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. 4
1 priedas
(Projekto atitikties aprašo 13, 18, 19, 50-52, 54 ir 56 punktuose nustatytiems reikalavimams patikros
lapo forma)
PROJEKTO ATITIKTIES APRAŠO 13, 18, 19, 50-52, 54 IR 56 PUNKTUOSE
NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS PATIKROS LAPAS
Paraiškos gavimo data:
Paraiškos kodas:
Projekto pavadinimas:
Paraišką vertinančio darbuotojo pareigos, vardas ir
pavardė:
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

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 duomenis arba ant
atsiųsto paraiškos voko (paketo)
nurodytą paraiškos išsiuntimo
datą).
Paraiška ir jos priedai tinkamai
užpildyti ir atitinka nustatytą
formą (vertinama pagal
pareiškėjo pateiktą paraišką,
Aprašo 50 ir 51 punktus).
Paraiška pateikta per DMS
(Aprašo 51 punktas).
Pateiktas paraiškos originalas
(Aprašo 52.1 papunktis,
vertinama pagal pareiškėjo
pateiktą paraišką).

Pareiškėjo duomenys
(Institucijos pavadinimas ir doktoranto arba
mokslininko vardas ir pavardė)

Pirminis vertinimas
Taip / Ne /
Komentarai
Netaikoma

Patikslinus
Taip / Ne /
Komentarai
Netaikoma

2

Eil.
Nr.

5.

6.

7.

8.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Reikalavimai
Pateikta kompiuterinė laikmena
su elektronine paraiškos versija
(Aprašo 52.1 papunktis,
vertinama pagal pareiškėjo
pateiktą paraišką).
Pateiktas elektroninis paraiškos
dokumentas (Aprašo 52.2
papunktis, vertinama pagal
pareiškėjo pateiktą paraišką).
Lietuvos mokslo tarybos
Paraiškų ir ataskaitų teikimo
informacinėje sistemoje pateikta
bendroji paraiškos informacija
(Aprašo 54 punktas).
Pateikti visi paraiškos, pateiktos
pagal poveiklę „Vizitas
dalyvauti doktorantūros procese
Lietuvos mokslo ir studijų
institucijoje“, priedai (Aprašo
56.1 papunktis, vertinama pagal
pareiškėjo pateiktą paraišką):
Atvykstančio mokslininko
mokslo laipsnį patvirtinančio
dokumento kopija;
Atvykstančio mokslininko
gyvenimo aprašymas;
Atvykstančio mokslininko
pastarųjų penkių metų iki
kvietimo teikti paraiškas
termino paskutinės dienos
svarbiausių mokslo publikacijų
sąrašas;
Dokumentų dėl mokslininko
nėštumo ir gimdymo atostogų,
tėvystės atostogų ar atostogų
vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis
3 metai suteikimo kopija
(taikoma, jei pareiškėjas siekia
neįskaičiuoti minėto periodo į
mokslo publikacijų ar kitos
mokslinės produkcijos
tinkamumo laikotarpį);

Pirminis vertinimas
Taip / Ne /
Komentarai
Netaikoma

Patikslinus
Taip / Ne /
Komentarai
Netaikoma

3

Eil.
Nr.

Reikalavimai

Pateikti visi paraiškos, pateiktos
pagal poveiklę „Vizitas į
Lietuvos mokslo ir studijų
instituciją mokslininkų
9.
kompetencijai kelti“, priedai
(Aprašo 56.2 papunktis,
vertinama pagal pareiškėjo
pateiktą paraišką):
Atvykstančio mokslininko
9.1. mokslo laipsnį patvirtinančio
dokumento kopija;
Atvykstančio mokslininko
9.2.
gyvenimo aprašymas;
Atvykstančio mokslininko
pastarųjų penkių metų iki
kvietimo teikti paraiškas
9.3. termino paskutinės dienos
svarbiausių mokslo publikacijų
ir kitos mokslinės produkcijos
sąrašas;
Dokumentų dėl mokslininko
nėštumo ir gimdymo atostogų,
tėvystės atostogų ar atostogų
vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis
3 metai suteikimo kopija
9.4.
(taikoma, jei pareiškėjas siekia
neįskaičiuoti minėto periodo į
mokslo publikacijų ar kitos
mokslinės produkcijos
tinkamumo laikotarpį);
Institucijos, kurioje numatoma
atlikti mokslinį tyrimą,
9.5. sutikimas jį priimti, kuriame
taip pat nurodoma ir mokslinio
tyrimo trukmė (dienomis).
Pateikti visi paraiškos, pateiktos
pagal poveiklę „Kompetencijos
kėlimas mokslo renginiuose
10.
užsienyje“, priedai (Aprašo 56.3
papunktis, vertinama pagal
pareiškėjo pateiktą paraišką):
Išvykstančio mokslininko
10.1. mokslo laipsnį patvirtinančio
dokumento kopija;

Pirminis vertinimas
Taip / Ne /
Komentarai
Netaikoma

Patikslinus
Taip / Ne /
Komentarai
Netaikoma
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Eil.
Nr.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.

11.1.

11.2.

Reikalavimai
Išvykstančio doktoranto pažyma
apie vykdomas doktorantūros
studijas;
Išvykstančio mokslininko arba
doktoranto gyvenimo
aprašymas;
Išvykstančio mokslininko arba
doktoranto pastarųjų trejų metų
iki kvietimo teikti paraiškas
termino paskutinės dienos
svarbiausių mokslo publikacijų
ir kitos mokslinės produkcijos
sąrašas;
Pranešimas kurį skaitys
(pristatys) mokslininkas arba
doktorantas, dalyvaujantis
mokslo renginyje (ar trumpas
būsimo pranešimo
apibūdinimas), informacija dėl
pranešimo įtraukimo į renginio
programą;
Dokumentų dėl mokslininko
nėštumo ir gimdymo atostogų,
tėvystės atostogų ar atostogų
vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis
3 metai suteikimo kopija
(taikoma, jei pareiškėjas siekia
įrodyti, kad mokslininkas yra
jaunasis mokslininkas ir (arba)
siekia neįskaičiuoti minėto
periodo į mokslo publikacijų ar
kitos mokslinės produkcijos
tinkamumo laikotarpį);
Pateikti visi paraiškos, pateiktos
pagal poveiklę „Kompetencijos
kėlimas mokslinėje stažuotėje“,
priedai (Aprašo 56.4 papunktis,
vertinama pagal pareiškėjo
pateiktą paraišką):
Išvykstančio mokslininko
mokslo laipsnį patvirtinančio
dokumento kopija;
Išvykstančio doktoranto pažyma
apie vykdomas doktorantūros
studijas;

Pirminis vertinimas
Taip / Ne /
Komentarai
Netaikoma

Patikslinus
Taip / Ne /
Komentarai
Netaikoma
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Eil.
Nr.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.

13.

Reikalavimai
Išvykstančio mokslininko arba
doktoranto gyvenimo
aprašymas;
Išvykstančio mokslininko arba
doktoranto pastarųjų trejų metų
iki kvietimo teikti paraiškas
termino paskutinės dienos
svarbiausių mokslo publikacijų
ir kitos mokslinės produkcijos
sąrašas;
Institucijos, kurioje
mokslininkas arba doktorantas
atliks mokslinę stažuotę,
sutikimas jį priimti, kuriame
taip pat nurodoma ir mokslinės
stažuotės trukmė (dienomis);
Dokumentų dėl mokslininko
nėštumo ir gimdymo atostogų,
tėvystės atostogų ar atostogų
vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis
3 metai suteikimo kopija
(taikoma, jei pareiškėjas siekia
įrodyti, kad mokslininkas yra
jaunasis mokslininkas ir (arba)
siekia neįskaičiuoti minėto
periodo į mokslo publikacijų ar
kitos mokslinės produkcijos
tinkamumo laikotarpį);.
Pateiktas Klausimynas apie
pirkimo ir (arba) importo
pridėtinės vertės mokesčio
tinkamumą finansuoti iš
Europos Sąjungos struktūrinių
fondų ir (arba) Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšų.
Pateiktos įgaliojimų pasirašyti
atitinkamus dokumentus (jei
juos pasirašo ne institucijos
vadovas) kopijos.

Pirminis vertinimas
Taip / Ne /
Komentarai
Netaikoma

Patikslinus
Taip / Ne /
Komentarai
Netaikoma

6

Eil.
Nr.

Reikalavimai

Pirminis vertinimas
Taip / Ne /
Komentarai
Netaikoma

Patikslinus
Taip / Ne /
Komentarai
Netaikoma

Mokslininko atžvilgiu yra
priimtas sprendimas dėl
akademinės etikos pažeidimo ir
(ar) jam neleidžiama dalyvauti
įgyvendinančiosios institucijos
14.
skelbiamuose konkursuose dėl
sutartinių įsipareigojimų
neįvykdymo (Aprašo 18
punktas, vertinama pagal
pareiškėjo pateiktą paraišką).
Tas pats mokslininkas arba
doktorantas nurodytas ne
daugiau kaip dvejose paraiškose
15.
pagal Apraše nurodytas
poveikles (Aprašo 19 punktas,
vertinama pagal pareiškėjo
pateiktą paraišką).
Pateikta paraiška patenka į
kvietimui nustatytą laikotarpį
16.
(Aprašo 13 punktas, vertinama
pagal pareiškėjo pateiktą
paraišką).
VERTINTOJO IŠVADA IR SIŪLYMAS
 paraiška atitinka visus atitikties reikalavimus;
 paraiška neatitinka atitikties reikalavimų (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 reikalavimų (nuoroda į reikalavimų numerius) ir negali būti vertinama
toliau.
Vertintojas __________________________________
(vardas ir pavardė, parašas)

