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Atnaujinta 2016-09-09 

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS 
 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

LMT 

Valstybės užsakomieji tyrimai 

Mokslininkų grupių projektai   Ne anksčiau 

rugsėjo mėn. 

 

COST (inicijavimas)  

http://www.cost.eu/participate/open_call  

  iki 2016 m. 

gruodžio 1d. 

12:00 CET. 

COST (dalyvavimas)  Nuolatinis kvietimas  

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai 

 

Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui 

Doktorantų akademinės išvykos     10.17-11.15 

Doktorantų stipendijos už akademinius pasiekimus     10.17-12.15 

Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas  Nuolatinis kvietimas 

INTERREG 

Interreg Baltic Sea Region  

http://www.interreg-baltic.eu/home.html 
1 etapas 03.01-06.01 2 etapas 2016 09-2017 01 

Interreg Europe 

http://www.interregeurope.eu/ 

    

HORIZON2020 

Call - Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient value 

chains  

Call H2020-SFS-2016/2017   

   One stage 

opening: 04 Oct 

2016 

http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/23
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/39
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/54
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/53
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/43
http://www.interreg-baltic.eu/home.html
http://www.interregeurope.eu/
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index

.html 

 

Deadline: 14 Feb 

2017  

Two stages 

opening: 04 Oct 

2016 

Deadlines: 

14 Feb 2017 

(First stage) 

13 Sep 2017 

(Second stage) 

Call - rural renaissance - fostering innovation and business opportunities Call 

H2020-RUR-2016/2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index

.html 

 

 

 

  One stage 

opening: 04 Oct 

2016 

Deadline: 14 Feb 

2017  

Two stages 

opening: 04 Oct 

2016 

Deadlines: 

14 Feb 2017 

(First stage) 

13 Sep 2017 

(Second stage) 

Call - Bio-based innovation for sustainable goods and services - Supporting 

the development of a European Bioeconomy 

Call H2020-BB-2016/2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index

.html 

 

   One stage 

opening: 04 Oct 

2016 

Deadline: 14 Feb 

2017  

Two stages 

opening: 04 Oct 

2016 

Deadlines: 

14 Feb 2017 

(First stage) 

13 Sep 2017 

(Second stage) 

Šioje lentelėje yra atrinktos mūsų fakultetui ir universitetui aktualios temos, tačiau yra ir daugelis kitų čia nepažymėtų temų. Jas galima rasti ofiacialioje 

HORIZON 2020 svetainėje. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
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MITA 

Nacionalinės programos 

MTEP rezultatų komercinimas      

Ūkio subjektų užsakymai     

TYKU2     

Tarptautinės programos 

EUREKA      

 

EUROSTARS 

  Kvietimas 

atidarytas 

birželio mėn. - 

uždaromas 2016 

m. rugsėjo 15 d. 

20:00 CET 

 

Baltijos Bonus      

ES parama 

     

ŠMPF 

NORDplius 

http://nordplusonline.org/  

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

http://www.mita.lt/lt/nacionalines-programos/mtep-rezultatu-komercinimas/
http://www.mita.lt/lt/nacionalines-programos/ukio-subjektu-uzsakymai/
http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/eureka/
http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/eurostars/
http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/baltijos-bonus/
http://nordplusonline.org/
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TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAI IR TARPTAUTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

PROGRAMA COST 

 

Lietuvos mokslo taryba kviečia Lietuvos mokslo ir studijų bei kitas institucijas dalyvauti COST 

veiklose. Dalyvausiantiems naujai patvirtintose veiklose pirmus kalendorinius metus nuo jų patvirtinimo dienos taikomos paprastesnės procedūros. 

2016 m. vasario 12 d. programos COST aukšto lygio pareigūnų komitetas patvirtinto 26 naujas COST veiklas.  

 

COST – tai Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (European Cooperation in Science and Technology). 

Jos tikslas yra koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus – remti Europos tyrėjų bendradarbiavimą generuojant ir 

įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas visose mokslinių tyrimų srityse, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus.  

COST įgyvendinama per aukštos kokybės naujus ypač keletą mokslo sričių apimančius tarptautinius tinklus – COST veiklas. 

 

Programoje dalyvauja 36 šalys: 35 COST valstybės narės (28 ES valstybės narės, Bosnija ir Hercegovina, Islandija, Makedonija, Norvegija, 

Serbija, Šveicarija, Turkija) ir viena bendradarbiaujanti valstybė – Izraelis.  

 

Programą valdo ir įgyvendina COST asociacija – 34 COST valstybių narių įsteigta pelno nesiekianti organizacija, kurios būstinė įsikūrusi 

Briuselyje Politinius programos sprendimus priima COST Aukšto lygio pareigūnų komitetas, į kurį kiekviena COST valstybė narė deleguoja po du 

atstovus. 

 

Lietuvoje programą COST administruoja Lietuvos mokslo taryba. Lietuvos mokslo taryba skiria papildomą finansavimą naujai inicijuotos, 

tarptautinį konkursą laimėjusios ir patvirtintos COST veiklos (tarptautinio projekto) koordinatoriui iš Lietuvos – veiklos tematika 

vykdomiems moksliniams tyrimams ir susijusioms veikloms atlikti. Į COST veiklą įsijungus Lietuvos partnerio statusu papildomos lėšos 

neskiriamos. 

 

COST veikla – tai tam tikroje mokslinių tyrimų ar technologijų plėtros (inovacijų) srityje dirbančių Europos ir kitų valstybių tyrėjų ir kitų 

suinteresuotų asmenų inicijuotas bendradarbiavimo tinklas, projektas. Kiekvienos COST veiklos tikslas, uždaviniai, įgyvendinimas ir 

planuojami rezultatai aprašomi memorandume. Veikla gali būti pradėta vykdyti, jei memorandumą pasirašo ne mažiau kaip 5 COST valstybės 

narės. 

http://www.lmt.lt/download/6110/26%20naujos%20cost%20veiklos%202016%2002%2012.pdf
http://informacija.lmt.lt/COST
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Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal 

COST nefinansuojami! Nebent tai yra naujai inicijuota COST veikla. 

COST veikla paprastai trunka 4 metus, joje dalyvauja apie 10–20 COST valstybių narių.  

 

DALYVAVIMAS 

 

Lietuvos institucijų atstovai gali dalyvauti COST dviem būdais: 

 

 Prisijungdami prie patvirtintų ar jau vykdomų COST veiklų partnerio statusu. Šiuo atveju paraiška teikiama Tarybai pagal nuolatos 

galiojantį kvietimą teikti dalyvavimo paraiškas (kvietimas NR. COST-D).  

 

Mūsų fakultetui galėtų būti aktualios 4 (iš 26) naujai paskelbtų Cost veiklų: 

 

1. Payments for Ecosystem Services – Forests for Water 

2. Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe 

3. Measuring homelessness in Europe 

4. Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development 

 

Paraiškas gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Kiekvienas juridinis asmuo paraišką teikia savarankiškai. 

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. Vykdomų COST veiklų sąrašas. 

 

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje http://sistema.lmt.lt.  

 

Tarybai teikiamą paraišką sudaro:  

1. Dalyvavimo COST veikloje aprašas; 

2. Skenuotas nustatytos formos prašymas dalyvauti konkurse; 

3. Skenuotas pareiškėjo institucijos raštas; 

4. COST veiklos koordinatoriaus patvirtinimas-sutikimas, kad pareiškėjas gali įsitraukti į COST veiklą (tuo atveju, jei COST veikla nuo jos 

patvirtinimo vykdoma ilgiau nei vienerius metus). 

 

http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/14
http://informacija.lmt.lt/COST
http://sistema.lmt.lt/
http://www.lmt.lt/download/5621/cost%20d%20pra%C5%A1ymas%20d%C4%97l%20konkurso.doc
http://www.lmt.lt/download/3548/institucijos%20ra%C5%A1to%20forma%20cost.doc
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Paraiškos priimamos nuolatos. Paraiškų vertinimas rengiamas kartą per ketvirtį. Apie numatomas vertinimo sesijas skelbiama Tarybos naujienų 

tinklalapyje. 

Dalyvavimo COST programos veiklose paraiškų teikimo, jų vertinimo ir atstovų skyrimo tvarkos aprašas (2014-10-27 nutarimas Nr. VIII-29). 

Lietuva, kaip ir kitos COST valstybės narės į COST veiklos valdymo komitetą turi teisę skirti du atstovus (ir du pavaduojančius atstovus), kurie turi 

būti iš skirtingų institucijų. Vienas asmuo gali atstovauti šaliai ne daugiau kaip dviejų COST veiklų valdymo komitetuose. Paraiškos vertinamos ne 

rečiau kaip keturis kartus per metus (įprastai kartą per ketvirtį). Tikslios paraiškų vertinimo sesijų datos skelbiamos kalendoriniame kvietimų 

plane bei Tarybos interneto svetainės naujienų skiltyje. 

 

 Inicijuodami naują veiklą ir tapdami veiklos koordinatoriais. Šiuo atveju paraiška teikiama tiesiogiai asociacijai COST pagal paskelbtą 

kvietimą teikti paraiškas. 

 

Paraišką pateikti galima bet kuriuo metu per naują e-COST elektroninę sistemą. Tačiau paraiškos vertinamos tik keletą kartų per metus. 

Sekanti paraiškų priėmimo data yra numatyta 2016 m. gruodžio 1 d. 12:00 CET*.  

 

Paraiškos turi būti teikiamos mokslo ir technologijų srityje, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus. 

  

COST ypač kviečia pateikti pasiūlymus dėl veiklų, prisidedančių prie mokslo, technologijų, ekonominės, kultūrinės ar visuomenės žinių 

pažangos ir plėtros Europoje. COST veiklos srities inicijavimui galioja iš „apačios į viršų“ principas.  

Skatintini daugiadisciplininiai ir tarpdisciplininiai tyrimai ir idėjos, kurių tikslas yra pasiekti pažangą moksle ir sukurti naujas koncepcijas ar 

produktus.  

Finansinė parama siekia apie 130 000 EUR per metus ketverių metų periodui. 

 Taip pat COST programoje galima dalyvauti tampant COST ekspertais arba dalyvaujant įvairiose COST programos priemonėse 

(darbo grupėse, vasaros mokyklose ir pan.). 

 

Šiuo metu vykdoma apie 350 COST veiklų. Vykdomų COST veiklų sąrašas. 

Su programa susijusios nuorodos: 

 http://www.lmt.lt/lt/mkf/cost.html 

 Programos svetainė; 

 Atstovavimo COST programos veiklų valdymo komitetuose tvarkos aprašas; 

 Dalyvavimo COST programos veiklose paraiškų teikimo, jų vertinimo bei atstovų skyrimo tvarkos aprašas. 

---------------------------------------------------------------------- 

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Agnė Palevičiūtė tel. (8 5) 236 0508, e. p. agne.paleviciute@lmt.lt (163 kab.). 

  

http://www.lmt.lt/lt/naujienos.html
http://www.lmt.lt/lt/naujienos.html
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01d3eb505f7711e4bad5c03f56793630
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius.html
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius.html
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://informacija.lmt.lt/COST
http://www.lmt.lt/lt/mkf/cost.html
http://www.cost.eu/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01d3eb505f7711e4bad5c03f56793630
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01d3eb505f7711e4bad5c03f56793630
mailto:agne.paleviciute@lmt.lt
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INTERREG BALTIJOS JŪROS REGIONO PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministerijos koordinuojama INTERREG Baltijos jūros regiono programa skirta teikti projektų idėjų 

paraiškas pagal programos 1-3 prioritetus, skirtus gebėjimų naujovėms stiprinimui, veiksmingam gamtinių 

išteklių valdymui ir tvaraus transporto sistemų diegimui. Ši programa gali finansuoti tarptautinius projektus, 

prisidedančius kuriant novatoriškesnį, prieinamesnį, tvarų Baltijos regioną. Programa remia tarptautinį 

bendradarbiavimą ir integraciją vykdant projektus, orientuotus į esminius šio regiono iššūkius ir galimybes. Stengiamasi išnaudoti galimybes ir atkreipti 

dėmesį į problemas, kurių pavienės šalys negali visiškai išspręsti ir kurioms spręsti reikia sutelkti partnerius iš kelių Baltijos regiono šalių. Programa 

suskirstyta į tris tematines prioritetines ašis, orientuotas į esminius Baltijos regiono iššūkius ir galimybes. 

 

1. PRIORITETAS „Pajėgumas inovacijoms“. Šiame prioritete numatomi veiksmai, skirti stiprinti Baltijos jūros regiono gebėjimus kurti ir leisti į 

rinką inovacijas. Be to, pagal šį prioritetą siekiama didinti viešojo sektoriaus gebėjimą būti inovacijų varomąja jėga, taip pat didinti vidutinių ir mažų 

įmonių galimybes įsisavinti naujoves. Vienas iš šio prioriteto akcentų  - esamų ir planuojamų mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo infrastruktūros 

potencialo panaudojimas. Be to, prioritete numatomas gebėjimų stiprinimas, įgyvendinant pažangios specializacijos strategijas, pavyzdžiui, atliekant 

įvairaus tipo bandomąsias programas ir projektus. Galiausiai, prioritete numatoma parama ir ne technologiniams inovacijų aspektams. Konkretūs 

(prioritetiniai) tikslai, susiję su 1 Prioritetu: 1.2 „Pažangi specializacija“, 1.3 „Netechnologinės inovacijos. 

 

2. PRIORITETAS “Efektyvus gamtos išteklių valdymas“. Prioritete remiamas tarptautinis bendradarbiavimas, kuriuo siekiama padidinti valstybės 

institucijų ir praktikų gebėjimus siekiant užtikrinti Baltijos jūros regiono vandens geresnę aplinkos būklę ir stiprinti išteklius tausojantį augimą. Be to, 

remiami technologiniai sprendimai atsinaujinančios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo gamybos ir paskirstymo srityse. Taip pat 

siekiama sustiprinti tvarų ir išteklius tausojantį „mėlynąjį augimą“ (t. y. apimantį jūrą ir pakrantės zoną) Baltijos jūros regione. Konkretūs 

(prioritetiniai) tikslai, susiję su 2 Prioritetu: 2.3. Energijos efektyvumas“, 2.4 „Išteklius tausojantis mėlynasis augimas“. 

https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/maps/InterregBSR_Map_countries_cities_title-above_legend-inside_1200_web.jpg


10 

 

3. PRIORITETAS „Tvarus transportas“. Prioritetas skiriamas finansuoti pajėgumų kūrimo priemonėms, užtikrinančioms tvaresnius transporto 

sprendimus regione. Siekiama pagerinti tolimų vietovių, kurios yra sunkiai prieinamos ar nukentėjusios dėl demografinių pokyčių, prieigą prie 

administracinių ir ekonominių centrų. Dėl jūrų transporto svarbos regione taip pat skiriamas didelis dėmesys jūros saugumo ir ekologiškos laivybos 

klausimams. Galiausiai, konkretus dėmesys skiriamas Baltijos jūros regione miesto vietovėms, siekiant užtikrinti ekologišką gyventojų keliavimą ir 

judėjimą (plėsti aplinką tausojančias transporto sistemas miestų teritorijose). Konkretūs (prioritetiniai) tikslai, susiję su  3 Prioritetu: 3.2 „Atokių 

vietovių ir demografinių pokyčių paveiktų vietovių pasiekiamumas“, 3.5 „Ekologiškas judumas mieste“:  

 

Temos, kurios ypač remiamos teikti paraiškas turi papildyti vienas kitą, bet nesidubliuoti. Visų projektų santraukas galima rasti Programos interneto 

svetainėje: www.interreg-baltic.eu. Temos galimos įvairios, tačiau vis dėlto pareiškėjai raginami orientuotis į konkrečias nurodytas temas. (žr. aukščiau 

aprašytas).  

 

Projekto partneriai. Paraiškas teikti kviečiamos vietos, regiono arba valstybės viešosios institucijos, mokslo tyrimų ir mokymų organizacijos, 

nevyriausybinės organizacijos, įvairių sektorių agentūros bei privačios ne pelno siekiančios organizacijos iš Programos regiono. Programos vadove 

nurodyta, kokie juridiniai asmenys gali veikti kaip vadovaujantys partneriai ir projekto partneriai.  

 

Programa apima vienuolika šalių: 8 ES valstybės narės (Danija, Švedija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, dalis Vokietijos) ir 3 valstybės 

partnerės (Norvegija, dalis Rusijos Federacijos, Baltarusija).  

Kiekvienas projektas turi apimti bent tris projekto partnerius iš trijų skirtingų programos teritorijos šalių: vadovaujantis partneris ir bent du projekto 

partneriai. Vadovaujantis partneris turi būti įsikūręs ES valstybėje narėje (Programos regione) arba Norvegijoje. Bent vienas iš partnerių turi būti įsikūręs 

ES valstybėje narėje (Programos regione). Konkrečios nuostatos dėl Rusijos ir Baltarusijos dalyvavimo nebuvo suderintos ir yra svarstomos. Taigi, 

organizacijos iš šių šalių negali projektuose dalyvauti kaip partneriai. Tačiau, yra skatinama įtraukti jas kaip asocijuotas organizacijas. 

Kiekvienas projektas turi paskirti pagrindinį pareiškėją/vadovaujantį partnerį, kuris yra atsakingas už paraiškos formos parengimą ir pateikimą.  

Projekto trukmė: Projektas susideda iš trijų etapų: sutarties sudarymo etapo, įgyvendinimo etapo ir projekto uždarymo etapo. Sutarties sudarymo etapas 

trunka ne mažiau kaip du mėnesius ir prasideda kitą dieną po Vadovaujančios institucijos (Managing Authority) sprendimo. Įgyvendinimo etapas gali 

trukti nuo 18 iki 36 mėnesių. Uždarymo etapas trunka tris mėnesius. 

 

http://www.interreg-baltic.eu/
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Dviejų etapų paraiškų teikimo procedūra: Projektai finansavimui atrenkami remiantis dviejų etapų paraiškų teikimo procedūra. 1 etape visų 

pagrindinių pareiškėjų yra prašoma pateikti projektų idėjų paraiškas (koncepcijų aprašymus) – apibrėžiančius projekto strateginę svarbą, pagrindinius 

rezultatus, pagrindines veiklas ir planuojamą partnerystę. 2 etape tik anksčiau 1 žingsnyje atrinkti pareiškėjai yra kviečiami pateikti pilną projekto 

paraišką. 

 

Vadovaujančioji institucija/Jungtinis sekretoriatas yra atsakingas už išsamų ir teisingą pateiktų dokumentų patikrinimą, taip pat už abiejų etapų vertinimą. 

Programos stebėsenos komitetas atrenka projektų idėjų paraiškas (koncepcijų aprašymus) tinkamus toliau tobulinti į pilnas projektų paraiškas. Programos 

stebėsenos komitetas taip pat atsakingas už galutinį paraiškų atrinkimą. 

 

Pateikimo datos: 

Antras atrinktų paraiškų pateikimo etapas (pilnos paraiškos) 2016 m. rugsėjis - 2017 m. sausis 

Projektų atrinkimas finansavimui: 2017 m. gegužės mėn. 

 

Finansavimas. Programa bendrai finansuojama iš Europos regioninio plėtros fondo, programos 1-3 prioritetams skirta 234.8 milijonų EUR. Programos 

lėšomis kompensuojama iki 85 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų. 

 

Oficialus programos puslapis http://www.interreg-baltic.eu/home.html 
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