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Atnaujinta 2017–10–06 
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  09.15–12.16  

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***  09.15-11.15  

Vizitas į Lietuvos MSI mokslininkų kompetencijai kelti***  09.15-11.15  

Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje***  09.15-11.15  

Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje***  09.15-11.15  

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 

   

HORIZON 2020 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     

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/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/
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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://www.nordplusonline.org/
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PARAMA LIETUVOS–LENKIJOS PROJEKTAMS SKATINTI 
 

Pagal Lietuvos mokslo tarybos ir Lenkijos Nacionalinio mokslo centro (lenk. Narodowe Centrum Nauki) 2016 m. lapkričio 16  d. 

pasirašytą supratimo memorandumą finansuojami bendri Lietuvos–Lenkijos mokslo projektai. 

 

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimus teikti paraiškas, konsultuoja dalyvavimo projektuose klausimais, finansuoja Lietuvos 

dalyvius, atlieka administracinį ir ekspertinį paraiškų bei projektų mokslinių ataskaitų ekspertinį vertinimą. Lenkijoje šią finansavimo 

schemą administruoja Nacionalinis mokslo centras. 

 

Dalyvavimo ir finansavimo taisyklės 

 

Paraiškų teikimas 

• Kvietimai teikti paraiškas skelbiami Lietuvoje ir Lenkijoje tuo pačiu metu. 

• Paraišką dėl bendro projekto vykdymo teikia abiejų šalių projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiosiomis institucijomis. 

Bendros paraiškos teikiamos vienai iš kvietimą administruojančių institucijų: Lietuvos mokslo tarybai arba Lenkijos 

Nacionaliniam mokslo centrui (pagal kvietimo sąlygas). 

• Mokslo projektų trukmė – 2 arba 3 metai. 

 

Finansuojamos veiklos: 

• Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu 

susijusių veiklų, įskaitant vizitų į partnerio Lenkijoje instituciją, išlaidos. 

• Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi viršyti 80000 eurų (2 metų trukmės projektuose) 

arba 120000 (3 metų trukmės projektuose). 

 

Paraiškų vertinimas ir finansavimas 

• Gautų paraiškų administracinę patikrą atlieka Lietuvos mokslo taryba ir Lenkijos Nacionalinio mokslo centras. 

• Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui. Paraiškų ekspertinį vertinimą 

atlieka kvietimą administruojanti institucija. 

• Paraiškų vertinimo kriterijai: 

1. projektų vadovų iš Lenkijos ir Lietuvos kompetencija; 

2. projekto kokybė; 

3. projekto įgyvendinamumas. 
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• Atsižvelgiant į ekspertinio vertinimo rezultatus Lietuvos mokslo taryba ir Lenkijos Nacionalinio mokslo centras priima 

sprendimus dėl finansuojamų projektų sąrašo. 

• Lietuvoje sutartis dėl finansuojamų projektų įgyvendinimo administruoja Lietuvos mokslo taryba. 

 

Ataskaitų teikimas 

• Tarpinė ir baigiamoji mokslinė ataskaita teikiama projekto finansavimo sutartyje nustatytais terminais; 

• Ketvirtinės ir metinės finansinės ataskaitos turi būti pateiktos iki projekto finansavimo sutartyje nustatyto termino. 

 

Programos dokumentai ir finansuojamų projektų dokumentų formos 

http://www.lmt.lt/lt/mkf/tarpvalstybines-programos-dvisales-trisales/lt-pl.html  

 

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

Informaciją apie projektus teikia programų koordinatorius Darius Grigaliūnas, tel. (8 5) 236 0507, e. p. darius.grigaliunas@lmt.lt 
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