Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę1
Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės
kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“
Nr. 01
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“.
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Finansavimo tikslas:

Tobulinti mokslininkų mokslinę kvalifikaciją
vykdant nepriklausomus aukšto lygio
mokslinius tyrimus (toliau – moksliniai
tyrimai) ir technologinę plėtrą, siekiant
daugiau žinių ir geresnio suvokimo (aukšto
lygio moksliniai tyrimai suprantami kaip
moksliniai tyrimai, kurių rezultatai
pripažįstami, publikuojami ir cituojami
tarptautiniuose recenzuojamuose
moksliniuose leidiniuose).

Finansuojamos veiklos:

Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas
vykdant aukšto lygio MTEP projektus.

Galimi pareiškėjai:

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 ir atitinkantys pareiškėjo
(projekto vykdytojo) institucijai keliamus
reikalavimus.

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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Atrankos būdas:

Projektų konkursas vienu etapu.

Didžiausia galima projektui skirti
finansavimo lėšų suma, Eur:

600 000,00 Eur (šeši šimtai tūkstančių eurų).

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

21 633 600,00 eurų (dvidešimt vienas
milijonas šeši šimtai trisdešimt trys
tūkstančiai šeši šimtai eurų).

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2017-04-06

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis
paraiškų pateikimo terminas2):

2017-06-05

Kita informacija:

-

Informacija apie paraiškų teikimą:
Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai
dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti
saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių
dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.
Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas
turi pateikti vieną paraiškos originalą ir jos priedus bei
elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją PDF formatu
ir jos priedus, įrašytus į elektroninę laikmeną. Priedai teikiami
Microsoft Office Word formatu. Paraiškos originalo ir
elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius,
kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka
originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta
informacija.
Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis
pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba
pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą adresu Gedimino pr. 3,
01103 Vilnius.
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas,
pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu
paštu info@lmt.lt. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir
(ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu
parašu gali būti netvirtinami.
Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos
pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 5 d.
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Pastaba programavimui: ši data yra skelbimo galiojimo pabaigos data.
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24:00.
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti
pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą iki 2017 m. birželio 5 d.
17:00.
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti
atsiųsta elektroniniu paštu info@lmt.lt iki 2017 m. birželio 5
d. 24:00.
Paraiška kartu su priedais teikiama su pareiškėjo institucijos
raštu.
Lietuvos mokslo taryba nepriima paraiškų, pateiktų
nesilaikant nustatytų pateikimo terminų ir būdų.
Įgyvendinančiosios institucijos,
priimančios paraiškas,
pavadinimas:
Įgyvendinančiosios institucijos
adresas:
Konsultuojančių
įgyvendinančiosios institucijos
darbuotojų vardai, pavardės,
kontaktai (el. paštas, telefonas):

Interneto svetainės, kurioje
galima rasti kvietimo
dokumentus, adresas:

Kita informacija:

Lietuvos mokslo taryba

Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius
Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės
paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus darbuotojai:
programų koordinatorė Diana Kizalaitė, el.
p. diana.kizalaite@lmt.lt, tel. (8 5) 240 9484; programų
koordinatorė Vaida Vansevičienė, el.p.
vaida.vanseviciene@lmt.lt, tel. (8 5) 240 9443; finansininkas
Jogaila Mackevičius, el. p. jogaila.mackevicius@lmt.lt, tel. (8
5) 261 6133.
Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės
paramos koordinavimo skyriaus teisininkė Veronika
Kapalinskaitė, el.p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt, tel. (8 5)
236 0506.
Teisės aktų registre (dokumento nuoroda: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/a7ae81f0138111e79800e8266c1e5d1b)
ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt
(dokumento nuoroda:
http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metueuropos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-9prioriteto-visuomenes-svietimas-ir-zmogiskuju-istekliupotencialo-didinimas-09-3-3-lmt-k-712-priemonesmokslininku-kitu-tyreju-studentu-mokslines-kompetencijosugdymas-per-praktine-2)
Kvietimo informacija ir dokumentai skelbiami
www.esinvesticijos.lt ir www.lmt.lt.

