Forma patvirtinta
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko
2022 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-82
(Paraiškos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos XI
kvietimo mokslo projektui įgyvendinti forma)
PARAIŠKA VALSTYBINĖS LITUANISTINIŲ TYRIMŲ IR SKLAIDOS 2016–2024 METŲ
PROGRAMOS XI KVIETIMO MOKSLO PROJEKTUI ĮGYVENDINTI
Gauta Lietuvos mokslo taryboje

.................................

Paraiškos registracijos Nr.

.................................

(Data, laikas – pildo Taryba)
(Pildo Taryba)

1. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE PROJEKTĄ
Mokslo sritis
Mokslo kryptis
Programos uždavinys
Uždavinio priemonė
Pavadinimas

pagrindinė
susijusi
pagrindinė
susijusi
lietuvių kalba
anglų kalba

Akronimas
Reikšminiai žodžiai
Vykdančioji institucija
pavadinimas
telefonas
el. paštas
kodas
sąskaitos Nr.
biudžetinė arba nebiudžetinė įstaiga
valstybinė ar nevalstybinė institucija
mokslo ir studijų, kita viešojo
sektoriaus arba kita institucija
nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialinio draudimo
įmokos tarifų grupė (I, II, III arba
IV) 1
Projekto partneris (-iai)
1.
valstybė
institucijos pavadinimas
telefonas
el. paštas
kodas
biudžetinė arba nebiudžetinė įstaiga
juridinio
asmens
valstybinė ar nevalstybinė institucija
statusas
juridinio asmens
statusas

(pasirenkama viena)
(pasirenkama viena)
(pasirenkama viena)
(pasirenkama viena)
(pasirenkamas vienas)
(pasirenkama viena ar kelios)
(ne daugiau kaip 150 spaudos ženklų)
(ne daugiau kaip 150 spaudos ženklų)
(vienas žodis)

(pasirenkama)
(nurodoma automatiškai
(nurodoma automatiškai)
(nurodoma
automatiškai
pasirenkama)
(nurodoma automatiškai)

arba

(nurodoma automatiškai)

(pasirenkama)
(pasirenkama arba įrašoma)
(nurodoma automatiškai arba įrašoma)
(nurodoma
automatiškai
arba
pasirenkama)
(nurodoma
automatiškai
arba
pasirenkama)

mokslo ir studijų, kita viešojo sektoriaus
arba kita institucija
nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialinio draudimo
įmokos tarifų grupė (I, II, III arba IV)1
2.
...
...
Projekto partnerių skaičius
Biudžetas

iš Lietuvos
iš užsienio
20 ... metais
... metais
Iš viso:

Numatoma pradžia
Pabaiga

Baigiamosios ataskaitos pateikimo terminas

(nurodoma
pasirenkama)
(nurodoma
pasirenkama)

automatiškai

arba

automatiškai

arba

(suskaičiuojama automatiškai)
(suskaičiuojama automatiškai)
(suskaičiuojama automatiškai,
užpildžius penktą paraiškos skyrių)
(suskaičiuojama automatiškai,
užpildžius penktą paraiškos skyrių)
(suskaičiuojama automatiškai,
užpildžius penktą paraiškos skyrių)
(pasirenkama metai, mėnuo, diena)
(pasirenkama metai, mėnuo, diena;
rekomenduojama projekto pabaigą
numatyti paskutinę ketvirčio dieną)
(nustatomas automatiškai, nurodžius
projekto pabaigos datas)

Anotacija lietuvių kalba
(ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų)
Anotacija anglų kalba
(ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų)
1

Institucijos grupėms 2022 m. priskirtos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-653 ,,Dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms 2022 metams“.

2. PROJEKTO VYKDYTOJAI
2.1. PAGRINDINIAI PROJEKTO VYKDYTOJAI
Projekto vadovas
1.

Pareigybė projekte
Mokslo laipsnis
Vardas, pavardė
Telefonas
El. paštas
Darbovietė(-ės) ir pareigos joje(-se)
Institucija, kurioje dirbs projekte

(pasirenkama)
(pasirenkama)

(automatiškai nurodoma vykdančioji
institucija)

Kiti pagrindiniai projekto vykdytojai
2.

Pareigybė projekte
Mokslinė kvalifikacija
Vardas, pavardė
Telefonas
El. paštas
Darbovietė(-ės) ir pareigos joje(-se)
Institucija, kurioje dirbs projekte

(pasirenkama)
(pasirenkama)

(pasirenkama)

3.
...

...

2.2. NEPAGRINDINIAI PROJEKTO VYKDYTOJAI
1.
2.
...

Pareigybė projekte
Institucija, kurioje dirbs projekte
...

(pasirenkama)
(pasirenkama)

2.3. APIBENDRINTI DUOMENYS APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS
Projekto vadovas

Pagrindinių projekto
vykdytojų skaičius

lytis
gimimo metai
daktaro laipsnio
suteikimo metai
iš viso
iš jų tyrėjų
iš jų doktorantų

(pasirenkama)
(pasirenkama)
(pasirenkama)
(suskaičiuojama automatiškai, užpildžius šio skyriaus 2.1
ir 2.2. dalis)
(suskaičiuojama automatiškai, užpildžius šio skyriaus 2.1
ir 2.2. dalis)
(suskaičiuojama automatiškai, užpildžius šio skyriaus 2.1
ir 2.2. dalis)

3. PROJEKTO PAGRINDIMAS IR VEIKLŲ APIBŪDINIMAS
3.1. Idėjos originalumas ir naujumas
Aprašyti projekto idėją, nurodyti, kaip teikiamas projektas padės ją įgyvendinti; suformuluoti projekto
tikslą (rekomenduojama – vienu sakiniu), pateikti problemos analizę, aprašyti tyrimo būklę Lietuvoje
bei užsienyje, pagrįsti idėjos originalumą ir naujumą; pateikti bibliografines nuorodas į cituotas
publikacijas, atliktus tyrimus ar kitą informaciją, kuria paraiškoje yra remiamasi (įskaitant DOI, jei
publikacija jį turi) (iki 6000 spaudos ženklų)
3.2. Idėjos aktualumas, galimas indėlis į mokslo krypties (krypčių) raidą
Pagrįsti idėjos aktualumą, galimą indėlį į mokslo krypties (krypčių) raidą, projekto socialinę naudą ar
praktinę vertę (iki 6000 spaudos ženklų)
3.3. Planuojamų tyrimų atitikimas Programai
Nurodyti planuojamų tyrimų svarbą Programos tikslui, uždaviniui bei priemonėms pasiekti (iki 2000
spaudos ženklų)
3.4. Projekto uždaviniai, metodai, darbo planas, galimos rizikos bei jų valdymas
Nurodyti projekto uždavinius (rekomenduojama kiekvieną jų suformuluoti vienu sakiniu), mokslinių
tyrimų metodus, numatomą darbų seką, sudaryti projekto vykdymo kalendorinį darbų planą; nurodyti
pagrindinę turimą įrangą ir (ar) duomenų išteklius; numatyti galimą riziką ir pateikti jos valdymo planą
– alternatyvius projekto uždavinių sprendimo būdus, siekiant projektą įgyvendinti laiku ir tinkamai (iki
6000 spaudos ženklų)
3.5. Laukiamų projekto rezultatų publikavimas ir viešinimas, planuojama pateikti produkcija3
Nurodyti, kaip bus skelbiami projekto vykdymo metu gauti rezultatai; kokią dar mokslinę ir (ar) kitą
produkciją ketinama pateikti kartu su baigiamąja ataskaita; tinkama laikoma tik ta, kurioje yra
nuoroda į finansavimo šaltinį – Lietuvos mokslo tarybą. Jei projekto rezultatus planuojama skelbti

moksliniuose straipsniuose žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science ar SCOPUS
duomenų bazes, privaloma nurodyti žurnalo vietą atitinkamos tematikos žurnalų grupėje (kvartilį)
arba žurnalo pavadinimą (kartu galima nuoroda ,,ar panašaus lygio žurnale“).
Nurodytu laiku bus pateikta ataskaita ir (jei numatoma) ši mokslinė ir (ar) kita produkcija, kurioje
paskelbti (bus paskelbti) projekto vykdymo metu gauti mokslinių tyrimų ir sklaidos rezultatai:
Eil.
Produkcijos rūšis
Produkcijos
Planuojamos
Parengtumo lygis (pasirenkama)
Nr.
(pasirenkama iš
rūšies vienetų produkcijos
20… m. ... d. teikiant baigiamąją
sąrašo)
skaičius
apibūdinimas
ataskaitą
1.
2.
...
Galima mokslinė ir (ar) technologinė produkcija bei jos parengtumo lygis nustatytas Tarybos pirmininko 2014 m. spalio
31 d. įsakyme Nr. V-217, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a7392cf036ed11e69cf5d89a5fdd27cc/GPLkrSKrBO
Jei projektas bus finansuojamas, projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija turės užtikrinti atvirąją prieigą prie
projekto vykdymo metu gautų rezultatų pagrindu paskelbtų (priimtų spausdinti) mokslo publikacijų, pateikiant
(paskelbiant) jas talpyklose ir (ar) atvirosios prieigos žurnaluose, kaip nustatyta Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu
Nr. VIII-2 „Dėl atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių patvirtinimo“ patvirtintose Atvirosios
prieigos
prie
mokslo
publikacijų
ir
duomenų
gairėse
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/dceeeb10e05711e59cc8b27b54efaf6e).
3

3.6. Informacija dėl duomenų4 valdymo plano
Nurodyti, ar projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys (pasirinkti
TAIP arba NE
vieną atsakymą)
Jei TAIP, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai
prieš pasirašydami projekto finansavimo sutartį privalės elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt
pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas – užpildyti lentelę pagal Tarybos svetainėje
pateiktas „Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų“
ir taip aprašyti, kas bus daroma projekto metu ir jam pasibaigus, kad duomenys būtų kaupiami saugiai
ir patikimai, kaip ir kokiomis sąlygomis jie bus prieinami pakartotiniam naudojimui, kada ir kaip jie
bus atveriami kitiems vartotojams
Duomenys – mokslinių tyrimų metu sukaupti ir (ar) gauti rezultatai, kurie gali būti pateikiami ir atveriami drauge su jais
pagrįstomis publikacijomis arba laikomi talpyklose, prieigą prie kurių numato talpyklą administruojanti institucija.
Plačiau apie duomenis ir reikalavimus duomenų valdymo planui ir atvirajai prieigai prie duomenų nurodyta Tarybos 2016
m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 „Dėl atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių patvirtinimo“
patvirtintose Atvirosios
prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėse (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/dceeeb10e05711e59cc8b27b54efaf6e).
4

3.7. Projekto vadovo mokslinė kompetencija bei projekto vykdytojų grupės sudėties pagrindimas
Nurodyti projekto vadovo mokslinę kompetenciją, įdirbį projekto tematikoje ir (ar) projekto mokslo
kryptyje (kryptyse); pagrįsti visos vykdytojų grupės sudėties tinkamumą ir optimalumą projektui
įgyvendinti; taip pat išvardyti visus vykdytojų per pastaruosius penkerius metus įvykdytus ar šiuo metu
vykdomus mokslinių tyrimų projektus, nurodant projektų ar temų pavadinimus, vykdymo terminus,
finansavimo šaltinius (esant vienodai informacijai apie kelis vykdytojus, jos nekartoti, o grupuoti);
išvardinti svarbiausius mokslinius darbus, jeigu jų nėra publikacijų sąraše; būtina paaiškinti, kuo
šiame projekte numatyti darbai skiriasi nuo įvykdytų arba vykdomų, taip pat pažymėti, ar šiame
projekte numatomi moksliniai tyrimai nedubliuoja anksčiau įvykdytų ar dabar vykdomų (įskaitant
pateiktas paraiškas)
3.8. Projekto partnerių indėlis į projektą, projektą įgyvendinančių institucijų sąveika
Pagrįsti partnerių reikalingumą vykdant projektą, atskleisti, kaip projektą įgyvendinančios institucijos
papildo viena kitą, aprašant jų turimas galimybes ir pasirengimą projekto tikslui pasiekti (ne daugiau
kaip 3000 spaudos ženklų); šeštame paraiškos skyriuje pridėti pasirašytą projekto partnerio sutikimą
kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas. Jei projekto partnerių nėra – nepildoma
3.9. Su projekto veiklomis susiję etiniai klausimai

Pasirinkti po vieną atsakymo variantą prie kiekvieno klausimo
Klausimas
TAIP
NE
1. Ar tyrimai bus susiję su žmonių stebėjimu, kai asmenys apie vykdomą tyrimą
nėra informuojami?
2. Ar planuojamuose moksliniuose tyrimuose bus tiriami socialiai pažeidžiami
asmenys (pvz., nepilnamečiai, įkalintieji, sergantieji fizine arba psichikos liga,
nukentėjusieji nuo smurto)?
3. Ar numatomi žmonių tyrimai bus susiję su jautriomis temomis, galinčiomis
sukelti psichologinę žalą (pvz., psichologinę traumą, tyrimo dalyvio skausmingas
emocines reakcijas, atsiminimus)?
4. Ar planuojamų mokslinių tyrimų metu bus renkami ir kaupiami konfidencialūs
asmeniniai duomenys (pvz., susiję su etnine kilme, religiniais, filosofiniais,
politiniais ir kitokiais įsitikinimais, sveikatos būkle), kurių paviešinimas galėtų
pakenkti tyrime dalyvaujančių asmenų, jų artimųjų ar kitų žmonių reputacijai?
5. Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su kitais, jūsų nuomone, etikos
požiūriu svarbiais aspektais, nei nurodyta aukščiau?
Atsakius TAIP į bent vieną klausimą, privaloma paaiškinti su kiekvienu pažymėtu etiniu klausimu
susijusius tyrimų aspektus ir numatomus šių klausimų sprendimo būdus (nuostata, kad bus kreipiamasi
į institucijos ar profesinę etikos komisiją, laikoma nepakankama); nurodyti, ar vykdant projektą
reikalingi įgaliotų institucijų leidimai, informuoto asmens sutikimai ar kiti su mokslinių tyrimų etika
susiję dokumentai (šeštame paraiškos skyriuje pridėti leidimo kopiją arba paaiškinti, kaip ir kada jie
bus gauti; jei jų gavimas mokamas, projekto išlaidų sąmatoje galima tam numatyti lėšas (iki 4000
spaudos ženklų)
3.10. Papildoma informacija
Jei reikia, nurodyti kitą, su projektu susijusią informaciją (iki 2000 spaudos ženklų)
4. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5

Išlaidų pavadinimas

Lėšos projekto vykdymo metais, Eur
20...

...

Iš viso

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo ir kitos įmokos
Išlaidos paslaugoms
Išlaidos autoriniams darbams
Išlaidos prekėms
Išlaidos komandiruotėms
Išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti
Netiesioginės išlaidos5
Iš viso:

Iki 30 proc. lėšų, nurodytų 1–4 eilutėse.

5. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATOS PAGRINDIMAS
5.1. DARBO UŽMOKESČIO PAGRINDIMAS
Eil. Projekto Pareigybė Projekto Projekto Darbo ir Pareigybės valandinis
Darbo
Socialinio
Nr. vykdytojo projekte vykdymo vykdymo atostogų
atlygis, Eur/val.
užmokestis draudimo
vardas,
metai mėnesių valandų didžiausias pritaikytas per metus su ir kitos
pavardė
skaičius skaičius leistinas7
atostogų
įmokos,
per
rezervu, Eur
Eur8
6
metus
(6×8)

1

2

3

4

7

8

Iš viso:

-

-

Iš viso projekto vykdytojams:
Iš viso projekto vykdytojams
pamečiui:

×
×

×
×

1.

5

6

9

10

20...
Atliekami
darbai:
...

2.
...

...

Bendras kiekvieno pagrindinio vykdytojo darbo valandų skaičius projekte turi būti ne mažesnis kaip 20 valandų,
padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais; nepagrindinių projekto vykdytojų darbo apimtis nėra ribojama.
7
Kaip nurodyta Tarybos pirmininko 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakyme Nr. V-443 „Dėl didžiausių leistinų pareigybių
valandinių atlygių patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/91f7b130b65311e88f64a5ecc703f89b).
8
Socialinio draudimo ir kitos įmokos susideda iš:
1. Draudėjo bendrojo socialinio draudimo įmokos, taikant tarifą, nustatytą neterminuotoms sutartims (jei institucija
sudarys terminuotas darbo sutartis, įmokos dydis bus perskaičiuojamas (pritaikant papildomą 0,72 proc. įmokos tarifo
dalį) teikiant metinę projekto išlaidų sąmatą).
2. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos, priklausančios nuo tarifų grupės, kuriai
priskirta institucija.
3. Jei institucija nėra biudžetinė įstaiga – įmokų į Garantinį ir Ilgalaikio darbo išmokų fondus. 2022 m. tarifai
nustatyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos garantijų
darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatyme.).
6

5.2. IŠLAIDŲ PASLAUGOMS PAGRINDIMAS9
Paslaugos pavadinimas ir
Lėšos projekto vykdymo metais, Eur
planuojamų išlaidų
20...
...
iš viso
pagrindimas
Pateikiant išlaidų pagrindimą paaiškinama, kodėl paslauga būtina projekto įgyvendinimui, nurodoma
paslaugos kaina ir kuo remiantis ji buvo nustatyta, nurodomas paslaugos teikėjas, jei jis žinomas
1. (nurodomas paslaugos
pavadinimas)
20... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
2. ...
...
Eil.
Nr.

Paslaugų sutartys gali būti sudaromos tik nepagrindiniams projekto darbams atlikti; jei sutartis sudaroma su fiziniu
asmeniu, juo negali būti projekto vykdytojas.
9

5.3. IŠLAIDŲ AUTORINIAMS DARBAMS PAGRINDIMAS10
Autorinio darbo
Lėšos projekto vykdymo metais, Eur
pavadinimas ir
20...
...
iš viso
planuojamų išlaidų
pagrindimas
Pateikiant išlaidų pagrindimą paaiškinama, kodėl autorinis darbas būtinas projekto įgyvendinimui,
nurodoma jo vertė ir kuo remiantis ji buvo nustatyta, nurodomas autoriaus vardas, pavardė,
darbovietė; jei autorius nežinomas, patvirtinama, kad autorinį darbą atliks ne projekto vykdytojas.
1. (nurodomas autorinio
darbo pavadinimas)
20... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
2. ...
Eil.
Nr.

...
Autorinės sutartys gali būti sudaromos tik nepagrindiniams projekto darbams atlikti ir tik su asmenimis, kurie nėra
projekto vykdytojai.
10

5.4. IŠLAIDŲ PREKĖMS PAGRINDIMAS
Prekės (prekių grupės)
Lėšos projekto vykdymo metais, Eur
pavadinimas ir
20...
...
iš viso
planuojamų išlaidų
pagrindimas
Pateikiant išlaidų pagrindimą paaiškinama, kodėl prekės būtinos projekto įgyvendinimui, nurodoma jų
kaina ir kuo remiantis ji buvo nustatyta; rekomenduojama mažesnės nei 300 Eur vertės prekes
sugrupuoti, pvz., kanceliarinės prekės (popierius, užpildai spausdintuvui, informacijos saugojimo
laikmenos ir pan.)
1. (nurodomas prekės
(prekių grupės)
pavadinimas)
20... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
2. ...
...
Eil.
Nr.

5.5. IŠLAIDŲ KOMANDIRUOTĖMS PAGRINDIMAS
Išlaidos komandiruotėms apskaičiuojamos vadovaujantis Tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d.
įsakymu Nr. V-191 „Dėl mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo
ataskaitos patvirtinimo“ (Tarybos pirmininko 2021 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-86 redakcija)
patvirtinta Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita, nurodant
komandiruotės tikslą ir susiejant ją su projekto tikslais ir laukiamais rezultatais.
5.6. IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM TURTUI ĮSIGYTI PAGRINDIMAS11
Pavadinimas ir
Institucija,
Lėšos projekto vykdymo metais, Eur
planuojamų išlaidų
įsigysianti
20...
...
iš viso
pagrindimas
ilgalaikį turtą
Pateikiant išlaidų pagrindimą paaiškinama, kodėl planuojamas įsigyti ilgalaikis turtas būtinas projekto
įgyvendinimui, jei yra projekto partnerių, nurodoma institucija, kuri įsigys ilgalaikį turtą; taip pat
planuojamų įsigyti prietaisų ar įrangos kiekis, preliminari kaina ir kuo remiantis ji buvo nustatyta
(kaina gali būti pagrįsta šeštame paraiškos skyriuje pridedant tiekėjo pasiūlymą)
1. (nurodomas prietaiso ar (pasirenkama
įrangos pavadinimas)
institucija)
20... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
... metais
(pateikiamas išlaidų pagrindimas)
2. ...
...
Eil.
Nr.

11

Ilgalaikį turtą gali įsigyti tik Lietuvos valstybinė institucija.

5.7. NETIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS
Lėšos projekto vykdymo metais
Lėšų, nurodytų projekto išlaidų sąmatos 1–4 eilutėse, suma, Eur

20...
...
metais metais Iš viso

Pasirinktas netiesioginių išlaidų dydis, proc. (ne daugiau kaip 30 proc.)
Netiesioginės išlaidos, Eur

6. PRIEDAI
6.1. Pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai (CV) kartu su publikacijų sąrašu
Eil.
Pagrindinio vykdytojo vardas, pavardė
Elektroninė byla
Nr.
1.
(nurodoma automatiškai, užpildžius antrą paraiškos skyrių) (pridedamas kiekvieno nurodyto
vykdytojo CV ir publikacijų
sąrašas vienoje el. byloje .pdf
formatu)
2
...

6.2. Kiti priedai
Eil.
Nr.
1.

Paaiškinimas

Elektroninė byla
(pridedama elektroninė byla
.pdf formatu)

2.
...
Pateikdamas konkursui paraišką patvirtinu, kad:
 visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga;
 pagrindiniai projekto vykdytojai yra išreiškę sutikimą vykdyti projektą, jei jis bus
finansuojamas;
 pagrindiniai projekto vykdytojai atitinka institucijoje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus
tų pareigybių, į kurias planuojama juos įdarbinti projektui vykdyti.
Projekto vadovas

..................................................
(Vardas, pavardė)

_______________________

