TVIRTINU
Lietuvos mokslo tarybos
Mokslo fondo direktorius
..........................................
(Parašas)
..........................................
(Vardas ir pavardė)
..........................................
(Data)

LIETUVOS MOKSLO TARYBA
GAMTOS, TECHNOLOGIJOS, MEDICINOS IR SVEIKATOS, ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ
SRIČIŲ PARAIŠKOS PARAMAI AKADEMINEI IŠVYKAI GAUTI
ADMINISTRACINĖS PATIKROS PAŽYMA
Nr. AP-DAK-22-N
2022 m. ......................... ... d.
Vilnius
Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos krypties „Parama akademinėms išvykoms“ 2022 m. II
pusmečio kvietimo gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio mokslų sričių paraiškos,
kurios registracijos Nr. P-DAK-22-N, administracinės patikros rezultatai yra šie:
Patikros kriterijus
pirminis

Patikros rezultatas1
neatitikties
galutinis
kriterijui
paaiškinimas

neatitikties
kriterijui
paaiškinimas

I DALIS. PARAIŠKOS ATITIKTIS PATIKROS KRITERIJAMS PAGAL 2022 M. II
PUSMEČIO KVIETIMO PARAIŠKOMS KELIAMUS REIKALAVIMUS, KURIŲ
NEATITIKIMŲ NEGALIMA PATAISYTI
1. Paraiškos kalba atitinka Lietuvos
mokslo tarybos mokslo ir sklaidos

projektų konkursinio finansavimo
bendrųjų taisyklių ir kvietimo
reikalavimus
1.1. Paraiška pateikta lietuvių arba anglų

kalba
2. Doktorantas atitinka kvietimo ir teisės
aktų, taikomų šiai Lietuvos mokslo

tarybos remiamos veiklos krypčiai,
reikalavimus
2.1. Doktorantas gali teikti tik vieną šio

kvietimo paraišką
3. Išvyka atitinka kvietimo ir teisės aktų,

taikomų šiai Lietuvos mokslo tarybos
remiamos veiklos krypčiai, reikalavimus
3.1. Išvyka turi prasidėti ne anksčiau kaip

nuo 2022 m. liepos 1 d.
3.2. Išvyka turi pasibaigti ne vėliau kaip iki

2022 m. gruodžio 15 d.

3.3. Išvyka turi trukti ne ilgiau kaip 30

dienų
3.4. Išvyka turi baigtis ne vėliau nei

numatyta doktorantūros pabaiga
3.5. Paraiškoje turi būti prašoma paramos

tik vienai išvykai
4. Prašomos paramos lėšos atitinka
kvietimo ir teisės aktų, taikomų šiai

Lietuvos mokslo tarybos remiamos
veiklos krypčiai, reikalavimus
4.1. Prašomos paramos lėšos turi neviršyti
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II DALIS. PARAIŠKOS ATITIKTIS PATIKROS KRITERIJAMS PAGAL 2022 M. II
PUSMEČIO KVIETIMO PARAIŠKOMS KELIAMUS REIKALAVIMUS, KURIŲ
NEATITIKIMUS GALIMA PATAISYTI
5. Kartu su paraiška teikiami
dokumentai atitinka kvietimo ir teisės


aktų, taikomų šiai Lietuvos mokslo
tarybos remiamos veiklos krypčiai,
reikalavimus2
5.1. Paraiškoje turi būti pateiktos visų
paskelbtų publikacijų, įtrauktų į sąrašą,


kopijos ir patentų, įtrauktų į sąrašą,
registracijos pažymų kopijos
5.2. Paraiškoje turi būti pateikti visų
priimtų spausdinti publikacijų, įtrauktų į


sąrašą, rankraščiai ar publikacijų maketai
5.3. Paraiškoje turi būti pateikti visų
priimtų spausdinti publikacijų, įtrauktų į


sąrašą, priėmimą spausdinti įrodantys
dokumentai
5.4. Paraiškoje turi būti pateikti visų
pranešimų, įtrauktų į sąrašą, pristatymą
pagrindžiantys dokumentai: pagrindžianti


renginio programos inernetinės svetainės
ekrano kopija arba dokumento, įrodančio
pranešimo pristatymo faktą, kopija
5.5. Paraiškoje turi būti pateiktas pranešimo
įtraukimą į renginio programą patvirtinantis
dokumentas (jei prašoma paramos vykti į


renginį ir nurodoma, kad renginio
organizatorių patvirtinimas turimas)
5.6. Paraiškoje turi būti pateiktas pranešimo
pateikimą renginio organizatoriams
patvirtinantis dokumentas (jei prašoma


paramos vykti į renginį ir nurodoma, kad
pranešimo rūšis nežinoma)
5.7. Paraiškoje turi būti pateiktas
institucijos, į kurią vykstama stažuotis,
patvirtinimas, kad nurodytam laikotarpiui


bus sudarytos sąlygos stažuotis (jei
prašoma paramos vykti į stažuotę)

5.8. Paraiškoje turi būti pateiktas stažuotės
vadovo įsipareigojimas vadovauti (jei


prašoma paramos vykti į stažuotę)
5.9. Paraiškoje turi būti pateiktas stažuotės
vadovo gyvenimo aprašymas (CV) (jei


prašoma paramos vykti į stažuotę)
5.10. Paraiškoje turi būti pateiktas stažuotės
vadovo publikacijų sąrašas (jei prašoma


paramos vykti į stažuotę)
5.11. Kartu su paraiška turi būti pateikta
pagal galiojančią formą parengta


institucijos rekomendacija skirti
doktorantui paramą akademinei išvykai
5.12. Institucijos rekomendacija turi turėti


institucijos registracijos numerį
5.13. Institucijos rekomendacija turi būti


skirta doktorantui, teikiančiam paraišką
5.14. Institucijos rekomendacija turi būti
pasirašyta institucijos vadovo ar jo įgalioto


asmens
____________________________
1
– žymėjimų pavyzdys:  atitinka kriterijų,  neatitinka kriterijaus;
2
– paraiškos administracinė patikra tęsiama pagal 5 punkte nustatytus kriterijus tuo atveju, jei
paraiška įvertinta atitinkanti administracinės patikros 1-4 punktuose nustatytus kriterijus.
GALUTINĖ PARAIŠKOS ADMINISTRACINĖS PATIKROS IŠVADA:
Paraiška Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos krypties „Parama akademinėms išvykoms“
2022 m. II pusmečio kvietimo paraiškoms keliamus (-ų) reikalavimus (-ų):
 atitinka
 neatitinka
Atlikus ekspertinį vertinimą, paraiška gali būti tikslinama.
Pirminę administracinę patikrą atliko:
Mokslo programų skyriaus vyriausiasis specialistas

vardas, pavardė

Galutinę administracinę patikrą atliko:
Mokslo programų skyriaus vyriausiasis specialistas

vardas, pavardė

Galutinės administracinės patikros rezultatus suderino:
Mokslo programų skyriaus vedėjas

vardas, pavardė

