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I skyrius – Bendrosios nuostatos
4 punktas – sąvokos:

Aukšto lygio tyrėjų grupė – pagal šią priemonę finansuojamą mokslinį tyrimą
vykdanti tyrėjų grupė.
Tiksliniai moksliniai tyrimai – moksliniai tyrimai, kurie turi prisidėti prie sumanios
specializacijos strategijos veiksmų planų teminio specifiškumo, kuriant originalias,
praktiškai pritaikomas žinias <...> bei ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas
atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami.
Mokslinio tyrimo grupė – mokslinio tyrimo vadovas, pagrindiniai ir nepagrindiniai
mokslinio tyrimo grupės nariai.

Pagrindinis mokslinio tyrimo grupės narys – asmuo, atliekantis esminius MT darbus,
paprastai trunkančius visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir kurio mokslinė
kompetencija svarbi vertinant paraišką.
Mokslinio tyrimo vadovas – mokslininkas, inicijuojantis paraiškos teikimą, kartu su
MT grupės nariais įgyvendinantis projektą ir vadovaujantis jo įgyvendinimui.

I skyrius – Bendrosios nuostatos
4 punktas - sąvokos – Mokslinio tyrimo vadovas:
Jaunasis mokslininkas

Patyręs mokslininkas

Daktaro laipsnį įgijęs ne daugiau kaip
prieš 10 m. iki paskutinės paraiškų
teikimo termino dienos:
t. y. - daktaro laipsnis įgytas ne
anksčiau nei 2007-06-30
Į šį laikotarpį neįskaičiuojamos
nėštumo ir gimdymo, tėvystės
atostogos ir atostogos vaikui prižiūrėti

Daktaro laipsnį įgijęs ne mažiau kaip
prieš 10 metų iki paskutinės paraiškų
teikimo termino dienos:
t. y. – daktaro laipsnis įgytas ne vėliau
nei 2007-06-29
Į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo
ir gimdymo, tėvystės atostogos ir
atostogos vaikui prižiūrėti

Svarbu:
-

nėra nustatytų minimalių atitikties reikalavimų;

-

mokslinio tyrimo vadovo kompetenciją vertina ekspertai;

-

jaunieji ir patyrę mokslinio tyrimo vadovai vertinami atskirose konkursinėse
grupėse.

I skyrius – Bendrosios nuostatos
9 ir 10 punktai – lėšos:
Kvietimo suma – 28 962 002 Eur
Lėšos pagal SMART kryptis:
Energetika ir tvari aplinka

4,257 mln Eur

Įtrauki ir kūrybinga visuomenė

2,285 mln Eur

Agroinovacijos ir maisto technologijos

3,816 mln Eur

Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos

8,358 mln Eur

Sveikatos technologijos ir biotechnologijos

5,836 mln Eur

Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių
technologijos
Svarbu:

4,410 mln Eur

- naudos ir kokybės vertinimo metu paraiškos suskirstomos pagal mokslo sritis (ir
kryptis). Mokslo sritis ir kryptis (-ys) nurodomos paraiškos 5 dalyje;
- lėšos skirstomos pagal SMART kryptis.

I skyrius – Bendrosios nuostatos
11 punktas – priemonės tikslas:
-

Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą.

12 punktas – remiama veikla:
-

Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams
aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti
komercinami.

13 punktas – veiklos tikslas:
-

Plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant sumanios specializacijos
krypčių prioritetus, ir skatinti MSI vykdyti MTEP tematikas, turinčias komercinį
potencialą.

Svarbu:
-

atitiktis veiklos pobūdžiui ir tikslui tikrinama tinkamumo finansuoti vertinimo
metu – esminė projektų finansavimo sąlyga;

-

Atitiktis vertinama pagal paraiškos 5 dalyje pateiktą informaciją ir pagal Paraiškos
2 priedą „Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams
įvertinti“.

II skyrius – Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams
15 punktas – pareiškėjai:
- Į AIKOS įtrauktos MSI;
- Universitetų ligoninės.
15 punktas – partneriai:
- Juridiniai asmenys (viešieji ir privatūs), per paskutinius kalendorinius metus vykdę
MTEP veiklas.
Kartu su paraiška partneriai (privatūs juridiniai asmenys) turi pateikti:
-

VMI prie LR FM patvirtintą mokesčių deklaraciją už paskutinius kalendorinius metus;

-

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją;

-

Jei partneris – kitoje ES valstybėje narėje registruotas juridinis asmuo, jis gali pateikti
tos šalies, kurioje yra registruotas, įgaliotos institucijos išduotą dokumentą,
patvirtinantį partnerio (privataus juridinio asmens) smulkiojo ir vidutinio verslo
subjekto statusą ir įgaliotos institucijos patvirtintą mokesčių deklaraciją už paskutinius
kalendorinius metus;

-

Galiojančią bendradarbiavimo (partnertystės) sutarties kopiją (svarbu atsižvelgti ir į
Aprašo 51 punktą, apibrėžiantį sėkmingą bendradarbiavimą).

II skyrius – Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams
20 punktas – mokslinio tyrimo vadovas gali vadovauti tik vienam projektui pagal
Aprašą.
21 punktas – Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimai ir Lietuvos
mokslo tarybos sprendimai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo:
-

Vertinama, ar nurodyto MT vadovo ar kitų pagrindinių MT grupės narių atžvilgiu
nėra priimtas sprendimas dėl akademinės etikos pažeidimo (paraiškos
nesvarstomos 5 metus nuo sprendimo įsigaliojimo dienos);

-

Vertinama, ar nurodyto MT vadovo ar kitų pagrindinių MT grupės narių atžvilgiu
nėra priimtas LMT sprendimas dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo (paraiškos
nesvarstomos 3 metus nuo sprendimo įsigaliojimo dienos).

III skyrius – Reikalavimai projektams
24 punktas – Specialieji projektų atrankos kriterijai:
- Projektai turi atitikti bent vieną Sumanios specializacijos programos prioriteto
veiksmų planą (veiksmų planai nurodyti Aprašo 24.1. papunktyje);

- Pareiškėjas turi būti įgyvendinęs Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų
institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, 10, 12, 16 ir
17 punktuose nustatytus reikalavimus.
28 punktas – Projektų trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 48 mėn.
29 punktas - Projektai dėl objektyvių priežasčių gali būti pratęsiami ne ilgesniam nei 6
mėn. laikotarpiui bet ne ilgiau nei iki 2023 m. spalio 1 d.

III skyrius – Reikalavimai projektams
25 punktas – Projektų atrankos kriterijai:
1. Planuojami mokslinio tyrimo projektų rezultatų svarba ir panaudojimo perspektyvos:
1.1. Skiriami 3 balai, jei planuojamas projekto rezultatas būtų:
a) Išduotas patentas EPO, UPSTO ar JPO, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys;
b) Europos specializuotuose centruose įvertinta augalų veislė;
c) Tarptautiniu mastu pripažinta tvarka įregistruota gyvūnų veislė;
d) Nauja technologija;

e) Mikroorganizmų kamienas;
f)

Atviras naujas skaitmeninis išteklius, duomenų bazė, atviro kodo programinė įranga, tinkama
panaudoti MTEP;

g) Patentas Lietuvoje, patentinė paraiška, turintis (-ti) registracijos pažymą (atkreipti dėmesį į
projektų stebėsenos rodiklius)

Svarbu:
- Už šį kriterijų skiriami tik 3 balai (projekto rezultatai nesumuojami);
1.2. Rezultatų panaudojimo galimybės ir perspektyvos įgyvendinant SMART kryptis.

III skyrius – Reikalavimai projektams
25 punktas – Projektų atrankos kriterijai:
2. Mokslinio tyrimo projekto idėjos novatoriškumas;

3. Mokslinio tyrimo projekto vadovo mokslinė kompetencija;
4. Pareiškėjo ir (arba) partnerio nuosavo įnašo dydis (neprivalomas);
5. Pareiškėjo dalyvavimo tarptautinių mokslo programų projektuose bei pareiškėjo
vykdytų ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymų aprėptis:
- Nustatoma konkretaus pareiškėjo lėšų, gautų iš tarptautinių mokslo programų projektų
ir gautų iš ūkio subjektų MTEP užsakymų vertė. Vertė įvertinama balais.
Svarbu:
- Atsižvelgiant į LMT atliekamą mokslo (meno) darbų ir universitetų ligoninių mokslinės
veiklos vertinimo metodiką, balai skiriami pagal mokslo sritis;
- Vertinimą pagal 1-3 kriterijus atlieka užsienio ekspertai. Vertinimą pagal 4-5 kriterijus
atlieka LMT darbuotojai.

III skyrius – Reikalavimai projektams
30 punktas – projekto veiklų vykdymo teritorija:
- Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje;
- Projekto veiklos gali būti vykdomos kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti
produktai, rezultatai ir nauda atitenka Lietuvos Respublikai;

- Kitose ES valstybėse narėse vykdomų veiklų išlaidos neturi viršyti 15 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų sumos.
32 punktas – privalomi Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodikliai:
- Įgyvendinti MTEP projektai;
- „MSI pateiktos patentų paraiškos“ arba „Universitetų ligoninių pateiktos patentų
paraiškos“:
Patentinė paraiška – patentų biuro nustatyta tvarka patentų biurui mokslo ir studijų
institucijos (universiteto ligoninės) pateikta paraiška (prašymas) išduoti tarptautinį
patentą. Tarptautiniu laikomas patentas, skirtas kitų šalių rinkoms.

III skyrius – Reikalavimai projektams
34 punktas – alternatyvūs priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodikliai:
-

Pasirenkami tik tais atvejais, jei atsižvelgiant į projekto pobūdį, neįmanoma siekti
patentinės paraiškos (patento);

-

Nurodomi paraiškoje, pildant stebėsenos rodiklio aprašomąją dalį;

-

Bus įtraukiami į projektų finansavimo sutartis ir privalomi pasiekti.

42 punktas – projekto fiziniai veiklos rodikliai turi atitikti:

-

Priemonių įgyvendinimo plano I skyriaus VI skirsnio rodiklius;

-

SMART prioritetų teminį specifiškumą;

-

LMT pirmininko įsakyme „Dėl pavyzdinių mokslo ir sklaidos projektų galimos
mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašų patvirtinimo“ nurodytą
mokslinę produkciją.

IV skyrius – Finansavimo reikalavimai
45 ir 47 punktai – suma ir finansinis intensyvumas:
- Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis – 700 000 Eur;
- Prie šios sumos projekto vykdytojas ir (arba) partneris gali prisidėti savo lėšomis;
- Nustačius valstybės pagalbą, taikomas mažesnis finansinis intensyvumas;
- Nustačius mažesnį finansinį intensyvumą, projekto vykdytojas ir (arba) partneris
privalo padengti likusią tinkamų finansuoti išlaidų dalį.

48 punktas – projekto vykdymo etapai:
- Paraiškoje turi būti aiškiai atskirti MT ir EP etapai;
- Jei etapai neatskiriami, laikoma, kad projektu įgyvendinamas EP etapas (atitinkamai
– mažesnis finansinis intensyvumas).

V skyrius – Paraiškų vertinimas
75 – 88 punktai – paraiškų vertinimas ir atranka:
- Paraiškų TF ir NK vertinimas bei atranka trunka 90 dienų;
- Paraiškų NK vertinimą atlieka užsienio ekspertai (1-3 kriterijai);
- Paraiškų NK vertinimas atliekamas pagal mokslo sritis/kryptis;
- Paraiškų atranka atliekama pagal SMART kryptis;
- Jei vienose SMART kryptyse projektams neužteko lėšų, o kitose SMART kryptyse liko
nepaskirstytų lėšų:
- Pirmiausia finansuojami projektai, kurie surinko daugiau balų.
Svarbu:
- Paraiškų grupių sąrašai bus skelbiami LMT svetainėje.

VI skyrius – Projektų įgyvendinimas
103 punktas – projektų priežiūra:
- Projektai, kurie įgyvendinami taikant valstybės pagalbą, privalo teikti prašomus
dokumentus 3 metus po projekto finansavimo pabaigos.
104 punktas – projektų patikros:
- Atliekamos 1 kartą per projektų įgyvendinimo laikotarpį.
105 ir 106 punktai – mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos:
- Teikiamos 2 kartus per projektų įgyvendinimo laikotarpį;
- Vertinamos ekspertų;

- Nusprendžia tolimesnį projekto finansavimą;
- Suteikia galimybę nutraukti projekto finansavimą be pažeidimų.
102 punktas – MT vadovo darbo sąlygos:
- MT vadovas turi dirbti ne mažiau 840 val. per metus;
- Su MT vadovu negalima sudaryti nuotolinių darbo sutarčių.

Kiti klausimai
AL MTEP SMART
Partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys;
UAB – galimi; Užsienio juridiniai asmenys – galimi
Atitikties reikalavimai netaikomi
Iki 48 mėn.
Iki 700 000 Eur
Tik SMART krypčių tematikos; Veiksmų planuose
nurodytos tematikos ir laukiami rezultatai; Visi
projektai turi būti orientuoti į rezultatų
komercinimą.
Projektų rezultatai nustatomi iš anksto
Lėšų paskirstymas pagal SMART kryptis

AL MTEP
Partneriai negalimi
Taikomi aukšti MT vadovų atitikties reikalavimai
42-48 mėn.
Iki 600 000 Eur
Projektų tematikos neribojamos

Projektų rezultatams reikalavimai netaikomi

Lėšų paskirstymas pagal mokslo sritis/kryptis
netaikomas
DU + FĮ komandiruotėms + FN MTEP vykdymui + FN DU + 40%DU
netiesioginėms

III skyrius – Reikalavimai projektams
38. Tuo atveju, kai pareiškėjas vykdo projektą kartu su partneriu privačiuoju juridiniu asmeniu ir
(arba) projekto rezultatai bus skirti ekonominei veiklai vykdyti (taip, kaip apibrėžta Komunikate Nr.
2014/C198/01), pagal šį Aprašą gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje. (Valstybės narės arba iš jos
valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri palaikydama tam tikras įmones arba tam
tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su vidaus rinka,
kai ji daro įtaką valstrybių narių tarpusavio prekybai.)
Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams, yra investicinė pagalba, teikiama pagal
Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2-5
dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos mokslinių tyrimų plėtrai ir
infrastruktūrai teikimo sąlygas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra
suderinamos su vidaus rinka. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25
straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka įgyvendinančioji institucija pagal Aprašo 4 priede nurodytus
vertinimo kriterijus.
39. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) pagal šį Aprašą nelaikomas valstybės pagalbos gavėju, jei jis
projekte dalyvauja vykdydamas neekonominę veiklą, kaip tai apibrėžiama Komunikato Nr.
2014/C198/01 19 punkte.

III skyrius – Reikalavimai projektams
47. Jeigu projektas yra vykdomas kartu su partneriu privačiuoju juridiniu asmeniu ir (arba) projekto
rezultatai bus skirti ekonominei veiklai vykdyti (taip, kaip apibrėžta Komunikate Nr. 2014/C198/01),
didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nurodyta Aprašo 1 lentelėje.
Komunikato 19 str. - Neekonominio pobūdžio veikla:
a) Mokslinių tyrimų organizacijų ir mokslinių tyrimų infrastruktūros pagrindinė veikla:
- Mokymo veikla, siekant parengti daugiau geresnės kvalifikacijos žmogiškųjų išteklių (švietimas);
- Nepriklausomi MTTP, siekiant daugiau žinių ir geresnio suvokimo, įskaitant bendradarbiaujant
atliekamus MTTP, kai įmonės veiksmingai bendradarbiauja (Aprašo 51 p.) (Komisijos reglamanto (ES)
Nr. 651/2014 25 str. 6 d. b) p.);
- Be išimtinių teisių ir laikantis nediskriminavimo principo plačiai skleidžiami mokslinių tyrimų
rezultatai (mokymai, atvira prieiga prie duomenų bazių, vieši leidiniai).
b) Žinių perdavimo veikla, kai visas šios veiklos pelnas reinvestuojamas į pagrindinę mokslinių tyrimų
organizacijos ar mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklą (taip pat, jei paslaugų teikimas atviro konkurso
būdu perduodamas trečiosioms šalims).

IV skyrius – Tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir finansavimo
reikalavimai

Eil.
Nr.

1.

2.

1 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.
Galimas bazinės finansuojamosios
dalies padidinimas, bet ne daugiau
nei iki 80 procentų tinkamų
finansuoti išlaidų
Bazinė
PadidiPadidinaPadidinama
finannama
ma labai
už
suojavidutinė
mažoms ir veiksmingą
moji
ms
mažoms
bendradardalis
įmonėms įmonėms
biavimą, jei
tenkinamos
Reglamento
(ES) Nr.
651/2014
25
straipsnio 6
punkto b
papunktyje
nurodytos
sąlygos
Moksli50
+10
+20
+15
niai
proc.
procenti- procentiprocentinių
tyrimai
nių
nių
punktų
punktų
Eksperi25
+10
+20
+15
mentinė
proc.
procenti- procentiprocentinių
plėtra
nių
nių punktų punktų
punktų

Didžiausia galima
finansuojamoji dalis
atsižvelgiant į valstybės
pagalbos gavėjo statusą
Didelė Vidutinė Labai
įmonė įmonė
maža ir
maža
įmonė

65
proc.

75 proc.

80
proc.

40
proc.

50 proc.

60
proc.

IV skyrius – Tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir finansavimo
reikalavimai
48. Paraiškoje (projekte) turi būti aiškiai atskirti mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros etapai. Kiekvienam etapui nustatoma atskira didžiausia
galima projekto finansuojamoji dalis. Jeigu projektas yra vykdomas kartu su
partneriu privačiuoju juridiniu asmeniu ir (arba) projekto rezultatai bus skirti
ekonominei veiklai vykdyti (taip, kaip apibrėžta Komunikate Nr. 2014/C198/01),
didžiausia galima kiekvieno etapo finansuojamoji dalis apskaičiuojama
vadovaujantis Aprašo 47 punktu.
49. Jeigu paraiškoje (projekte) neįmanoma atskirti mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros etapų, projektui nustatoma eksperimentinei plėtrai
taikoma projekto finansuojamoji dalis, nustatyta Aprašo 47 punkte.

IV skyrius – Tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir finansavimo
reikalavimai
50. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, projekto finansuojamoji dalis
kiekvienam valstybės pagalbos gavėjui nustatoma atskirai. Viena ar kelios projekte
bendradarbiaujančios šalys gali prisiimti visas projekto išlaidas ir taip apsaugoti
kitas šalis nuo projekto finansų rizikos.
51. Siekiant gauti papildomą 15 proc. finansavimo intensyvumą pagal Aprašo 47
punktą – t. y., veiksmingai bendradarbiaujant privačiam juridiniam asmeniui ir
bent vienai mokslo ir studijų institucijai ar universiteto ligoninei, būtina tenkinti
bent vieną iš šių sąlygų:
51.1. mokslo ir studijų institucija ar universiteto ligoninė privalo padengti bent 10
proc. tinkamų finansuoti išlaidų ir turi teisę skelbti savo pačios mokslinių tyrimų
rezultatus;
51.2. projekto rezultatai turi būti plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose,
atviros prieigos saugyklose arba per nemokamą arba atvirą programinę įrangą.

IV skyrius – Tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir finansavimo
reikalavimai
Ši lentelė yra LMT tinklapyje www.lmt.lt (prie kvietimo dokumentų).
1. PROJEKTO BIUDŽETO PASKIRSTYMAS PAGAL PAREIŠKĖJĄ IR PARTNERĮ (-IUS)
Projekto biudžeto
paskirstymas
1.1. Bendra projekto suma
1.1.1. Projekto vykdymas
1.1.2. Dalis tiesioginių ir
netiesioginės išlaidos
1.2. Pareiškėjui tenkanti
biudžeto dalis
1.2.1. Projekto vykdymas
1.2.2. Dalis tiesioginių ir
netiesioginės išlaidos
1.3. Projekto partneriui
Nr. ... tenkanti biudžeto
dalis
1.3.1. Projekto vykdymas
1.3.2. Dalis tiesioginių ir
netiesioginės išlaidos
(...)

1. Skiriamas
finansavimas, Eur

2. Pareiškėjo ir partnerio
(-ių) lėšos, Eur

3. Iš viso, Eur

IV skyrius – Tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir finansavimo
reikalavimai
2. PROJEKTO BIUDŽETO PASKIRSTYMAS PAGAL PROJEKTO VEIKLŲ POBŪDĮ
Projekto biudžeto
paskirstymas

2.1. Bendra projekto suma
2.1.1. Projekto vykdymas
2.1.2. Dalis tiesioginių ir
netiesioginės išlaidos
2.2. Pareiškėjui tenkanti
biudžeto dalis
2.2.1. Projekto vykdymas
2.2.2. Dalis tiesioginių ir
netiesioginės išlaidos
2.3. Projekto partneriui
Nr. ... tenkanti biudžeto
dalis
2.3.1. Projekto vykdymas
2.3.2. Dalis tiesioginių ir
netiesioginės išlaidos
(...)

1. Moksliniams
tyrimams skiriama
biudžeto dalis, Eur

2. Eksperimentinei plėtrai
skiriama projekto biudžeto
dalis, Eur

3. Iš viso, Eur

IV skyrius – Tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir finansavimo
reikalavimai
3. PROJEKTO BIUDŽETO PASKIRSTYMAS PAGAL PAREIŠKĖJO IR PARTNERIO EKONOMINĘ
IR NEEKONOMINĘ VEIKLĄ
Projekto biudžeto
paskirstymas
3.1. Bendra projekto suma
3.1.1. Projekto vykdymas
3.1.2. Dalis tiesioginių ir
netiesioginės išlaidos
3.2. Pareiškėjui tenkanti
biudžeto dalis
3.2.1. Projekto vykdymas
3.2.2. Dalis tiesioginių ir
netiesioginės išlaidos
3.3. Projekto partneriui
Nr. ... tenkanti biudžeto
dalis
(...)

1. Ekonominė veikla,
Eur

2. Neekonominė veikla, Eur

3. Iš viso, Eur

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

