
 
 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ERA-NET PROGRAMŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS PATIKROS 

PAŽYMOS PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO 
 

2017-01-31 Nr. V-20 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) 2014 m. spalio 27 d. nutarimu 

Nr. VIII-26 patvirtintų Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio 

finansavimo bendrųjų taisyklių 24 punktu: 

1 .  T v i r t i n u  ERA-NET programų paraiškų administracinės patikros pažymos pavyzdinę 

formą (pridedama). 

2 .  P r i p a ž į s t u  netekusiais galios: 

2 . 1 .  Tarybos pirmininko 2016 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. V-47 ,,Dėl EURONANOMED 

programos paraiškos administracinės patikros pažymos formos patvirtinimo“; 

2.2.  Tarybos pirmininko 2016 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. V-163 „Dėl SUMFOREST 

programos paraiškos administracinės patikros pažymos formos patvirtinimo“; 

2.3 Tarybos pirmininko 2014 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. V-126 „Dėl HERITAGE PLUS 

programos („Kultūros paveldo ir globalinių pokyčių mokslinių tyrimų ERA-NET PLIUS projekto“) 

trumposios paraiškos, kurioje dalyvauja partneris iš Lietuvos, administracinės patikros formos 

patvirtinimo“; 

2.4. Tarybos pirmininko 2013 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. V-111 „Dėl Jungtinio 

programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ 

paraiškos, kurioje dalyvauja partneris iš Lietuvos, administracinės patikros pažymos ir biudžeto 

tinkamumo finansuoti ekspertinio įvertinimo formų patvirtinimo“; 

2.5. Tarybos pirmininko 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. V-235 „Dėl HERITAGE 

PLUS programos („Kultūros paveldo ir globalinių pokyčių mokslinių tyrimų ERA-NET PLIUS 

projekto“) galutinės paraiškos, kurioje dalyvauja partneris iš Lietuvos, administracinės patikros 

formos patvirtinimo“; 

2.6. Tarybos pirmininko 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. V-300 „Dėl BIODIVERSA 

programos išsamiosios paraiškos, kurioje dalyvauja projekto partneris iš Lietuvos, administracinės 

patikros pažymos formos patvirtinimo“; 

2.7. Tarybos pirmininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymą Nr. V-184 „Dėl BIODIVERSA 

programos trumposios paraiškos, kurioje dalyvauja projekto partneris iš Lietuvos, administracinės 

patikros pažymos formos patvirtinimo“; 

2.8. Tarybos pirmininko 2016 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. V-126 „Dėl ENSUF programos 

paraiškos administracinės patikros pažymos formos patvirtinimo“; 
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2.9. Tarybos pirmininko 2015 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. V-80 „Dėl HERA (Jungtinė 

mokslinių tyrimų programa) „Praeities taikymai“ programos trumposios paraiškos, kurioje 

dalyvauja projekto partneris iš Lietuvos administracinės patikros pažymos formos patvirtinimo“; 

2.10. Tarybos pirmininko 2015 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. V-238 „Dėl HERA (Jungtinė 

mokslinių tyrimų programa) „Praeities taikymai“ programos išsamiosios paraiškos, kurioje 

dalyvauja projekto partneris iš Lietuvos, administracinės patikros pažymos formos patvirtinimo“; 

2.11. Tarybos pirmininko 2015 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. V-138 „Dėl M-ERA-NET 

(„Nuo medžiagų mokslo ir inžinerijos iki inovacijų Europoje“) paraiškos, kurioje dalyvauja 

projekto partneris iš Lietuvos, administracinės patikros pažymos formos patvirtinimo“; 

2.12. Tarybos pirmininko 2016 m. balandžio 4 d. įsakymą Nr. V-95 „Dėl NORFACE 

programos paraiškos administracinės patikros pažymos formos patvirtinimo“.  

 

 

Tarybos pirmininkas  Dainius H. Pauža 
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