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PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS 



Paraiškos formos 

Paraiškos elektroninė forma pildoma pagal finansuojamos veiklos ,, Mokslininkų, tyrėjų 
gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines 
išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ patvirtinto projektų finansavimo sąlygų aprašo priede Nr. 7 
„Paraiška finansuoti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą 
projektą“ nurodytą pildymo instrukciją. 

      Paraiškos elektroninę formą bei visus su paraiška susijusius dokumentus  galima rasti: 

• ES struktūrinių fondų svetainėje  www.esinvesticijos.lt  

• Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje www.lmt.lt  

 

 

http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.lmt.lt/


Pildomi paraiškos skyriai 

1. Duomenys apie paraišką  
2. Pareiškėjo duomenys  
4. Projekto veiklos teritorija  
5. Projekto aprašymas  
6. Projekto loginis pagrindimas  
7. Projekto biudžetas  
8. Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas  
11. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai  
13. Stebėsenos rodikliai  
14. Projekto atitiktis horizontaliesiems principams  
15. Informavimas apie projektą  
16. Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 
17. Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 
20. Paraiškos priedų sąrašas 
21. Pareiškėjo deklaracija 



1. Duomenys apie paraišką   
2. Pareiškėjo duomenys 

Galimas simbolių skaičius – 150. 

Pagal Aprašo 14 punktą, pareiškėjai yra į Atvirą 
informavimo, konsultavimo ir orientavimo 

sistemą AIKOS įtraukti universitetai, kolegijos ir 
valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie 
turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir 

(arba) kartu su universitetais dalyvauja 
rengiant mokslininkus ir atitinkantys pareiškėjo 

(projekto vykdytojo) institucijai keliamus 
reikalavimus. 

Punktai nežymimi, kadangi pagal Aprašą šie 
pareiškėjai netinkami. 



2. Pareiškėjo duomenys 

Turi būti nurodytas asmuo, su kuriuo būtų 
įmanoma susisiekti tiek paraiškos vertinimo 

metu, tiek administruojant projektą. 



4. Projekto veiklos teritorija 

Pagal Aprašo 27 punktą, 
Projekto veiklos turi būti 

vykdomos Lietuvos 
Respublikoje. Projekto 

veiklos gali būti 
vykdomos kitose ES 

valstybėse narėse arba 
ne ES valstybėse narėse, 
jeigu jas vykdant sukurti 
produktai, rezultatai ir 

nauda (ar jų dalis, 
proporcinga Lietuvos 

Respublikos finansiniam 
įnašui) atitenka Lietuvos 

Respublikai.   



5. Projekto aprašymas  

5.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas  

Projekto aprašymui galimas simbolių skaičius - 15 000 

5.1.1. Aprašomas projekto poreikis, projekto tikslas teikiant paraišką pagal pasirinktą poveikles: „Vizitas 
dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijose”, „Vizitas į Lietuvos mokslo ir 
studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti“, „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose 
užsienyje”, „Kompetencijos kėlimas mokslinėje  stažuotėje“. 

Projekto poreikis grindžiamas atsakant į tokius klausimus kaip: kodėl verta investuoti ES struktūrinių 
fondų lėšas į šį projektą, kokias problemas ar trūkumus mokslininkų ar doktorantų pasirengimo ir 
kvalifikacijos tobulinimo aspektu projektu siekiama spręsti. 

 

Kaip aprašyti kiekvieną poveiklę , jūs rasite pagal finansuojamos veiklos ,, Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų 
plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į 
Lietuvą“ patvirtinto projektų finansavimo sąlygų aprašo priede Nr. 7 „Paraiška finansuoti iš Europos 
sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą“ nurodytoje pildymo instrukcijoje 5.1. 
Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas 

 

 



5. Projekto aprašymas 

Trumpai ir glaustai aprašoma projekto esmė, t.y. projekto tikslas, 
kokios projekto veiklos bus įgyvendinamos ir kokių rezultatų šiomis 
veiklomis siekiama. Ši informacija skelbiama viešai ES struktūrinių 

fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt  

Aprašoma projekto valdymo grupės narių ir (arba) projektą 
administruojančio personalo atsakomybė ir funkcijos. Taip pat 

detalizuojami pareiškėjo turimi administravimo gebėjimai, 
reikalingi projektui įgyvendinti. 

http://www.esinvesticijos.lt/


5. Projekto aprašymas 

 

 

Gali būti pasirenkama 
daugiau nei viena 

rizika. 

Nurodoma, kokių veiksmų bus 
imtasi, kad pašalinti rizikos 
detalizavime nurodytas galimas 
grėsmes.  

Detalizuojama, kokį 
neigiamą poveikį ir 
pasekmes projekto 
įgyvendinimui bei 
siekiamiems rezultatams 
gali turėti minima rizika 



6. Projekto loginis pagrindimas 

Projekto tikslas: 
 
• turi būti glaustai suformuluojamas, aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją t.y. ko siekiama 

įgyvendinant projektą 
• užtikrina problemos sprendimą 
• projektas negali turėti daugiau kaip vieną tikslą 
• turi atitikti Apraše nurodytus veiksmų programos priemonės tikslus arba prisidėti prie jų 

įgyvendinimo 

Projekto uždavinys: 
 
• turi prisidėti prie Apraše nurodytos remiamos veiklos įgyvendinimo 
• turi atsakyti į klausimą „Ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas“ 
 
 



6. Projekto loginis pagrindimas 

Projekto veiklos: 
 
• įgyvendina uždavinį 
 
• Rekomenduojama sujungti smulkias veiklas į grupes pagal jų pobūdį 

 
 

Projekto fiziniai įgyvendinimo rodikliai:  
 
• t.y. kiekybiškai išmatuojamas įgyvendintos veiklos rezultatas (pagal šias poveikles tai dalyvavimas 

doktorantūros gynime, vizitas kelti mokslininkų kompetenciją, mokslinė Išvyka (trumpalaikė), 
mokslinė išvyka). 
 



6. Projekto loginis pagrindimas 

10.1. Dalyvavimas doktorantūros 
gynime. 

10.2. Vizitas kelti mokslininkų 
kompetenciją. 

10.3. Mokslinė Išvyka (trumpalaikė). 
10.4. Mokslinė išvyka. 

 
 



13. Stebėsenos rodikliai 

Į mokslo ir studijų institucijas 
panaudojant  ESF investicijas 
pritraukti tyrėjai iš užsienio. 
 
Į užsienį panaudojant ESF 
investicijas tobulinti profesinių 
žinių išvykę tyrėjai 
 
 
Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF 
veiklose, skirtose mokytis pagal 
neformaliojo švietimo 
programas. 
 

Projektu turi būti siekiama bent vieno iš  
privalomų Priemonės įgyvendinimo 

stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 29 
punkte. Minimali siektina reikšmė – 1 asmuo. 



13. Stebėsenos rodikliai 

Pateikiami siektinos reikšmės apskaičiavimo principai, kuriais 
remiantis galima būtų įsitikinti, kad siektina reikšmė reali ir bus 

pasiekta iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Būtina nurodyti 
sąsajas su projekto loginiu pagrindimu (veiklomis, fiziniais rodikliais, 
biudžetu, įkainiais), projekto tęstinumo laikotarpiu ar kita paraiškoje 
nurodyta informacija, kuri patvirtintų siektinos reikšmės pagrįstumą 

įgyvendinant projektą. 



13. Stebėsenos rodikliai  
14. Projekto atitiktis horizontaliems principams 

Pagal Aprašą 14.2  netaikoma, 
todėl nieko nežymima. 

Pagal Aprašą netaikoma. 



 Projekto viešinimo reikalavimai: 

 

 Privalomas pagal PAFT  450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčius: 

 interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, 
apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš ESF lėšų 

 projekto įgyvendinimo pradžioje pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip 
A3 formato), kuriame turi būti pateikta informacija apie įgyvendinamą projektą 
ir finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų. Plakatas 
turi būti pakabintas visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie įėjimo 
į pastatą) 

 informavimo dokumentuose, skirtuose visuomenei ar projekto dalyviams 
informuoti, įskaitant dalyvavimo renginiuose patvirtinimo dokumentus ar kitus 
pažymėjimus, turi būti naudojamas ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų 
ženklas ir informuojama apie finansavimą iš ESF lėšų 

 

15. Informavimas apie projektą  



15. Informavimas apie projektą  

Laukeliai neaktyvūs, kadangi pagal Aprašą 
šios informavimo priemonės yra 

netaikomos. 

Skiltyje „Aprašymas“ 
pateikiami trumpi informavimo 

priemonių aprašymai. 



16-17. Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga 

Nurodoma  planuojama projekto veiklų 
įgyvendinimo pradžia. 

Nurodoma planuojama projekto veiklų 
įgyvendinimo pabaiga. 



20. Paraiškos priedų sąrašas 

Norint pridėti naujų 
eilučių reikia spausti + 
ir į naują eilutę įrašyti 
pridedamą priedą.  

Teikiamų priedų sąrašas nurodytas 
Aprašo 56 punkte. 



21. Pareiškėjo deklaracija 



21. Pareiškėjo deklaracija 



Siekiant įsitikinti, kad nepalikote 
neužpildytų paraiškos laukų, 
naudokite funkciją „Tikrinti“ . 



 

 

AČIŪ UŽ DĖMESĮ 


