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Atnaujinta 2016-09-16 

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   

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

   One stage 

opening: 04 Oct 

2016 

Deadline: 14 Feb 

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

 

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
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MITA 

Nacionalinės programos 

MTEP rezultatų komercinimas      

Ūkio subjektų užsakymai     

TYKU2     

Tarptautinės programos 

EUREKA      

EUROSTARS     

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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SKELBIAMAS KONKURSAS STUDENTŲ VERSLUMO SKATINIMO RENGINIAMS  

FINANSUOTI 2016 METAIS 

 

Švietimo ir mokslo ministerija, vadovaudamasi Studentų verslumo skatinimo renginių 2016-2018 metų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V-681 „Dėl Studentų verslumo skatinimo renginių 2016-

2018 metų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktu skelbia konkursą studentų verslumo skatinimo renginiams finansuoti 2016 metais. 

 

Paraiškos turi būti pateiktos pagal Studentų verslumo skatinimo renginių 2016-2018 metų finansavimo tvarkos aprašo 1 priedą iki 2016 m. 

rugsėjo 30 d. 

 

Renginių finansavimo tikslas – skatinti studentų verslumo ugdymą. 

 

Reikalavimai renginio formai, turiniui, pareiškėjams: 

 

Renginio forma − mugė, paroda, konferencija, konkursas. 

 

Renginio turinys turi atitikti šiuos kriterijus: 

1. Renginys turi būti skirtas studentų verslumo ir kūrybiškumo įgūdžiams tobulinti, rinkodaros, komunikacijos bei prekybinės veiklos 

kompetencijoms ugdyti; 

2. Renginyje turi dalyvauti ne mažiau kaip 15 dalyvių (aukštųjų mokyklų, turinčių praktinio mokymo firmas, imituojančių mokymo tikslais realių 

juridinių asmenų veiklą (verslo praktinio mokymo firmų); 

3. Renginio metu vykdomos veiklos turi skatinti studentų domėjimąsi verslo idėjų kūrimu ir paieška; 

4. Renginys turi pateikti naujų idėjų studentų verslumui ir kūrybiškumui skatinti ir jaunimo užimtumui didinti; 

5. Renginyje turi būti skatinamas bendras aukštųjų mokyklų ir socialinių partnerių veiklų, skirtų ugdyti ir skatinti studentų verslumą ir 

kūrybiškumą, vykdymas ir bendradarbiavimas. 

 

Pareiškėjai gali būti: 

1. Aukštosios mokyklos, kuriose yra praktinio mokymo firmos, imituojančios mokymo tikslais realių juridinių asmenų veiklą, (verslo praktinio 

mokymo firmos) ir organizuojami studentų verslumą ir kūrybiškumą ugdantys renginiai; 

2. Asociacijos, turinčios patirties organizuojant Renginius. 
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Lėšų skyrimas, panaudojimas ir atsiskaitymas: 

Renginiui finansuoti prašomos lėšos turi būti numatytos veikloms, tiesiogiai susijusioms su renginio organizavimu: 

1. Paslaugoms; 

2. Kitoms prekėms ir reikmenims (kanceliarinėms, ūkinės paskirties prekėms). 

 

Renginiui skirtos lėšos negali būti numatytos, skiriamos ir naudojamos: 

1. Baldams, transporto priemonėms, kompiuterinei įrangai įsigyti; 

2. Įsiskolinimams padengti ar investiciniams projektams finansuoti; 

3. Ilgalaikei patalpų nuomai ar išperkamajai nuomai, remontui, rekonstrukcijai ir statybai, 

4. Patalpų eksploatacijai; 

5. Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti arba jo vertei padidinti; 

6. Kitoms su Renginio organizavimu nesusijusioms išlaidoms dengti. 

 

Reikalingi dokumentai: 

 Studentų verslumo skatinimo renginių 2016-2018 metų finansavimo tvarkos aprašas   

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. V-681 „Dėl Studentų verslumo skatinimo renginių 2016-

2018 metų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

 Paraiškos forma 

 Paraiškos vertinimo anketa 

 

 

Daugiau informacijos: https://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai/skelbiamas-konkursas-studentu-verslumo-skatinimo-renginiams-

finansuoti-2016-metais      

arba tel. (8 5) 2191157,  el. p. daiva.vipartiene@smm.lt   

 

 

 

 

Parengė: Erika Zabulionienė 

ASU EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto 

studijų išteklių tvarkytoja 

 

https://www.smm.lt/uploads/documents/konkursai/kiti_konkursai/Verslumo%20rengini%C5%B3%20tvarka.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/konkursai/kiti_konkursai/%C4%AFsakymas.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/konkursai/kiti_konkursai/%C4%AFsakymas.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/konkursai/kiti_konkursai/parai%C5%A1kos%20forma%20priedas%201.docx
https://www.smm.lt/uploads/documents/konkursai/kiti_konkursai/parai%C5%A1kos%20vertinimo%20priedas%202.docx
https://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai/skelbiamas-konkursas-studentu-verslumo-skatinimo-renginiams-finansuoti-2016-metais
https://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai/skelbiamas-konkursas-studentu-verslumo-skatinimo-renginiams-finansuoti-2016-metais
mailto:daiva.vipartiene@smm.lt

