Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę1
Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios
specializacijos srityje“
Nr. 03
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokslo taryba kviečia
teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios
specializacijos srityje“.
Finansavimo tikslas:

Finansuojamos veiklos:

Galimi pareiškėjai:

Atrankos būdas:
Didžiausia galima projektui skirti
finansavimo lėšų suma, Eur:
Planuojama kvietimo finansavimo
suma, Eur:
Paraiškos gali būti teikiamos nuo:
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Plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų
raidos
(sumaniosios
specializacijos)
prioritetų
įgyvendinimo programą, ir skatinti mokslo ir studijų
institucijas vykdyti MTEP veiklas, turinčias komercinį
potencialą.
Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai,
skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų
tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų
būti komercinami.
Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo
sistemą (nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt)
įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai;
universitetų ligoninės.
Projektų konkursas vienu etapu.
700 000, 00 Eur (septyni šimtai tūkstančių eurų).
Iki 12 539 915,95 eurų (dvylikos milijonų penkių šimtų
trisdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų penkiolikos
eurų 95 ct).
2019-11-20

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 iki
(galutinis paraiškų pateikimo
terminas2):

2020-01-23

Kita informacija;

-

Informacija apie paraiškų teikimą:
Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės
„Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“
projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 10
d. įsakymu Nr. V-237 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. V-1261
redakcija) (toliau – Aprašas).
Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 71 punkte
nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime
nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų
projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS)
https://dms2014.finmin.lt/dms/, o jei nėra įdiegtos DMS
funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu
Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

Įgyvendinančiosios
institucijos, priimančios
paraiškas, pavadinimas:
Įgyvendinančiosios
institucijos adresas:
Konsultuojančių
įgyvendinančiosios
institucijos darbuotojų vardai,
pavardės, kontaktai (el.
paštas, telefonas):
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Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to
pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę
paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija
paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir
(arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu
būdu bei apie taip paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte
nustatyta tvarka.
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. 8 604 53 397;
finansininkė Violeta Zdanevičienė,
el. p. violeta.zdaneviciene@lmt.lt, tel. 8 604 53 722.

Pastaba programavimui: ši data yra skelbimo galiojimo pabaigos data.
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Interneto svetainės, kurioje
galima rasti kvietimo
dokumentus, adresas:

Kita informacija:

Teisės aktų registre:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/5773c590ff1211e99681cd81dcdca52c
ES struktūrinių fondų svetainėje:
https://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metueuropos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-1prioriteto-moksliniu-tyrimu-eksperimentines-pletros-irinovaciju-skatinimas-01-2-2-lmt-k-718-priemones-tiksliniaimoksliniai-tyrimai-sumanios-specializacijos-srityje-projektufinansavimo-salygu-aprasas-nr-1
Kvietimo informacija ir dokumentai skelbiami
www.esinvesticijos.lt ir www.lmt.lt.

