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KAS GALI DALYVAUTI?

Mokslinio tyrimo vadovu  gali būti 
mokslininkas ne trumpiau nei 5-erius 
metus  nepertraukiamai užsienyje 
vykdęs MTEP:
• Paraiškos pateikimo metu gyvenantis

ir dirbantis ne Lietuvos Respublikoje;
• Lietuvoje ne ilgiau nei 12 mėnesių iki

kvietimo teikti paraiškas pateikimo 
dienos dirbantis tyrėjas. 

Mokslinio tyrimo grupės nariu gali būti 
bet kurios šalies tyrėjas.

Pritraukti tarptautinį pripažinimą turinčius užsienio mokslininkus, taip pat ir lietuvių kilmės, atlikti mokslinius 
tyrimus sumanios specializacijos kryptyse ir paskatinti įsitvirtinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, 
suteikiant galimybę:

Tematikos  Visos sumanios specializacijos kryptys (sumani2020.lt)
Reikalavimai vadovo Aukštas lygis (publikacijos, spausdintos I kvartilės 
kompetencijai*  Clarivate Analytics ar SCImago mokslo leidiniuose)
Įpareigojimai vadovui Ne mažiau kaip 5 darbo metai (nepertraukiamai) užsienyje
Projektų trukmė 48 mėn.
Lėšos 1 projektui  iki 1 mln. Eur
Programos biudžetas  14,4 mln. Eur 
Reikalavimai rezultatui Mokslinė produkcija ir mokslinio tyrimo rezultatų komercinimas

* Mokslinių tyrimų vadovų kompetenciją vertins ekspertai projektų naudos ir kokybės vertinimo metu.

Programą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerija ir Lietuvos mokslo taryba.  Programa finansuojama 
Europos Sąjungos fondų investicijų ir valstybės biudžeto lėšomis 
pagal veiklą „Užsienio mokslininkų pritraukimas vykdyti 
mokslinius tyrimus“ (Protų pritraukimas ir reintegracija 
(SMART).  Koordinatorius – Lietuvos mokslo taryba.

SIEKIAI

SVARBIAUSIOS DATOS

Kvietimas teikti paraiškas – 
2018-03-29 – 2018-05-28.

Konkurso rezultatai –
2018 m. rugsėjo–spalio mėn.

Projektų pradžia – 
2018 m. spalio mėn.

FINANSAVIMAS

• Darbo užmokestis
• Mokslinio tyrimo vadovo ir

mokslinio tyrimo grupės narių
persikėlimo išlaidos

• Komandiruočių, kelionių ar
stažuočių išlaidos

• Mokslinio tyrimo vykdymo
išlaidos

• Projekto administravimo
išlaidos

Vykdyti didelio biudžeto 
mokslinių tyrimų 
projektus, siekiant 
aukštų  ir pritaikomų 
mokslinės veiklos 
rezultatų

Suburti 
savarankiškas ir 
perspektyvias 
mokslininkų 
grupes Lietuvoje  ir 
joms vadovauti 

Perduoti patirtį ir 
diegti pažangius 
tyrimų metodus 
ir naujas 
praktikas 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 
Protų pritraukimas ir reintegracija (SMART)

www.lmt.lt

http://sumani2020.lt/apie-sumania-speciaizacija/prioritetai
http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/valstybes-uzsakomieji-tyrimai/protu-pritraukimas-ir-reintegracija-smart/2387
http://www.lmt.lt/lt/
http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-357

