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 Atnaujinta 2016-09-22 (atkreipkite dėmesį truputį pakeičiau lentelės struktūrą). 

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS 
 2016 m.  2017 m.  
 III ketvirtis IV ketvirtis I ketvirtis II ketvirtis 

LMT 

Valstybės užsakomieji tyrimai 

Mokslininkų grupių projektai     

Aukšto lygio MTEP***     

Aukšto lygio MTEP (SMART)***     

Paralelinės laboratorijos (SMART)***     

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  04.17-05.15 

Doktorantų stipendijos už akademinius pasiekimus   10.17-12.15   

Mokslinė išvyka (dalyvavimas doktorantūros procese Lietuvoje)***     

Mokslinė išvyka (išvyka į mokslinę stažuotę)***     

Mokslinė išvyka (išvyka į mokslo renginį)***     

Mokslinė išvyka (vizitas į Lietuvos MSI)***     

Podoktorantūros stažuotės Lietuvoje***     

http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/23
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/78
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/79
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/80
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/47
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/44
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/65
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/60
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/42
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Studentų praktika ir tyrimai***     

Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas  Nuolatinis kvietimas 

INTERREG 

Interreg Baltic Sea Region  

http://www.interreg-baltic.eu/home.html 
2 etapas 2016.09.15 – 2016.10.31  

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

.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 - 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. 

MITA 

Nacionalinės programos 

MTEP rezultatų komercinimas      

http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/81
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
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://www.mita.lt/lt/nacionalines-programos/mtep-rezultatu-komercinimas/
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Ūkio subjektų užsakymai     

TYKU2     

Tarptautinės programos 

EUREKA      

EUROSTARS     

Baltijos Bonus     

ES parama 

     

ŠMPF 

NORDplius 

http://nordplusonline.org/  

 

 

   

 

*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė 

 

 

 

  

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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2014–2020 M. ES FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

 

Lietuvos mokslo taryba yra paskirta ES fondų investicijų projektus įgyvendinančiąja institucija, kai veiksmų programos prioritetų 

priemonės įgyvendinamos visuotinių dotacijų būdu (LR Vyriausybės 2014-06-04 nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo 

tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“3.1.2.2 punktas). 

2007–2013 metų ES struktūrinė parama suteikė galimybes Tarybai kurti konkursų būdų skirstomo finansavimo priemonių įvairovę ir ypač 

pasitarnavo plėtojant didelės apimties mokslinius tyrimus, tyrėjų karjeros ir mobilumo galimybes. Bendras Tarybos administruotų projektų 

finansavimas siekė beveik 54 mln. eurų. Vykdyti projektai padėjo suformuoti lūkesčius 2014–2020 metų etapui, kuriame Tarybos 

administruojamiems projektams numatytas per 110 mln. eurų biudžetas.  

Ką suteikia visuotinių dotacijų būdas? 

Visuotinė dotacija – tai dalies veiksmų programos įgyvendinimo būdas, kai numatoma finansuoti vienarūšes veiklas ir projektų išlaidas apmokėti, 

taikant tik supaprastintą išlaidų apmokėjimą (ar apdovanojimus, ar išmokėti palūkanų subsidijas). 

Todėl Taryba, vykdydama ES fondų investicijų projektus visuotinės dotacijos būdu, finansuojamiems projektams taikys supaprastintą išlaidų 

apmokėjimą, t. y. tokį projekto tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimą, kai projekto vykdytojui nereikia pateikti išlaidų pagrindimo ir jų 

apmokėjimo įrodymo dokumentų. 

Projekto išlaidos apmokamos supaprastintai, jei joms taikoma vieną iš trijų sąlygų: 

 Fiksuotasis įkainis (fiksuotasis projekto išlaidų vieneto įkainis); 

 Fiksuotoji suma (fiksuotoji projekto išlaidų suma);  

 Fiksuotoji norma – teisės aktuose arba tyrimais nustatyta norma. 

 

Daugiau informacijos apie visuotines dotacijas http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi.html  

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35957860f54a11e39cfacd978b6fd9bb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35957860f54a11e39cfacd978b6fd9bb
http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi.html
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 Lietuvos mokslo taryba įgyvendinančios institucijos funkcijas vykdys pagal šias 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų 

programos dalis: 

1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 1.2 investicinio prioriteto „Verslo investicijų į MTI 

skatinimas, įmonių, MTI centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos plėtojimas, visų pirma, skatinant investicijas į produktų ir paslaugų 

plėtrą, technologijas, socialines ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas; taip pat paklausos, jungimosi į tinklus, grupių ir atvirų inovacijų 

skatinimas pagal pažangiosios specializacijos strategiją remiant technologinius ir taikomųjų mokslų tyrimus, bandomųjų linijų diegimą, išankstinio 

produktų patvirtinimo veiksmus ir didelio poveikio technologijų pažangiosios gamybos pajėgumus, pirminės gamybos bei bendrosios paskirties 

technologijų sklaidą“ konkretų uždavinį 1.2.2. „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“; 

1.2.2. konkretus uždavinys – padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą.  

Įgyvendinant šį uždavinį, bus suintensyvintas mokslo ir verslo bendradarbiavimas, padidės inovacinę veiklą vykdančių įmonių, 

bendradarbiaujančių su partneriais, dalis, bus įveiklinta jau sukurta MTEPI infrastruktūra, išaugs ūkio subjektų finansuota aukštojo mokslo MTEP 

išlaidų dalis, kuri tiesiogiai atspindi mokslo pajėgumą žinias paversti pinigais. 

1.2.2. konkretaus uždavinio veiklos: 

Mokslo žinių perdavimas ir MTEP rezultatų komercinimo skatinimas: 

 Bendrų mokslo-verslo projektų, prisidedančių prie sumanios specializacijos strategijos prioritetų įgyvendinimo, vykdymas; 

 Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje (aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai užsienio 

mokslininkų pritraukimas ir MTEP veikla, paralelinių laboratorijų veikla); 

 Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas; 

 MTEP rezultatų komercinimas ir tarptautiškumo skatinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių/studijuojančių 

mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms jaunoms inovacinėms įmonėms (pumpurinės įmonės, 

startuoliai), pumpurinių įmonių įkūrėjų stažuotės užsienio mokslo ir studijų institucijose, parama mokslo ir studijų institucijoms 

vykdančioms ūkio subjektų MTEP užsakymus, pagalba mokslo ir studijų institucijoms registruoti intelektinės nuosavybės teises ir kt. į rinką 

orientuotų mokslo-verslo projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą).  

 

9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.3 investicinio prioriteto „Aukštojo ir lygiaverčio jam 

mokslo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo didinimas, siekiant didesnės studentų įtraukties ir geresnio mokymosi pažangumo, atkreipiant 

dėmesį į atskirties grupes“ konkretų uždavinį 9.3.3. „Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP 

veiklas“. 

 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programa
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programa
http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi/esf_122.html
http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi/esf_933.html
http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi/esf_933.html


8 

9.3.3. konkretus uždavinys – sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas. 

Didėjant MTEP veiklų apimtims bus geriau išnaudojama MTEPI infrastruktūra, padidės mokslo pasirengimas vystyti sumanios 

specializacijos strategijoje identifikuotas technologijas ir procesus bei įgyvendinti aukšto lygio MTEP veiklas su partneriais Lietuvoje ir užsienyje. 

Intervencijomis bus siekiama, kad tyrėjai įgytus ir/arba sustiprintus gebėjimus aktyviai taikytų savo tolimesnėje veikloje. Tuo tarpu investicijomis į 

jaunųjų tyrėjų rengimą ir mokslo populiarinimą bei mobilumą (tarpinstitucinį, tarpsektorinį ir tarptautinį) skatinančiomis iniciatyvomis bus 

padidintas bendras tyrėjų skaičius šalyje ir paskatintas šalies MTEP žmogiškųjų išteklių bazės atsinaujinimas. 

9.3.3 konkretaus uždavinio veiklos: 

 Parama MTEP veiklų, prisidedančių prie tyrėjų pajėgumų, profesinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymo, vykdymui: parama 

patyrusių ir pažengusių tyrėjų, aukšto lygio tyrėjų grupių (pavyzdinių/ekscelencijos mokslo centrų), vietos tyrėjų bendrai su 

bendradarbiaujančiomis (angl. teaming) aukšto lygio laboratorijomis kitose ES šalyse vykdomoms MTEP veikloms. 

 Jaunųjų tyrėjų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas: moksleivių ir studentų vykdomų MTEP veiklų skatinimas; studentų mokslinių 

praktikų (pavyzdžiui, studentų mokslinių tyrimų, vykdomų laisvu nuo studijų metu) rėmimas; doktorantūros programų vykdymas 

finansuojant doktorantūros vietas (ypač fizinių ir technologijų mokslų ir meno: dizaino, medijų, vizualinės komunikacijos, rinkodaros 

srityje); parama doktorantų vykdomai mokslinei veiklai, įskaitant studijuoti doktorantūroje atvykusio jaunimo iš užsienio vykdomų MTEP 

veiklų finansavimą; doktorantūros žinioms imliose įmonėse ir kitose mokslo ir studijų institucijose rėmimas; stažuotes žinioms imliose 

įmonėse apimančios jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtra; 

 Tyrėjų tarpinstitucinio, tarptautinio ir tarpsektorinio mobilumo skatinimas: parama patyrusių tyrėjų stažuotėms užsienio mokslo 

institucijose bei žinioms imliose įmonėse; Lietuvos tyrėjų dalyvavimo tarptautinėse konferencijose, idėjų mugėse ir kt. mokslo renginiuose 

finansavimas; iniciatyvos, skatinančios užsienio mokslininkus ir kitus tyrėjus atvykti dirbti ir vykdyti MTEP veiklas Lietuvos mokslo ir 

studijų institucijose; emigravusių lietuvių tyrėjų susigrąžinimas/reintegracija; 

 Partnerysčių kūrimosi skatinimas: parama akademinių bendruomenių kūrimuisi ir veiklai paskatinti; MTEP tematinių tinklų aktyvumo 

skatinimas; parama mokslo ir studijų institucijų įsijungimui ir dalyvavimui tarptautinėse MTEP ir inovacijų iniciatyvose.  Tyrėjų bendrųjų 

gebėjimų ir kompetencijų stiprinimas: tyrėjų praktiniai mokymai, kurių metu stiprinami jų gebėjimai rengti projektų paraiškas ir vykdyti 

MTEP projektus, taip pat tobulinami įgūdžiai, susiję su MTEP rezultatų komercinimu ir technologijų perdavimu, ugdomi viešojo ir 

privataus sektorių bendradarbiavimą MTEP srityje skatinančių kompetencijos centrų personalo gebėjimai, stiprinamos atviros prieigos 

centrų personalo kompetencijos; parama mokslininkų ir kitų tyrėjų dalyvavimui tarptautinių programų tiksliniuose renginiuose skatinti; 
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 Mokslo populiarinimas ir tyrėjų darbo sąlygų gerinimas: parama mokslinių straipsnių publikavimui aukšto mokslinio lygio žurnaluose, 

mokslo populiarinimo renginių organizavimui, mokslo publikacijų, elektroninių dokumentų kaupimui ir sklaidai, pristatymui tarptautiniuose 

ir nacionaliniuose konkursuose, parodose finansuoti; jaunųjų, pažengusių bei aukšto lygio tyrėjų apdovanojimai. 

 

2014–2020 metų priemonių ir veiklų sąrašas 

2014–2020 metais administruojamos priemonės ir veiklos 

Aktualūs dokumentai, leidiniai, naudingos nuorodos 

Mokymų medžiaga galimiems pareiškėjams 

Kontaktai 

 

KITOS LIETUVOS IR UŽSIENIO MOKSLO NAUJIENOS 

SPALIO 20 D. RYGOJE VYKS „HORIZONTO 2020“ PARTNERIŲ PAIEŠKOS RENGINYS 

 

Spalio 20 d. Rygoje vyksiančios Verslo technologijų ir inovacijų parodos „RIGA COMM 2016“ metu rengiamas partnerių programos 

„Horizontas 2020“ projektuose paieškos renginys. Renginį organizuoja Europos įmonių tinklas Latvijoje (Enterprise Europe Network Latvia, 

EEN), Latvijos investicijų plėtros agentūra ir Latvijos Respublikos ekonomikos ministerija. 

„Horizontas 2020“ partnerystės renginys yra gera proga pasidalinti naujomis verslo ir mokslinių tyrimų projektų idėjomis ir rasti pramonės ir 

akademinius partnerius, su kuriais būtų galima dalyvauti „Horizonte 2020“, „Erasmus+“, „Eurostars“ ir kitose Europos Sąjungos programose. 

 

„Horizonto 2020“ partnerystės renginys dalyviams suteikia šias galimybes: 

 Pasirinkti partnerius vykdyti mokslinių tyrimų projektus ir kurti konsorciumus; 

 Pristatyti technologijas; 

 Aptarti bendradarbiavimo galimybes; 

 Susitikti su įvairių šalių mokslinių tyrimų institutų, universitetų ir kompanijų atstovais. 

Dalyvavimas „Horizonto 2020“ partnerystės renginyje – nemokamas.  Šio renginio dalyviai taip pat galės nemokamai apsilankyti „RIGA 

COMM 2016“. 

Registracijos forma skelbiama Latvijos EEN tinklalapyje. 

Kvietimas į „RIGA COMM 2016“. 

  

http://www.lmt.lt/download/5900/2014%202020_priemones%20ir%20veiklos.pdf
http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi/esfi_priemones.html
http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi/esfi_nuorodos.html
http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi/esfi_mm.html
http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi/esfi_kontaktai.html
http://rigacomm.com/
http://h2020riga.een.lv/
http://www.lmt.lt/download/6672/fair_riga_comm_2016.pdf
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75 INTERREG BALTIC SEA REGION PROJEKTŲ KONCEPCIJŲ AUTORIAI  

KVIEČIAMI KURTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

 

Dešimties šalių aplink Baltijos jūrą atstovai rugsėjo 13-14 d. susitiko Hämeenlinna (Suomija) penktąjame Interreg Baltijos jūros regiono stebėjimo 

komiteto posėdyje. Stebėsenos komitetas peržiūrėjo 212 pareiškėjų pateikų projektų ir iš jų koncepcijų atrinko 75, kurios galės  dalyvauti antrajame 

projektų pateikimo etape, kuris baigsis 2017 sausio 17 d. 

Tuo pačiu atrinktų projektų koncepcijų dalyviai yra kviečiami š.m. spalio 19-20 d. Rygoje (Latvija) dalyvauti projektų administravimo 

seminare. Šio seminaro metu vadovaujančiosios institucijos / Jungtinio sekretoriato darbuotojai suteiks rekomendacijas kaip parengti gerą 

kokybišką paraišką. Pirmąją dieną bus aptarti tokie klausimai kaip projekto strategija, partnerystė, darbo planas, biudžetas, valstybės pagalba ir 

daugelis kitų su paraiškomis susijusių klausimų. Antrą dieną gavus išankstinį prašymą bus organizuojamos individualios konsultacijos.   

 

Daugiau informacijos https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/75-project-concepts-are-invited-to-develop-projects-applications.html 

 

Kontaktinis asmuo: Elena Kolosova (Project Officer), email: elena.kolosova@interreg-baltic.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Erika Zabulionienė 

ASU EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto 

studijų išteklių tvarkytoja 

 

https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/75-project-concepts-are-invited-to-develop-projects-applications.html
mailto:elena.kolosova@interreg-baltic.eu

