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Atnaujinta 2017–09–08 
KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS 

 2017 m. 2018 m. 

 II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis I ketvirtis 

LMT 

 

Valstybės užsakomieji tyrimai 

 

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos programa  07.27–09.29   

Mokslininkų inicijuoti tyrimai 

 

Paralelinės laboratorijos (SMART)***     

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai 

 

COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas 

COST (inicijavimas)  

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

 

Lietuvos–Baltarusijos programa     

Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa     

Lietuvos–Prancūzijos programa „Žiliberas“     

Parama Lietuvos–Japonijos projektams skatinti     

7BP projektų PVM kompensavimas     

HERA  08.28–10.24  

JPI „Kultūros paveldas“ programa „Besikeičianti aplinka“  09.05–11.30  

Lietuvos–Lenkijos programa  09.15–12.15  

Parama rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas  09.06–10.13  

Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui 

 

Užsienio partnerio vizito finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas 

Parama akademinėms asociacijoms     

Doktorantų stipendijos už akademinius pasiekimus   10.16–12.15  

Doktorantų akademinės išvykos   10.16–11.15  

http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/69
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/80
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/39
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/34
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/32
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/33
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/63
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/25
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/35
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/90
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/88
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/24
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/86
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/82
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/53
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/54
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Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos MSI***     

Vizitas į Lietuvos MSI mokslininkų kompetencijai kelti***     

Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje***     

Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje***     

Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Nuolatinis kvietimas 

 
LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS KVIETIMAI 

   09.01–10.02 

INTERREG 

 

Interreg Baltic Sea Region   Planuojamas rudenį  

Interreg Europe     

Interreg South Baltic      

INTERREG V–A Latvija-Lietuva     

INTERREG V–A Lietuva-Polska     

HORIZON2020 

 

Europos Mokslo Taryba (European Research Council) Dotacijos 

Patyrusiems 

   

Call - Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient 

value chains  

Call H2020-SFS-2016/2017   

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

unities/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/opport

unities/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) 

  

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/43
http://www.interreg-baltic.eu/home.html
http://www.interregeurope.eu/
https://southbaltic.eu/
http://latlit.eu/
http://lietuva-polska.eu/en/interreg.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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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/opport

unities/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 

oficialioje HORIZON 2020 svetainėje http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

 

MITA 

 

Nacionalinės programos 

Inovaciniai čekiai     

MTEP rezultatų komercinimas 06.26–11.27  

Ūkio subjektų užsakymai     

TYKU2 2016 m. gegužė – 2019 m. kovo 1 d. 

Tarptautinės programos 

EUREKA     

EUROSTARS     

Baltijos Bonus     

ES parama 

 

     

ŠMPF 

 

Nordplius    2017.11.01–2018.02.01 

 

* – Nacionalinė mokslo programa (NMP)  

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas  

*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonės 

 

 

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/home.html
http://inocekiai.mita.lt/kvietimai.html
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://www.nordplusonline.org/
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JPI „KULTŪROS PAVELDAS“ PROGRAMOS „BESIKEIČIANTI APLINKA“ KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 
 

Paskelbtas tarptautinis Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai 

Europai“ programos „Besikeičianti aplinka“ (angl. Changing Environments) kvietimas teikti paraiškas. Paraiškos anglų kalba 

teikiamos iki 2017 m. lapkričio 30 dienos 14 val. (Centrinės Europos laiku  - CET). 

 

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas 

Kvietime dalyvauja šios šalys: Baltarusija, Kipras, Čekija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Lenkija, Nyderlandai ir 

Jungtinė Karalystė. 

Kvietimo biudžetas – apie 4,5 mln. Lietuvos indėlis – 100 tūkst. Eur. 

 

Kvietimo aprėptis 

Paraiškas galima teikti pagal 3 paskelbtas kvietimo temas: 

Fizinės aplinkos kaita (angl. Changing physical environments); 

Socialinės ir ekonominės aplinkos kaita (angl. Changing social and economic environments); 

Politinės ir kultūrinės aplinkos kaita (angl. Changing political and cultural environments). 

 

Galimi pareiškėjai ir partneriai 

Tarptautinį mokslo projektą gali vykdyti tarptautinis konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3 institucijos iš 3 skirtingų kvietime 

dalyvaujančių valstybių. Maksimalus konsorciumo dalyvių skaičius projekte – 5. 

Siekdami gauti Lietuvos mokslo tarybos finansavimą, paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija. 

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

vadovas turi būti mokslininkas. 

 

 

http://www.jpi-culturalheritage.eu/2017/09/jpich-heritage-in-changing-environments-call-for-proposal/
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Paraiškų teikimo tvarka 

Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta vienu etapu. Paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2017 m. lapkričio 30 dienos 14 val. (CET) 

programos elektroninėje sistemoje. 

 

Paraiškų rengimo nuostatos 

Ilgiausia galima mokslo projekto trukmė – 36 mėn. 

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų)  institucijos (-ų) biudžetas neturi viršyti 100 tūkst. eurų. 

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

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto 

trukmės mėnesiais. 

Paraiška rengiama vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis 

taisyklėmis (2014-10-27 nutarimas Nr. VIII-26) ir programos JPI „Kultūros paveldas“ interneto svetainėje nurodytais kvietimo 

dokumentais. 

Pareiškėjai turi siekti užtikrinti atvirą prieigą prie projekto publikacijų (Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų 

gairės). 

 

Papildoma informacija 

Išsamesnė informacija apie programą lietuvių ir anglų kalba.   

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Lietuvoje informaciją apie programą teikia programų koordinatorė Kornelija Janavičiūtė, tel. (8 5) 210 7396, e. 

p. kornelija.janaviciute@lmt.lt 

 

 
 

 

https://hs25.fhoster.com/mibac/JPI/Engine.jsp?locale=en#!homePage
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b01de8c05f7511e4bad5c03f56793630
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b01de8c05f7511e4bad5c03f56793630
http://www.jpi-culturalheritage.eu/2017/09/jpich-heritage-in-changing-environments-call-for-proposal/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/2017/09/jpich-heritage-in-changing-environments-call-for-proposal/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dceeeb10e05711e59cc8b27b54efaf6e
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dceeeb10e05711e59cc8b27b54efaf6e
http://www.lmt.lt/lt/mkf/era-net/jpi_1500.html
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
mailto:kornelija.janaviciute@lmt.lt
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SKELBIAMAS PIRMASIS 2018 M. LETUVOS KULTŪROS TARYBOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS 
 

Lietuvos kultūros taryba (LKT) skelbia pirmąjį 2018 m. finansavimo konkursą – priimamos kultūros ir meno 

projektų ir stipendijų paraiškos. Paraiškos priimamos nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 2 d.  

Kaip ir kasmet konkursas skelbiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai patvirtinus pagrindinį kultūros ir meno projektų 

finansavimo dokumentą – Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires. Kasmet tobuliname kultūros 

finansavimo mechanizme ir šias metais numatoma nemažai naujovių. Iš viso pirmajam 2018 m. kultūros finansavimo konkursui 

kultūros ir meno organizacijos paraiškas gali teikti 15 kultūros ir meno programų ir 12 kultūros ir meno sričių, tarp jų: etninė 

kultūra, tarpsritiniai projektai, ugdymas kultūra, kultūros paveldas, kultūros ir kūrybinės industrijos.  

 

Taip pat laukiama kultūros ir meno kūrėjų paraiškų individualioms ir edukacinėms stipendijoms gauti. Nuo 2018 m. atsisakyta 

vardinių stipendijų, tačiau bendra stipendijoms skirta Kultūros rėmimo fondo lėšų dalis išaugo net 400 tūkst. eurų. 

Kitais metais Kultūros rėmimo lėšos sudarys apie 17 mln. eurų, iš jų kultūros ir meno programoms planuojama paskirstyti apie 10 

mln., sritims – apie 5 mln., o stipendijoms 1,5 mln. eurų. Pirmojo 2018 m. finansavimo konkurso rezultatus planuojama paskelbti iki 

metų šių metų pabaigos. 

 

Paraiškos forma 

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad atnaujintos programų ir sričių paraiškų bei sąmatų formos. Paraiškos formose daugiau dėmesio reikėtų 

skirti projekto tikslams ir uždaviniams, aiškiai juos įvardyti. Nuo šio konkurso įvestas naujas vertinimo kriterijus – vadyba. Todėl 

rengiant paraišką reikėtų tiksliai įvardyti realius projekto įgyvendinimo terminus ir pateikti numatomą projekto įgyvendinimo eigą 

atitinkantį projekto veiklų kalendorių, kurį, kartu su kitais vadybai priskiriamais paraiškos aspektais (komanda, jos kompetencija, lėšų 

pritraukimas), vertins ekspertai. 

 

Sąmatos formoje vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad planuojamas projekto išlaidas reikėtų grupuoti pagal numatomų projektų 

įgyvendinimo formas.  

http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/konkursai
http://www.ltkt.lt/?psl=stipendijos&do=konkursai&step=view&id=215
http://www.ltkt.lt/index.php?psl=projektu-finansavimas&do=dokumentu-formos&metai=2018
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Naudingos nuorodos: 

2018 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės 

Programų ir sričių konkursai 

Stipendijų konkursas 

2018 m. finansavimo kalendorius 

Dokumentų formos 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

www.lkt.lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/2018-m-gaires
http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/konkursai
http://www.ltkt.lt/stipendijos/konkursai
http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/kalendorius
http://www.ltkt.lt/index.php?psl=projektu-finansavimas&do=dokumentu-formos&metai=2018
http://www.lkt.lt/
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KVIETIMAS PARAMAI RENGUSIEMS PROGRAMOS „HORIZONTAS 2020“ PARAIŠKAS GAUTI 
 

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos bendrosios 

mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) paraiškas. 

Paraiškos priimamos iki 2017 m. spalio 13 d. 15.30 val. 

 

Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, rengusios H2020 paraiškas ir kurių galutinius vertinimo rezultatus 

Europos Komisija ar kita už H2020 valdymą atsakinga institucija pateikė iki 2017 m. spalio 13 d. 

Paraiškos teikimo tvarka yra nustatyta „Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos Sąjungos bendrosios 

mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos apraše“, patvirtintame Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. 

liepos 26 d. įsakymu Nr. V-185. 

 

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška 

teikiami:  

1. pareiškėjo vadovo pasirašytas institucijos raštas (rašto forma pasiekiama paraiškų teikimo sistemoje); 

2. H2020 paraiškos įvertinimo suvestinės ataskaitos (angl. Evaluation Summary Report) kopija; 

3. dokumento, įrodančio, kad H2020 paraiška yra finansuotina (pvz., Europos Komisijos kvietimas pradėti derybas dėl H2020 

dotacijos sutarties; H2020 dotacijos sutartis ir pan.), kopija (jei taikoma); 

4. dokumento, įrodančio pareiškėjo dalyvavimą ir vaidmenį teikiant H2020 paraišką (pvz., H2020 paraiška, konsorciumo 

sutartis), kopija (jei 2 ir (ar) 3 punktuose nurodytuose dokumentuose nėra informacijos apie pareiškėjo vaidmenį teikiant 

H2020 paraišką). 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Išsamesnę informaciją teikia Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas dr. Saulius Marcinkonis (tel. (8 5) 261 8530, e. 

p. saulius.marcinkonis@lmt.lt). 

 

 

 

 

Parengė: Erika Zabulionienė 

ASU EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto 

studijų išteklių tvarkytoja 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73f0e5908bdd11e7a3c4a5eb10f04386
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73f0e5908bdd11e7a3c4a5eb10f04386
http://junkis.lmt.lt/
mailto:saulius.marcinkonis@lmt.lt

