
  

 

 

 

Ru      

 

            Trumpa, konkreti ir aktuali projektinės veiklos informacija 

 

2016 

 

 

 

Nr. 44 

      
      VERSLO IR KAIMO PLĖTROS VADYBOS INSTITUTAS 

 

 

     PROJEKTINĖS VEIKLOS          

     NAUJIENLAIŠKIS 
T    

 
      

VERSLO IR KAIMO PLĖTROS VADYBOS INSTITUTAS 



2 

 

TURINYS 

 

    

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS...........................................................................................................................................................................3 

2016 M. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI MOKSLO RENGINIAMS............................................................................................6 

KVIETIMAS NR. US-03 DĖL PRAŠYMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ UŽSAKOMIEMS MTEP DARBAMS SKATINTI SKIRTOMS LĖŠOMS                          

GAUTI TEIKIMO.......................................................................................................................................................................................................8 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Atnaujinta 2016-06-03 

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS 
 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

LMT 

Valstybės užsakomieji tyrimai 

     

Mokslininkų grupių projektai      

COST (inicijavimas)  

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

  01.10-01.12 

COST (dalyvavimas)  Nuolatinis kvietimas 

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai 

SUMFOREST 03.21-06.17   

Parama Lietuvos–Japonijos projektams skatinti     

Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui 

Doktorantų akademinės išvykos     10.17-11.15 

Doktorantų stipendijos už akademinius pasiekimus     10.17-12.15 

Parama mokslo renginiams 

http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/324 

  

05.31-06.30 

  

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/ 

   

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/76
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/63
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/44
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/324
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kat/43
http://www.interreg-baltic.eu/home.html
http://www.interregeurope.eu/
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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: 

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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14 Feb 2017 

(First stage) 

13 Sep 2017 

(Second stage) 

MITA 

Nacionalinės programos 

MTEP rezultatų komercinimas      

Ūkio subjektų užsakymai   05.02-07.15  

TYKU2     

Tarptautinės programos 

EUREKA      

 

EUROSTARS 

  Kvietimas bus 

atidarytas 

birželio mėn. - 

uždaromas 2016 

m. rugsėjo 15 d. 

20:00 CET 

 

Baltijos Bonus      

ES parama 

     

ŠMPF 

NORDplius  

 

   

 

  

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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2016 M. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI MOKSLO RENGINIAMS 

 

Lietuvos mokslo taryba skelbia 2016 metų kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams. Paraiškos priimamos iki 2016 m. birželio 30 d. 

16 val. 

Paramos paskirtis 

Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius organizuojant reikšmingus šalies ar tarptautinio masto mokslo renginius Lietuvoje. 

Galimi pareiškėjai 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. 

Paraiškų vertinimo kriterijai 

Pateiktos paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus: 

 renginio aktualumas Lietuvos mokslui ir studijoms bei jo tęstinumas; 

 renginio reikšmė tarptautinių mokslinių ryšių plėtotei ir Lietuvos įsipareigojimai organizuoti renginį; 

 numatomų išlaidų pagrįstumas; 

 institucijos patirtis organizuojant panašaus pobūdžio renginius. 

Paraiškų teikimo tvarka 

Paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formas Tarybos elektroninėje sistemoje, iki 2016 m. birželio 30 d. 16 val. Kartu su 

paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje. 

Kvietimo paraiškų rengimo nuostatos 

1. Paramą galima gauti renginiams, kurie prasideda ne anksčiau kaip 2016 m. sausio 1 d. ir baigiasi ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 15 d. 

2. Parama skiriama tik Lietuvoje organizuojamiems reikšmingiems regioninio ar tarptautinio masto mokslo renginiams. 

3. Paraiškoje turi būti aprašytas renginys (nurodyti jo pobūdį, planą, dalyvių bei pranešimų skaičių) ir pridėta išsami renginio programa 

(nurodyti pranešėjus, pranešimų pavadinimus). 

4. Lėšos gali būti skiriamos tik šioms veikloms, tiesiogiai susijusioms su mokslo renginiais: 

o užsienio kviestinių pranešėjų kelionės ir (ar) apgyvendinimas; 

o transporto, patalpų ir (ar) įrangos renginiui organizuoti nuoma. 

http://junkis.lmt.lt/
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5. Prašant finansuoti užsienio kviestinio pranešėjo kelionių ir (ar) apgyvendinimo išlaidas, turi būti nurodyta: vardas, pavardė, institucija, šalis, 

pranešimo pavadinimas, kelionės maršrutas; pateikta: kelionės ir apgyvendinimo kainos pagrindimas, trumpas pranešėjo pristatymas. 

6. Prašant finansuoti transporto, patalpų ir (ar) įrangos renginiui organizuoti nuomos išlaidas, turi būti paaiškinta, kodėl renginio neįmanoma 

organizuoti institucijos turimose patalpose, detaliai nurodyta, kas įtraukta į transporto, patalpų ir įrangos nuomos kainą, nuomos kaina 

pagrįsta dokumentais. 

7. Lėšos neskiriamos maitinimui (įskaitant kavos pertraukėles), renginio leidiniams, padalomajai medžiagai, kanceliarinėms prekėms, 

sinchroniniam vertimui ir tam reikalingai įrangai, pranešėjų honorarams, dienpinigiams, valiutos keitimo ir kitoms išlaidoms, nenurodytoms 

4 punkte. 

8. Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose numatomos tinkamos mokslo renginio išlaidos yra ne mažesnės nei 500 eurų. 

9. Paraiškos skirti paramą studentų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijoms bei vasaros mokykloms nesvarstomos. 

 

Papildoma informacija 

Atkreipiame dėmesį, kad mokslo renginiams organizuoti panaudotos lėšos turi būti pagrindžiamos tik 2016 metais išrašytais ir apmokėtais 

dokumentais. 

Su parama susiję dokumentai skelbiami Paramos mokslo renginiams tinklalapyje. 

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo programų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Ašmontaitė, tel. (8 5) 246 0803, e. p. ausra.asmontaite@lmt.lt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lmt.lt/lt/mkf/parama/mor
mailto:ausra.asmontaite@lmt.lt
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KVIETIMAS NR. US-03 

DĖL PRAŠYMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ UŽSAKOMIEMS MTEP DARBAMS SKATINTI SKIRTOMS LĖŠOMS 

GAUTI TEIKIMO 

 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra skelbia antrąjį šių metų kvietimą, skirtą valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms (išskyrus 

kolegijas), teikti prašymus ūkio subjektų užsakomiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbams skatinti 

skirtoms lėšoms gauti. 

Galimi pareiškėjai – valstybinės mokslo ir studijų institucijos (išskyrus kolegijas), sudariusios sutartis su ūkio subjektais nuo 2016 m. sausio 1 d. 

iki 2016 m. liepos 1 d. dėl MTEP užsakymų vykdymo, o užsakymų ar jų etapų įvykdymo laikotarpis trunka iki 2016 m. gruodžio 31 d. 

Skatinimo lėšų sumos (tūkst. Eur), kurios atskirose mokslo srityse pirmojo kvietimo (Nr. US-02) metu liko nepanaudotos: 

 humanitariniai mokslai – 158,3 

 socialiniai mokslai – 122,6 

 fiziniai mokslai – 97,7 

 biomedicinos mokslai – 217,3 

 žemės ūkio mokslai – 139,2 

 technologijos mokslai – 495,8  

Prašymų teikimo tvarka yra reglamentuota Lėšų ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros užsakymų 

vykdymui remti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms paskirstymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-1536; Lėšų, skirtų ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 

užsakymų vykdymui remti, skyrimo valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms tvarkos apraše, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2012 m. 

lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 2V-130. 

Agentūrai teikiama: 

 Institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas įgaliojimas darbuotojui pateikti paraišką Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

informacinės sistemos (MTEPIS) priemonėmis (laisva forma); 

 Paraiška pagal Agentūros nustatytą formą (pildoma MTEPIS). 

http://www.mita.lt/uploads/documents/nacionalines_programos_kvietimas/paraiska.doc
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Institucijų prašymai ir paraiškos su priedais pateikiami Agentūrai per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (www.e-

mokslovartai.lt). 

Prašymai ir paraiškos priimami per MTEPIS nuo 2016 m. gegužės 02 d. iki 2016 m. liepos 15 d. 

 

Išsamesnę informaciją teikia bendraisiais kvietimo klausimais: 

 Leonidas Jelenskis, tel. (8 5) 2644 701, el. p.: leonidas.jelenskis@mita.lt 

paraiškos pildymo ir pateikimo sistemoje (MTEPIS) klausimais: 

 (8 5) 2644 715, el. p.: mtepis@mita.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Erika Zabulionienė 

ASU EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto 

studijų išteklių tvarkytoja 

http://www.e-mokslovartai.lt/
http://www.e-mokslovartai.lt/
mailto:leonidas.jelenskis@mita.lt
mailto:mtepis@mita.lt

