengimo nuostatos:  Prašymas rengiamas lietuvių kalba.
 Finansuojamas dalyvavimas renginiuose, kuriuose dalyvavimą remia Lietuvos
mokslo taryba pagal Lietuvos mokslo tarybos pirmininko bei Mokslo, inovacijų
ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V176/2V-209 patvirtintą LINO LT bei Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūros projekto TYKU2 veiklų atskyrimą.
 Dalyvavimas mokslinėse konferencijose nefinansuojamas. Finansuojamas tik
dalyvavimas projektų partnerių paieškos renginiuose, tarptautinių MTEPI
kvietimų informacinėse dienose ar pan. renginiuose, kurie tiesiogiai susiję su
LINO LT projektu. Taip pat finansuojamos išvykos, skirtos konsultuotis su
tarptautinės MTEPI srities iniciatyvų sričių kuratoriais.
 Finansuojamos išvykos trukmė – iki 7 kalendorinių dienų.
 Galima išvykos pradžia – ne anksčiau kaip 2017 m. rugpjūčio 1 d.
 Išvykos finansuojamos išlaidų kompensavimo būdu.
Daugiau informacijos:
Kvietimas ir susiję dokumentai:
http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimuplanas/2287/kvietimas-325
Paraiškos pateikimo
Prašymai priimami nuolatos*
terminas:
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Kvietimo tikslas:

Galimi pareiškėjai:
Finansuojamos veiklos:

Paraiškų rengimo nuostatos:

Daugiau informacijos:

Paraiškos pateikimo terminas:

Kvietimas teikti prašymus dėl užsienio partnerio vizito finansavimo (LINO LT)
Galimų užsienio partnerių mokslininkų vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas ar
valstybinius mokslinių tyrimų institutus (toliau – priimančioji institucija)
susipažinti su Lietuvos tyrėjais ir (ar) priimančiosios institucijos techninėmis
galimybėmis (laboratorijomis, mokslo centrais ir pan.), siekiant skatinti
glaudesnį Lietuvos ir užsienio tyrėjų bendradarbiavimą.
Lietuvos aukštosios mokyklos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, įtraukti
į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
 Tyrėjų (kaip jie apibrėžti Aprašo 2.3 papunktyje) išvykos.
 Mokslo vadybininkų (kaip jie apibrėžti Aprašo 2.1 papunktyje) vizitai.
 Užsienio partnerių vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir valstybinius
mokslinių tyrimų institutus.
 Prašymas rengiamas lietuvių kalba.
 Užsienio partnerių mokslininkai – tai užsienio mokslininkai arba Lietuvos
mokslininkai, kurie dirba mokslinį darbą užsienio valstybėje.
 Mokslininkas yra tyrėjas, turintis mokslo daktaro laipsnį (Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).
 Kompensuojamos užsienio partnerių mokslininkų vizitų, įvykusių ir (ar)
įvyksiančių ne anksčiau kaip 2017 m. vasario 6 d., išlaidos.
 Mokslinės išvykos finansuojamos išlaidų kompensavimo būdu.
 Kompensuojamos šios išlaidų rūšys: kelionės į Lietuvą ir atgal išlaidos bei
apgyvendinimo ir pragyvenimo Lietuvoje išlaidos (iki 2 dienų).
 Išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos
pirmininko 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-157 patvirtinta Kviestinio
mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo
ataskaita. Apskaičiuojant išlaidas rekomenduojama naudotis pateikta
išlaidų skaičiuokle.
Kvietimas ir susiję dokumentai:
http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimuplanas/2287/kvietimas-310
Prašymai priimami nuolat*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p.
pletra@lsmuni.lt

Kvietimo pavadinimas:
Pareiškėjas:
Finansuojamos veiklos:

Finansavimo suma:
Kitos sąlygos:

Paraiškos pateikimo
terminas:

Kvietimo pavadinimas:
Paramos tikslas:

Galimi pareiškėjai:

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,
užpildant formą Tarybos elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt.
Nuolat*
*Informuoti Plėtros tarnybą apie ketinimą teikti paraišką el. p. pletra@lsmuni.lt

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 išlaidoms apmokėti. 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

