2010 metų kvietimas PARAMAI MOKSLO RENGINIAMS GAUTI
Paramos paskirtis
Parama mokslo renginiams siekiama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius. ( žr.
Aprašą).
Dalinė finansinė parama skiriama veikloms, tiesiogiai susijusioms su mokslo renginiais:




renginio leidiniai;
patalpų, įrangos nuoma.

Galimi pareiškėjai paramai
Finansinei paramai paraiškas gali teikti mokslo ir studijų institucijos nustatyta tvarka.
Paraiškų teikimo tvarka ir vertinimas
Konkurso rezultatai ir aktuali informacija
Paramos dokumentai

Išsamesnė informacija Lietuvos mokslo tarybos vyr. specialistė Julija Sabataitytė telefonu (8-5) 261 9068,
el. paštu: julija.sabataityte@lmt.lt.
Paraiškų teikimo tvarka ir vertinimas
Paraiškų vertinimas






Projektai vertinami pagal šiuos kriterijus:
renginio aktualumą Lietuvos mokslui ir studijoms bei tęstinumą;
renginio reikšmę tarptautinių mokslinių ryšių plėtotei ir Lietuvos įsipareigojimus organizuoti renginį;
numatomų išlaidų pagrįstumą;
institucijos patirtį organizuojant panašaus pobūdžio renginius.

Paraiškų teikimo tvarka




Institucija teikia elektroninę ir spausdintinę nustatytos formos paraišką.
Jeigu institucija teikia paraiškas daugiau kaip vienam renginiui, paraiškas kiekvienam renginiui pildo atskirai.
Kartu su paraiškomis institucija pateikia bendrą renginių sąrašą.

Paraiškų priėmimas. Paraiškos priimamos nuo balandžio 21 d iki gegužės 10 d. 16.00 val., rugsėjo 1 d. iki
rugsėjo 20 d. 16 val. (šiais metais vyksiantiems renginiams) bei nuo lapkričio 22 d. iki gruodžio 10 d. 16
val. (kitais metais vyksiantiems renginiams) el. paštu julija.sabataityte@lmt.lt ir adresu Gedimino pr. 3-152,
Vilnius (įėjimas iš Tilto g. Nr. 4, prie durų spausti 152). Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka
12–12.45 val. Siunčiant registruotu laišku gegužės 10 d., rugsėjo 20 d. ir gruodžio 10 d. pašto spaudas NEGALIOJA.
Konkurso rezultatai ir aktuali informacija
Rezultatų paskelbimas
Konkurso rezultatai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje (www.lmt.lt) ne vėliau kaip gegužės 25 d., spalio 5
d. ir gruodžio 22 d.
Atkreipiame dėmesį, kad:




Paramai skirtos lėšos yra ribotos;
Po nustatyto termino registruotu laišku ar per kurjerį pateikta paraiška bus traktuojama kaip pateikta
pavėluotai ir į voko spaude nurodytą išsiuntimo datą nebus atsižvelgiama.

Išsamesnė informacija Lietuvos mokslo tarybos vyr. specialistė Julija Sabataitytė telefonu (8-5) 261 9068, el. paštu
julija.sabataityte@lmt.lt.

Paramos dokumentai





Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija)
Paraiškos forma
Projekto lėšų panaudojimo ataskaita
Darbų perdavimo-priėmimo aktas

