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  „ŽILIBERAS“ 2018 m. kvietimas 
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Lietuvos mokslo taryba 

2017 m. kovo 14 d. 



 

• Stiprinti ryšius tarp abiejų valstybių; 

 

• Plėtoti ir skatinti bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros srityje; 

 
• Aktyviai dalyvauti kuriant bendrą Europos mokslinių tyrimų erdvę.  

Programos „Žiliberas“ tikslai 



Kvietimas teikti paraiškas 
 

Paskelbimo data: 2018-02-15  
Paraiškos priimamos iki 2018-05-17 

 



              Bendri paraiškų teikimo principai 

 
• Paraiškos teikiamos pagal kvietimus, skelbiamus kartą per 2 metus 

abiejose šalyse vienu metu; 
 

• Paraiškas gali teikti visų mokslo sričių atstovai; 
 

• Projekto trukmė – iki 2 metų (Projektas turi prasidėti ne anksčiau 
kaip 2019-01-02, baigtis – ne vėliau kaip 2020-12-31); 
 

• Kiekvienos šalies partneriai teikia paraišką savo šalies programos 
administratoriui; 
 

• Tinkamos tik tos paraiškos, kurios pateiktos abiejose šalyse. 



           Paraiškų teikimas Lietuvoje 
 
 
• Paraiškos teikiamos iki: 2018 m. gegužės mėn. 17 d.  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); 
 

• Paraiškų negali teikti projektų vadovai ir vykdytojai kartu su tais 
pačiais tarptautinių projektų partnerio vadovais ir vykdytojais iš 
Prancūzijos, kurių tarptautiniai projektai buvo finansuojami pagal 
programos „Žiliberas“ 2016 m. kvietimą (projektai vykdomi 2017-
2018 m.). Teikti paraišką su kitais tarptautinio projekto vadovais ir  
vykdytojais – leidžiama. 

 



           Finansuojamos veiklos (I) 
 
• Skiriamos lėšos bendro projekto tyrėjų trumpalaikių vizitų (iki 1 

mėn. trukmės) į partnerio instituciją kelionės išlaidoms ir 
dienpinigiams apmokėti. 
 

• Moksliniams tyrimams vykdyti ir kitoms veikloms lėšos iš 
programos neskiriamos. 

 
 

 

 



  Finansuojamos veiklos (II) 

Siunčiančioji šalis apmoka  Priimančioji šalis apmoka 

Nuvykimas iki 
projektą 
įgyvendinančios 
institucijos 
vietovės 

   Iki  
435 eurų (į 
Prancūziją) 

 
500 eurų 

 (į Lietuvą) 

Nakvynės, 
vietinio 
transporto 
išlaidas ir 
dienpinigius 

    
110 eurų 

Sveikatos 
draudimo išlaidos 



Paraiškos dalys 
 
 

 

Paraišką sudaro: 
 

1. Projekto aprašo forma. Pildoma ir teikiama elektroninėje 
paraiškų priėmimo sistemoje http://junkis.lmt.lt/; 
 
2. Vykdančiosios institucijos raštas. Pasirašytas institucijos vadovo, 
nuskenuotas įkeliamas į sistemą. 
Rašte nurodomas projekto pavadinimas, vadovas, vykdymo 
terminai ir kiti pagal formą reikalingi duomenys apie projektą. 
 

 
 



 
Projekto aprašo formos pildymas 

 
• Projekto aprašo forma pildoma internete, elektroninėje paraiškų 

 priėmimo sistemoje http://junkis.lmt.lt/ 

 

•  Forma pildoma lietuvių kalba (prancūzų k. – tik projekto 
pavadinimas); 

 

•  Prieš išsiunčiant projekto aprašo formą LMT, ją galima pildyti ne 
vieną kartą, tačiau kiekvienąkart išeinant iš sistemos (ar darant 
ilgesnę pildymo pauzę) būtina išsaugoti duomenis. 

 

• Užpildytą projekto aprašo formą ir raštą būtina išsiųsti internetu 
į LMT duomenų bazę.  
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  Paraiškų vertinimo schema 

Paraiškų administracinis 
vertinimas 

Paraiškų ekspertinis vertinimas 

Dvišalio valdymo komiteto 
projektų finansavimo sprendimas 



Vertinimo kriterijai 

 
• paraiškos mokslinė kokybė ir inovacinis pobūdis; 

 
• laikinų mokslinių kolektyvų gebėjimas įgyvendinti projektą; 

 
• projekte dalyvaujančių institucijų infrastruktūros kokybė; 

 
• doktorantų ir jaunųjų mokslininkų dalyvavimas projekte; 

 
• projekto rezultatų panaudojimo galimybės; 

 
• naujai inicijuotų projektų prioritetas. 

 



Lietuvos institucijų dalyvavimas  
  2012 m. kvietimui buvo pateiktos 26 paraiškos. 2013 – 2014 m. 

finansuoti atrinkta 12 projektų (46 proc.).  

 

2014 m. kvietimui buvo pateikta 16 paraiškų. 2015 – 2016 m. 
finansuoti atrinkti 6 projektai (37,5 proc.).  

 

2016 m. kvietimui buvo pateikta 17 paraiškų. 2017 – 2018 m. 
finansuoti atrinkti 7 projektai (41 proc.).  

 

 



Svarbūs dokumentai: 

Programa ir Programos įgyvendinimo aprašas 

 

Kontaktai 
Kornelija Janavičiūtė 

 Lietuvos mokslo taryba 
Tarptautinių programų skyrius  

 Gedimino pr. 3, Vilnius  
  Tel.: (+370) 676 14629 

     El. paštas: kornelija.janaviciute@lmt.lt 

 

http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarpvalstybines-programos-dvisales-trisales/lietuvosprancuzijos-programa-ziliberas/475


 
Partnerių paieška ir paraiškų teikimas 

Prancūzijoje 
 

Dėl partnerių Prancūzijoje galima kreiptis į: 
 

Prancūzų instituto Lietuvoje direktorių  
Jean-Marie Sani jean-marie.sani@diplomatie.gouv.fr 

 
Informacija CAMPUS FRANCE tinklapyje: 
https://www.campusfrance.org/fr/gilibert   

 

mailto:jean-marie.sani@diplomatie.gouv.fr
mailto:jean-marie.sani@diplomatie.gouv.fr
mailto:jean-marie.sani@diplomatie.gouv.fr
https://www.campusfrance.org/fr/gilibert
https://www.campusfrance.org/fr/gilibert

