2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712
priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų
mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę
mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo Nr. 2
1 priedas
(Projekto atitikties Aprašo 17, 20, 60–62, 64 ir 66 punktuose nustatytiems reikalavimams
patikros lapo forma)
ATITIKTIES APRAŠO 17, 20, 60–62, 64 IR 66 PUNKTUOSE NUSTATYTIEMS
REIKALAVIMAMS PATIKROS LAPAS
Paraiškos gavimo data:
Paraiškos kodas:
Projekto pavadinimas:
Paraišką vertinančio darbuotojo pareigos,
vardas ir pavardė:

Pareiškėjo duomenys
(Institucijos pavadinimas ir stažuotojo vardas ir
pavardė)

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

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Reikalavimai
Paraiška ir jos priedai pateikti
(išsiųsti) įgyvendinančiajai
institucijai iki kvietimo teikti
paraiškas termino paskutinės
dienos (įskaitytinai), nurodytos
kvietime teikti paraiškas
(vertinama pagal paraiškos
registracijos duomenimis arba
ant atsiųsto paraiškos voko
(paketo) nurodyta paraiškos
išsiuntimo data)
Paraiška ir jos priedai tinkamai
užpildyti ir atitinka nustatytą
formą (vertinama pagal
pareiškėjo pateiktą paraišką,
vadovaujantis Aprašo 60 ir 61
punktais)
Paraiška pateikta per DMS
(Aprašo 61 punktas)

Taip / Ne /
Netaikoma

Komentarai

2
Eil.
Nr.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

Reikalavimai
Pateiktas paraiškos originalas
(Aprašo 61, 62.1 punktai,
vertinama pagal pareiškėjo
pateiktą paraišką)
Pateikta kompiuterinė laikmena
su elektronine paraiškos versija
(Aprašo 62.1 papunktis,
vertinama pagal pareiškėjo
pateiktą paraišką)
LMT Paraiškų ir ataskaitų
teikimo informacinėje sistemoje
užpildyta paraiškos 5 dalis
„Projekto aprašymas“ ir pateikti
prašomi priedai anglų kalba
(vertinama pagal pareiškėjo
pateiktą informaciją,
vadovaujantis Aprašo 64 punktu)
Pateiktas elektroninis paraiškos
dokumentas (Aprašo 62.2
papunktis, vertinama pagal
pareiškėjo pateiktą paraišką)
Paraiškos originalas sutampa su
paraiškos elektronine versija
(Aprašo 62.1 papunktis)
Paraiška ir jos priedai tinkamai
užpildyti ir atitinka nustatytą
formą (vertinama pagal
pareiškėjo pateiktą paraišką,
vadovaujantis Aprašo 66 punktu):
pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto
asmens pasirašytas raštas dėl
pareiškėjo (projekto vykdytojo)
institucijos pajėgumų įgyvendinti
projektą ir projekto vykdymo
užtikrinimo;
stažuotojo mokslo laipsnį
patvirtinančio dokumento kopija;
stažuotojo gyvenimo aprašymas
(lietuvių ir anglų kalbomis);
stažuotojo svarbiausių mokslo
publikacijų (ne daugiau kaip 10)
ir kitos mokslinės produkcijos (ne
daugiau kaip 5) sąrašas (lietuvių
ir anglų kalbomis);
stažuotės vadovo mokslo laipsnį

Taip / Ne /
Netaikoma

Komentarai

3
Eil.
Nr.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10

10.

11.

Reikalavimai
patvirtinančio dokumento kopija;
stažuotės vadovo gyvenimo
aprašymas (lietuvių ir anglų
kalbomis);
stažuotės vadovo per pastaruosius
5 metus paskelbtų svarbiausių
mokslo publikacijų (ne daugiau
kaip 10) ir kitos mokslinės
produkcijos (ne daugiau kaip 5),
paskelbtos iki kvietime nurodyto
paraiškų pateikimo termino
paskutinės dienos sąrašas
(lietuvių ir anglų kalbomis);
dokumentų dėl stažuotojo
nėštumo ir gimdymo atostogų,
tėvystės atostogų ar vaiko
priežiūros atostogų suteikimo
kopijos (jei taikoma);
visų įgaliojimų pasirašyti
atitinkamus dokumentus (jei juos
pasirašo ne institucijos vadovas)
kopijos;
pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto
asmens pasirašytas raštas, kuriuo
patvirtinama, kad projektas nebus
finansuojamas iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto
lėšų skirtų Susitarimui dėl
Europos molekulinės biologijos
konferencijos įkūrimo
įgyvendinti.
Stažuotojas ir stažuotės vadovas
nurodyti tik vienoje paraiškoje
pagal vieną kvietimą
Stažuotės vadovo ir stažuotojo
atžvilgiu nėra priimtas
sprendimas dėl akademinės etikos
pažeidimo ir (ar) mokslininkui
neleidžiama dalyvauti
įgyvendinančiosios institucijos
skelbiamuose konkursuose dėl
sutartinių įsipareigojimų
neįvykdymo

Taip / Ne /
Netaikoma

Komentarai

4
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)

