2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai
sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo Nr. 1
1 priedas

(Projekto atitikties Aprašo 21, 66–68, 70 ir 72 punktuose nustatytiems reikalavimams patikros
lapo forma)
PROJEKTO ATITIKTIES APRAŠO 21, 66–68, 70 ir 72
PUNKTUOSE NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS PATIKROS LAPAS
Paraiškos gavimo data:
Paraiškos kodas:
Projekto pavadinimas:
Paraišką vertinančio darbuotojo pareigos,
vardas ir pavardė:

Pareiškėjo duomenys
(Institucijos pavadinimas ir mokslinio tyrimo vadovo
vardas ir pavardė)

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam
vertinimui.)

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Kriterijus
Taip / Ne /
Netaikoma
Paraiška ir jos priedai pateikti
(išsiųsti) įgyvendinančiajai
institucijai iki kvietimo teikti
paraiškas termino paskutinės
dienos (įskaitytinai), nurodytos
kvietime teikti paraiškas
(vertinama vadovaujantis
paraiškos registracijos
duomenimis arba ant atsiųsto
paraiškos voko (paketo) nurodyta
paraiškos išsiuntimo data)
Paraiška tinkamai užpildyta ir
atitinka nustatytą formą, (Aprašo
66, 67 punktai, vertinama pagal
pareiškėjo pateiktą paraišką)
Paraiška pateikta per DMS
(Aprašo 67 punktas)

Komentarai

Eil.
Nr.

4.

5.

6.

7.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Kriterijus
Taip / Ne /
Netaikoma
Pateiktas paraiškos originalas
(Aprašo 68.1 papunktis, vertinama
pagal pareiškėjo pateiktą
paraišką)
Pateikta kompiuterinė laikmena su
elektronine paraiškos versija
(Aprašo 68.1 papunktis, vertinama
pagal pareiškėjo pateiktą
paraišką)
Pateiktas elektroninis paraiškos
dokumentas (Aprašo 68.2
papunktis, vertinama pagal
pareiškėjo pateiktą paraišką)
Paraiška pateikta Lietuvos mokslo
tarybos Paraiškų ir ataskaitų
teikimo informacinėje sistemoje
(Aprašo 70 punktas)
Pateikti visi paraiškos priedai
(Aprašo 72 punktas, vertinama
pagal pareiškėjo pateiktą
paraišką):
Pareiškėjo institucijos vadovo ar jo
įgalioto asmens pasirašytas raštas
dėl pareiškėjo (projekto
vykdytojo) institucijos pajėgumų
įgyvendinti projektą ir projekto
vykdymo užtikrinimo (lietuvių
kalba);
Mokslinio tyrimo vadovo mokslo
laipsnius patvirtinančių
dokumentų kopijos;
Mokslinio tyrimo grupės vadovo
gyvenimo aprašymas su
svarbiausių mokslo publikacijų ir
kitos mokslinės produkcijos sąrašu
(lietuvių ir anglų kalbomis);
Pagrindinių mokslinio tyrimo
grupės narių gyvenimo aprašymai
(lietuvių ir anglų kalbomis);

Komentarai

Eil.
Nr.
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Kriterijus
Taip / Ne /
Netaikoma
Dokumentai dėl mokslinio tyrimo
vadovo nėštumo ir gimdymo
atostogų, tėvystės atostogų ar
atostogų vaikui prižiūrėti
suteikimo kopijos (taikoma, jei
pareiškėjas siekia įrodyti, kad
mokslinio tyrimo vadovas yra
jaunasis mokslininkas);
Klausimynas apie pirkimo ir (arba)
importo pridėtinės vertės mokesčio
tinkamumą finansuoti iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų ir
(arba) Lietuvos Respublikos
biudžeto lėšų;
Visų įgaliojimų pasirašyti
atitinkamus dokumentus (jei juos
pasirašo ne institucijos vadovas)
kopijos;
Partnerio (-ių) deklaracija (-os)
(Partnerio deklaracijos forma
integruota į paraiškos formą);
Projekto biudžeto paskirstymą
pagal pareiškėjus ir partnerius
(taikoma, jei projektas
įgyvendinamas su partneriu);
Partnerio ir (arba) universiteto
ligoninės (-ių) institucijos vadovo
nustatyta tvarka patvirtintų įstaigos
(organizacijos) statuto (įstatų),
registracijos pažymėjimų kopijos
arba nuorodos į viešai paskelbtus
dokumentus (netaikoma
partneriams, kurie yra universitetai
ir mokslinių tyrimų institutai,
įtraukti į AIKOS);
Bendradarbiavimo (partnerystės)
sutarties kopija (-os);
Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių)
nuosavo įnašo finansavimo
šaltinius (pareiškėjo / partnerio
įnašą) pagrindžiantys dokumentai;

Komentarai

Eil.
Nr.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

Kriterijus
Taip / Ne /
Netaikoma

Komentarai

Dokumentai arba nuorodos į viešai
paskelbtus dokumentus,
pagrindžiančius, kad pareiškėjas
turi veikiančią teisių, atsirandančių
iš intelektinės veiklos rezultatų,
valdymo tvarką;
Pateikta informacija, reikalinga
projekto atitikties projektų
atrankos kriterijams įvertinti
(paraiškos 2 priedas);
Partnerio Smulkiojo ir vidutinio
verslo subjekto statuso deklaracija,
parengta pagal paskutinio
ataskaitinio finansinio laikotarpio
duomenis;
Dokumentai, kuriuose atskirta
pareiškėjo ekonominė ir
neekonominė veikla.

9.

9.

Mokslinio tyrimo grupės vadovo
ar kito pagrindinio mokslinio
tyrimo grupės nario, atžvilgiu yra
priimtas sprendimas dėl
akademinės etikos pažeidimo ir
(ar) mokslininkui neleidžiama
dalyvauti įgyvendinančiosios
institucijos skelbiamuose
konkursuose dėl sutartinių
įsipareigojimų neįvykdymo.
(Aprašo 21 punktas. Vertinama
pagal pareiškėjo pateiktą
paraišką)

VERTINTOJO IŠVADA IR SIŪLYMAS
 paraiška atitinka visus atitikties reikalavimus;
 paraiška neatitinka atitikties reikalavimus (nuoroda į reikalavimų numerius), reikia prašyti pareiškėjo
papildomos informacijos ir (ar) dokumentų;
 paraiška neatitinka atitikties reikalavimų (nuoroda į reikalavimų numerius) ir negali būti vertinama
toliau.
Vertintojas __________________________________
(vardas ir pavardė, parašas)
VERTINTOJO IŠVADA IR SIŪLYMAS PO PATIKSLINIMO (jei atlikta)
(pateikiama susirašinėjimo su pareiškėjais istorija)

 paraiška atitinka visus atitikties reikalavimus;
 paraiška neatitinka atitikties reikalavimus (nuoroda į reikalavimų numerius) ir negali būti vertinama
toliau.
Vertintojas __________________________________
(vardas ir pavardė, parašas)

