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Tikslai  
Plėtoti ir skatinti bendradarbiavimą mokslo ir 

technologijų srityje; 
Finansuoti bendrų mokslinių tyrimų projektų 

mobilumo ir rezultatų sklaidos išlaidas. 
 
 

Programos trukmė iki 2019-12-31 
 

 

 

 



Prioritetinės kryptys 

• naujos medžiagos ir nauji energijos šaltiniai; 

• medicina, farmacija, pramoninės biotechnologijos; 

•  informacinės ir telekomunikacinės technologijos; 

• žemės ūkio produkcijos gamybos, apdorojimo ir 
saugojimo technologijos; 

• energiją ir išteklius tausojančios konkurencingos 
produkcijos technologijos; 

• ekologija ir racionalus gamtos išteklių panaudojimas; 

• socialiniai ir humanitariniai mokslai. 

 



• Paraiškos teikiamos pagal kvietimus, kartą per dvejus metus 
abejose šalyse vienu metu; 

• Paraiškos teikiamos pagal prioritetines kryptis; 

• Projekto trukmė – iki 2 metų; 

• Kiekvienos šalies partneriai teikia paraišką savo šalies 
programos administratoriui; 

• Tinkamos tik tos paraiškos, kurios pateiktos abejose šalyse; 

• Paraiškų negali teikti projektų vadovai ir vykdytojai su tais 
pačiais partneriais, kurių teikti projektai buvo ar yra 
finansuojami pagal šią programą 2015–2016 m. ir 2017-
2018 m. 

  

 Bendri paraiškų teikimo principai 



                 Paraiškų teikimas Lietuvoje 
 
• Paraiškos teikiamos  

             2018 02 28 – 2018 04 30   17 val. 

 

 Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos  
su projekto vadovu ir vykdytojais įgyvendinančiais 
projektą; 

 Projekto vadovas turi būti mokslininkas; 

Asmuo gali teikti tik vieną to paties kvietimo paraišką 
(kaip projekto vadovas ar kitas vykdytojas). 

 
 

 

 



Finansuojamos veiklos 

• Projekte dalyvaujančių mokslininkų ir kitų tyrėjų 
trumpalaikių vizitų (ne ilgesnių kaip 1 mėn. trukmės) į 
Lietuvą/Baltarusiją išlaidos;  

• Bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų 
Lietuvoje/Baltarusijoje organizavimo išlaidos; 

• Bendrų straipsnių (leidinių), bendrų renginių medžiagos 
techninio rengimo ir leidybos išlaidos; 

MOKSLINIAMS TYRIMAMS VYKDYTI LĖŠOS NESKIRIAMOS  



Apmokamos šios Lietuvos tyrėjų vykstančių į Baltarusiją išlaidos: 

Kelionės išlaidos, vykstant į su projekto vykdymu susijusias 
konferencijas, seminarus, susitikimus:  

Transporto išlaidos  
(autobusų, traukinių, lėktuvo bilietai, automobilio nuoma ir kt. ) 

Sveikatos draudimo išlaidos 

 Dienpinigiai (nakvynė, maitinimas, miesto transportas)  
iki 3 BMA (114 Eur) parai 

Konferencijų dalyvio mokestis 

      Finansuojamos išlaidos I 



 

      Finansuojamos išlaidos II 

 

Apmokamos šios Lietuvoje organizuojamų 
renginių išlaidos:  

Projekte numatytų bendrų seminarų, konferencijų, 
susitikimų organizavimo išlaidos. 



        Finansuojamos išlaidos III 

Apmokamos šios tyrimo rezultatų pristatymo 
išlaidos:  

Projekte numatytų bendrų straipsnių, leidinių 
rengimo, leidybos, publikavimo išlaidos. 



        Finansuojamos išlaidos IV 

Kitos (pridėtinės) išlaidos 

10 % 



Paraiškos dalys 
 
 

 
 

Paraišką sudaro: 
1. Projekto aprašas; 
2. Vykdančiosios institucijos raštas apie teikiamą 

paraišką. 
 

Paraiška teikiama elektroniniu būdu užpildant formą 
Tarybos elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt/.  

 

Popierinių dokumentų Tarybai pateikti nereikia. 
 
 

Šios dalys Tarybai turi būti pateiktos iki 
2018 m. balandžio 30 d. 17 val. 

 

 

https://junkis.lmt.lt/
https://junkis.lmt.lt/


  Projektų vertinimo schema 

Paraiškų administracinis 
vertinimas 

Paraiškų ekspertinis 
vertinimas 

Dvišalio valdymo komiteto 
projektų finansavimo 
sprendimas 



 
           Paraiškos ekspertinio vertinimo 

kriterijai  
 • projekto mokslinė kokybė ir inovacinis 

pobūdis; 
• laikinų mokslinių kolektyvų kompetencija ir jų 

gebėjimas įgyvendinti projektą; 
• projekte dalyvaujančių organizacijų 

infrastruktūros kokybė; 
• doktorantų ir jaunųjų mokslininkų 

dalyvavimas projekte; 
• projektų rezultatų praktinio naudojimo 

galimybės; 
• prašomo finansavimo pagrįstumas. 

 



 
           Ataskaitų teikimas 

 
• Finansavimas projektams skiriamas 2 (dvejiems) 

metams, lėšos antraisiais projekto vykdymo metais 
skiriamos atsižvelgus į projekto vykdymo eigą ir lėšų 
panaudojimo efektyvumą pirmaisiais metais; 

• Mokslinė ir finansinė metinės ataskaitos turi būti 
pateiktos iki kitų metų sausio 8 d.; 

• Baigiamoji mokslinė projekto ataskaita turi būti 
pateikta iki kitų metų sausio 8 d.  

 



Projektų finansavimas 
 

     

 
2013-2014 m. 2015-2016 m. 2017-2018 m. 

Paraiškos Projektai Paraiškos Projektai Paraiškos Projektai 

27 16 36 22 26 9 
 

 Lėšos programai skiriamos atsižvelgiant į programą 
įgyvendinančių institucijų galimybes. 



Informacija Baltarusijoje 
Государственный комитет по науке и технологиям  

Республики Беларусь  
 

Синюкович Сергей Владимирович  
 

Отдел международного научно-технического сотрудничества  
ул. Академическая, 1 

220072 г. Минск 
Тел./факс 37517  2840766 

E-maіl:omnts3@gknt.org.by 
 

Daugiau informacijos apie 2018 m. kvietimą: 
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-

belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-

2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y 
 

http://gknt.org.by/rus/mnts/konkurs/
http://gknt.org.by/rus/mnts/konkurs/
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykh-belorussko-litovskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektov-na-2019-2020-gody-.php?clear_cache=Y


Informacija  apie programą 

LMT tinklalapyje: 
Mokslo finansavimas                 Tarpvalstybinės programos (dvišalės, trišalės)             Lietuvos–Baltarusijos programa  

http://www.lmt.lt/lt/mokslo-
finansavimas/tarpvalstybines-programos-dvisales-

trisales/lietuvosbaltarusijos-programa/469  

Kontaktai 
Lietuvoje informaciją programos klausimais teikia:   

Viktoras Mongirdas, 
 Lietuvos mokslo taryba  
 Gedimino pr. 3, Vilnius  

  Tel.: 8 676 19 613,  
     El. paštas: viktoras.mongirdas@lmt.lt 
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Dėkoju už dėmesį. 

 
 


