Kvietimai teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 1
Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų
pritraukimą ir reintegraciją“
Nr. 17
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti
paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų
mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.
Finansavimo tikslas:

Finansuojama veikla:

Galimi pareiškėjai:

Atrankos būdas:
Didžiausia galima projektui skirti
finansavimo lėšų suma, Eur:
Planuojama kvietimo finansavimo
suma, Eur:
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Pritraukti aukšto lygio mokslininkų iš užsienio, suburti
tyrėjų grupes, inicijuoti ir vykdyti tarptautinio lygio
mokslinius tyrimus, kurie prisidėtų prie Lietuvos jaunųjų
mokslininkų ugdymo, tyrėjų kompetencijų tobulinimo
bei priimančios institucijos vykdomų mokslinės veiklos
krypčių ar tematikų vystymo.
Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų
pritraukimą ir reintegraciją. Pagal Aprašą finansuojami
projektai, kurių moksliniams tyrimams vadovauja iš
užsienio atvykę aukštos kvalifikacijos mokslininkai (ės).
Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo
sistemą (AIKOS) įtraukti universitetai ir valstybiniai
mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo
doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais
dalyvauja rengiant mokslininkus.
Projektų konkursas vienu etapu.
1 000 000 eurų (vieno milijono eurų)
Iki 5 792 400 eurų (penkių milijonų septynių šimtų
devyniasdešimt dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų) ES
struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų, iš jų
– humanitarinių ir socialinių mokslo sričių projektams

Skelbdama spaudoje, ĮI gali atsisakyti kai kurių formos laukelių, išskyrus pagal PAFT 8 ar 9 skirsnius privalomus
laukelius, taip pat ĮI gali sujungti kelių kvietimų informaciją į vieną skelbimą.
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Paraiškos gali būti teikiamos nuo:
Paraiškos gali būti teikiamos iki
(galutinis paraiškų pateikimo
terminas2):
Kita informacija:

skiriama iki 1 737 720 eurų (vieno milijono septynių
šimtų trisdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų
dvidešimties eurų); fizinių, biomedicinos, technologijos
ir žemės ūkio mokslo sričių projektams skiriama iki 4
054 680 eurų (keturių milijonų penkiasdešimt keturių
tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimties eurų).
2019-09-27
2019-12-02

-

Informacija apie paraiškų teikimą:
Paraiškų pateikimo būdas:

Įgyvendinančiosios
institucijos, priimančios
paraiškas, pavadinimas:
2

Paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos
ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo
sąlygų aprašu Nr. 6, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 19 d.
įsakymu Nr. V-916 (toliau – Aprašas).
Paraiškos ir Aprašo 60 punkte nurodyti priedai iki kvietimo
teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos
teikiami Lietuvos mokslo tarybai per iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų
duomenų
mainų
svetainę
(toliau
–
DMS)
https://dms2014.finmin.lt/dms/ . Pareiškėjas prie DMS
jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių
sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS
naudotoju.
Jei laikinai nebus užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl
to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų)
paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji
institucija paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų
laikotarpiui ir sudarys galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus
pateikti raštu apie tai informuodama Lietuvos mokslo tarybos
tinklalapyje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.
Vėliau kaip 2019 m. gruodžio 2 d. 24:00 val. pateiktos arba
kitais būdais išsiųstos ar pristatytos paraiškos atmetamos.
Lietuvos mokslo taryba

Pastaba programavimui: ši data yra skelbimo galiojimo pabaigos data.
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Įgyvendinančiosios
institucijos adresas:
Konsultuojančių
įgyvendinančiosios institucijos
darbuotojų vardai, pavardės,
kontaktai (el. paštas,
telefonas):
Interneto svetainės, kurioje
galima rasti kvietimo
dokumentus, adresas:

Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius
Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės
paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus darbuotojai:
programų
koordinatorė
Jurgita
Taukytė,
e.
p.
jurgita.taukyte@lmt.lt, tel. 8 604 75637;
finansininkė
Violeta
Zdanevičienė,
el.
p.
violeta.zdaneviciene@lmt.lt, tel. 8 604 53722.
Teisės aktų registre:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/c99f8d30c28011e9840ec0427c781bac
ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt:
https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//2014-2020metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmuprogramos-9-prioriteto-visuomenes-svietimas-ir-zmogiskujuistekliu-potencialo-didinimas-09-3-3-lmt-k-712-priemonesmokslininku-kitu-tyreju-studentu-mokslines-kompetencijosugdymas-per-praktine-moksline-veikla-projektufinansavimo-salygu-aprasas-nr-6

Kita informacija:

Kvietimo informacija ir dokumentai skelbiami
www.esinvesticijos.lt ir www.lmt.lt.

