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 Atnaujinta 2016-09-30 (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 

Modernybė Lietuvoje* 09.26-10.28   

Mokslininkų inicijuoti tyrimai 

Mokslininkų grupių projektai     

Aukšto lygio MTEP***     

Aukšto lygio MTEP (SMART)***     

Paralelinės laboratorijos (SMART)***     

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai 

NORFACE DIAL 08.01-10.12   

M-era.Net 09.23-11.10   

Parama rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas 09.22-10.21   

COST (inicijavimas)  

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

 iki 2016 m. 

gruodžio 1d. 

12:00 CET. 

  

COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas 

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)***     

http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/77
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.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/75
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/27
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/24
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
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Mokslinė išvyka (išvyka į mokslinę stažuotę)***     

Mokslinė išvyka (išvyka į mokslo renginį)***     

Mokslinė išvyka (vizitas į Lietuvos MSI)***     

Podoktorantūros stažuotės Lietuvoje***     

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. 

 

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
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
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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/  

 

 

   

 

*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė 

 

 

 

  

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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MODERNYBĖ LIETUVOJE 

 

I kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2017–2019 metais pagal programą „Modernybė Lietuvoje“ 

Lietuvos mokslo taryba skelbia I kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2017–2019 metais pagal nacionalinę mokslo 

programą „Modernybė Lietuvoje“. Paraiškos priimamos iki 2016 m. spalio 28 d. 15 val. 

 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ Lietuvos piliečius kviečia kurti „modernią, veržlią, atvirą pasauliui, savo nacionalinį tapatumą 

puoselėjančią stiprią valstybę“. Atspindint ir projektuojant modernios Lietuvos visuomenės raidos principus, svarbu suprasti, kokioje modernybėje 

esame: kokie modernėjimo procesai ir reiškiniai vyko ir vyksta Lietuvoje, kokie jų socialiniai, politiniai, ekonominiai ir kultūriniai padariniai. 

Programos Modernybė Lietuvoje tikslas – kompleksiškai ištirti modernybės, modernizacijos ir visuomenės modernėjimo, t. y. 

šiuolaikinės visuomenės radimosi ir kaitos, procesus Lietuvoje ir jų įtaką nacionalinei valstybei, tapatumui, kultūrinei savasčiai ir atminčiai, gauti 

naujų mokslo žinių ir pateikti įžvalgų, reikšmingų gilesniam šiandienos Lietuvos politinių, socialinių, kultūrinių procesų suvokimui, Lietuvos 

valstybės ir visuomenės darniai bei tvariai plėtrai ir europinei integracijai. 

Programai įgyvendinti 2017–2022 metais numatyti 2 tyrimų uždaviniai. Pagal juos vykdomi tyrimai finansuojami iš LR valstybės biudžeto 

asignavimų. 

1 uždavinys 2 uždavinys 

Atlikti fundamentinius modernybės sampratų, modernybės, 

modernėjimo ir modernizacijos reiškinių ir procesų Lietuvoje tyrimus, 

atsižvelgiant į „daugeriopų modernybių“ aibę; šiuose tyrimuose taikyti 

teorines, lyginamąsias bei tarpdisciplinines prieigas ir inovatyvius 

metodus; kompleksiškai tirti kultūros modernėjimo veiksnius ir 

procesus, modernios kultūros pavidalus, modernaus žmogaus 

formavimąsi, jo kultūrinę ir meninę raišką (Priemonės  spauskite 

rodyklę) 

Nagrinėti socialines, ekonomines ir politines modernėjimo sąlygas 

ir jų poveikį visuomenės ir kultūros raidai; atlikti modernios 

valstybės, politinės bei tautinių bendruomenių istorinius ir 

lyginamuosius tyrimus, atskleisti modernių politinių idėjų ir 

struktūrų, politinės ir pilietinės kultūros pavidalus bei jų sklaidą 

(Priemonės   spauskite rodyklę) 

 

Numatomas biudžetas 

Programai įgyvendinti 2017–2019 m. skirta po 741 tūkst. eurų kasmet. 

Kvietimo aprėptis 

Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal abu programos uždavinius ir juose numatytas priemones. Konkursai vyks pagal 

programos uždavinius. 

http://www.lmt.lt/lt/mkf/nmp/ml/ml-1-uzdavinys.html
http://www.lmt.lt/lt/mkf/nmp/ml/ml-2-uzdavinys.html
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Galimi pareiškėjai 

Paraišką gali teikti projekto vykdytojai kartu su vykdančiąja institucija (ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais). Vykdančioji 

institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti 

mokslininkas. 

Paraiškų teikimo tvarka 

Paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, iki 2016 m. spalio 28 d. 15 val. Kartu su paraiška 

teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios 

institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje. 

 

Paraiškų rengimo nuostatos 

I. Projekto apimtis 

1. Projektas gali būti įgyvendinamas pagal vieną iš uždavinių, pagal vieną ar kelias to uždavinio priemones. 

2. Rekomenduojama, kad projektas apimtų bent dvi mokslo kryptis iš tos pačios ar skirtingų mokslo sričių. 

 

II. Projekto terminai 

3. Projekto trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 21 ir ne ilgesnė kaip 34 mėnesiai. 

4. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2017 m. kovo 1 d. ir ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 

d. 

5. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais. 

 

III. Projekto lėšos 

6. Maksimalios trukmės projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 120 tūkst. eurų, trumpesnės trukmės projekto – atitinkamai mažesnis. 

7. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams. 

 

IV. Projekto vykdytojai 

8. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas. 

9. Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto 

įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. 

Tai apima šias Tarybos remiamos veiklos kryptis: 

9.1. Nacionalinės mokslo programos; 

9.2. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektai; 

9.3. Mokslininkų grupių projektai. 

http://junkis.lmt.lt/
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10. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo (įskaitant ir projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, 

padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais. 

11. Projektų vykdytojų (įskaitant projekto vadovą) turi būti ne mažiau kaip du. 

12. Rekomenduojama, kad į projekto vykdytojų sudėtį kaip pagrindiniai vykdytojai būtų įtraukti: 

12.1. užsienio institucijose dirbantys tyrėjai, 

12.2. doktorantai iš Lietuvos ir (ar) užsienio institucijų. 

 

V. Paraiškos priedai 

13. Kartu su paraiška turi būti pateikti visi reikalaujami priedai: 

13.1. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai; 

13.2. Pagrindinių projekto vykdytojų svarbiausių 2006–2016 metų mokslinių publikacijų sąrašai; 

13.3. Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas 

institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas). 

 

Papildoma informacija 

Atkreipiame dėmesį, kad nacionalinės mokslo programos projektai yra finansuojami 100 proc., todėl skelbiant rezultatus Taryba turi būti nurodyta 

kaip vienintelis lėšų šaltinis. Jeigu yra daugiau pagalbą tyrimui suteikusių fizinių ir (ar) juridinių asmenų, jiems skiriamas papildomas sakinys 

neįvardijant jų kaip finansinės paramos teikėjų. 

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos, įžanginis paraiškų vertinimas nebus atliekamas. 

Paraiškos, kuriose numatomi moksliniai tyrimai neatitinka programos, nebus finansuojamos. 

Kiti su konkursu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje. 

 

Su kvietimu susiję dokumentai http://www.lmt.lt/lt/mkf/nmp/ml.html 

 

Spalio 5 d. 15 val. Lietuvos mokslo tarybos Mažojoje salėje bus organizuojamas informacinis renginys kvietimo nuostatoms aptarti. 

 
Išsamesnę informaciją teikia Mokslo programų skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Klimavičiūtė, tel. (8 5) 261 6135, e. p. 

jolita.klimaviciute@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val. 

 

 

Parengė: Erika Zabulionienė 

ASU EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto 

studijų išteklių tvarkytoja 

http://www.lmt.lt/lt/teisine-informacija/teisiniai_dokumentai/421/download/6678.html
http://www.lmt.lt/lt/mkf/nmp/ml.html
http://www.lmt.lt/lt/mkf/nmp/ml.html
mailto:jolita.klimaviciute@lmt.lt

