
Programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ yra Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfede-
racijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius 
skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, dalis.

Programos tikslas yra stiprinti abiejų šalių ryšius ir draugiškus santykius, skatinti sėkmingą ir produktyvų 
bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir plėtros sityje, gilinti žinias pasirinktose mokslinių tyrimų temose, skatinti 
tarpinstitucinį bendradarbiavimą. 

Programos trukmė: 2011–2016 m. 

Programos biudžetas: 25,4 mln. Lt (9,7 mln. Šveicarijos frankų). Bendrų mokslinių tyrimų projektams skirta 24,1 mln. 
Lt (9,2 mln. Šveicarijos frankų). Institucijų partnerystės projektams skirta 1,3 mln. Lt (0,5 mln. Šveicarijos frankų). 

Tinkami dalyviai: Lietuvos ir Šveicarijos viešojo sektoriaus mokslo ir studijų institucijos*. 

Minimalūs dalyvavimo reikalavimai: Konsorciumą turi sudaryti ne mažiau kaip 2 institucijos, iš kurių viena 
turi būti įsteigta Lietuvoje (pareiškėjas), o kita – Šveicarijoje (partneris). Projektuose savo lėšomis gali dalyvauti ir 
viešojo sektoriaus mokslo ir studijų institucijos iš kitų šalių. 

Programa 
moKSLINIaI TYrImaI Ir PLĖTra

* Žiūrėti programos dokumentus



Projektų tematika
 z aplinkos mokslai ir technologijos;
 z Sveikatos (gyvybės) mokslai;
 z gamtos mokslai.

Projektų tipai ir trukmė
 z Bendrų mokslinių tyrimų projektai, iki 42 mėn.;
 z Institucijų partnerystės projektai, trukmė nustatoma pagal planuojamų renginių skaičių (1-3), bet ne ilgiau kaip 42 mėn.  

Projektų biudžetas
 z Didžiausia galima Bendrų mokslinių tyrimų projekto vertė 2,620 mln. Lt (1,0 mln. Šveicarijos frankų);
 z Didžiausia galima Institucijų partnerystės projekto vertė 0,131 mln. Lt (0,05 mln. Šveicarijos frankų).

Bendrų mokslinių tyrimų projektų veiklos
 z moksliniai tyrimai ir plėtra (mTP);
 z Vizitai į projekto dalyvių institucijas ir dalyvių susitikimų organizavimas;
 z Būtinų priemonių ir įrangos įsigijimas mTP veiklai vykdyti;
 z Tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų, apskritojo stalo diskusijų, įvairių seminarų ir kitų renginių, tiesiogiai 

susijusių su projekto įgyvendinimu, organizavimas ir dalyvavimas juose;
 z Bendrų straipsnių, leidinių ir panašių publikacijų, susijusių su projekto mokslinių tyrimų tikslais, rengimas ir leidyba;
 z Kita veikla, tiesiogiai susijusi su projekto įgyvendinimu;
 z Projekto valdymo veiklos.

Institucijų partnerystės projektų veiklos
 z Kartu organizuojami renginiai, pvz. konferencijos, praktiniai ir kt. seminarai, mokymai ir kt.;
 z Viešinimo veiklos;
 z Projekto valdymo veiklos.

Finansavimas: Lietuvos mokslo taryba skiria finansavimą ir Lietuvos, ir Šveicarijos dalyviams iki 100 proc. visų tinkamų finan-
suoti projekto išlaidų. Kitų šalių dalyviai projekto išlaidas dengia patys.

Paraiškų teikimas
Paraiškos teikiamos Lietuvos mokslo tarybai elektroniniu būdu: http://sistema.lmt.lt/ 

Svarbios datos
2011 11 16 Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas*
2012 02 15–2012 05 16 Paraiškų teikimas 
2012 m. gegužė–rugsėjis Paraiškų vertinimas
2012 m. rugsėjis Finansuojamų projektų sąrašo paskelbimas 
2012 m. spalis–lapkritis Projektų sutarčių pasirašymas su paramos gavėjais
2012 m. spalis–lapkritis Projektų įgyvendinimo pradžia

* 2013 m. gali būti skelbiamas dar vienas kvietimas teikti paraiškas.

Programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ įgyvendinama pagal programos projekto įgyvendinimo trišalę sutartį (Nr. CH-3-
ŠMM-01), kurią 2011 m. lapkričio 5 d. pasirašė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, viešoji įstaiga Centrinė 
projektų valdymo agentūra ir Lietuvos mokslo taryba.

Lietuvos mokslo taryba. gedimino pr. 3, 01103 Vilnius. Tel. (8 5) 2107396. Faks. (8 5) 2618535. www.lmt.lt


