Formos patvirtintos
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko
2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-372
(Paraiškos XII kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui įgyvendinti administracinės
patikros pažymos pavyzdinė forma)
TVIRTINU
Lietuvos mokslo tarybos
Mokslo fondo direktorius
..........................................
(Parašas)

..........................................
(Vardas ir pavardė)

..........................................
(Data)

PARAIŠKOS XII KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ GRUPIŲ PROJEKTUI ĮGYVENDINTI
ADMINISTRACINĖS PATIKROS PAŽYMA
Nr. AP-MIP-23-N (I)
202... m. ......................... ... d.
Vilnius
XII kvietimo mokslininkų grupių projektams įgyvendinti I konkursui pateiktos paraiškos, kurios registracijos
Nr. P-MIP-23-N, administracinės patikros rezultatai yra šie:
Patikros rezultatas1
pirminis
neatitikties
galutinis
neatitikties
kriterijui
kriterijui
paaiškinimas
paaiškinimas
I DALIS. PROJEKTO PARAIŠKOS ATITIKTIS PATIKROS KRITERIJAMS PAGAL I KONKURSO
PARAIŠKOMS KELIAMUS REIKALAVIMUS, KURIŲ NEATITIKIMŲ NEGALIMA PATAISYTI

1. Vykdančioji institucija atitinka kvietimo reikalavimus
1.1. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir
studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų

registrą, ar valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga

2. Projekto terminai atitinka kvietimo reikalavimus
2.1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2023 m.

balandžio 1 d. ir ne vėliau kaip 2023 m. liepos 1 d.

2.2. Projekto trukmė ne ilgesnė nei 36 mėn.
Patikros kriterijus

3. Paraiškos kalba atitinka kvietimo reikalavimus
3.1. Paraiška turi būti pateikta lietuvių kalba
4. Projekto biudžetas atitinka kvietimo ir Lietuvos
mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio
finansavimo bendrųjų taisyklių reikalavimus
4.1. Projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 150 tūkst.
eurų
4.2. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto
laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams
5. Projekto vadovas ir kiti pagrindiniai vykdytojai bei
planuojama jų darbo apimtis atitinka kvietimo ir
Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų
konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių ar kitų
Tarybos teisės aktų reikalavimus
5.1. Projekto vadovui ar kitam pagrindiniam vykdytojui nėra
taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų
konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse ar kituose
Tarybos teisės aktuose nustatyti apribojimai svarstyti jo
pateiktas paraiškas











5.2. Asmuo teikia tik vieną šio kvietimo paraišką kaip

projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas
5.3. Asmuo nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo
pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos vykdo ne
daugiau kaip du konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų
programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–

2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių
projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir yra tik
vieno iš jų vadovas
5.4. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo (įskaitant ir
projekto vadovą) darbo apimtis projekte yra ne mažesnė kaip

20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais
II DALIS. PROJEKTO PARAIŠKOS ATITIKTIS PATIKROS KRITERIJAMS PAGAL I KONKURSO
PARAIŠKOMS KELIAMUS REIKALAVIMUS, KURIŲ NEATITIKIMUS GALIMA PATAISYTI
6. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir priedai


atitinka kvietimo reikalavimus2
6.1. Kartu su paraiška elektroninėje sistemoje turi būti
pateiktas pagal galiojančią formą parengtas ir pasirašytas
vykdančiosios institucijos raštas, kuriame pateikta


informacija leidžia įsitikinti, kad institucija įsipareigoja
užtikrinti projekto, kurio paraiška teikiama, įgyvendinimą
6.2. Paraiškos skyriuje „Priedai“ turi būti pateikti projekto


vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo
aprašymai
6.3. Paraiškos skyriuje ,,Priedai“ turi būti pateikti
pagrindinių projekto vykdytojų (išskyrus projekto vadovą)


svarbiausių publikacijų (ne daugiau kaip po 20) sąrašai su
išsamia bibliografine informacija
III DALIS. PROJEKTO VADOVO ATITIKTIS I KONKURSO PROJEKTO VADOVUI TAIKOMIEMS
REIKALAVIMAMS (VERTINAMA EKSPERTO)
7. Projekto vadovas atitinka I konkurso projekto vadovui


taikomus reikalavimus2
7.1. Projekto vadovas turi būti mokslininkas, kuris per
pastaruosius 10 metų (2012–2021 arba 2013–2022 metais3
yra paskelbęs bent vienu iš šių būdų:
7.1.1. ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių recenzuojamuose
mokslo leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba
vienkartiniuose);
7.1.2. ne disertacijos pagrindu parengtą monografiją ar
studiją (jei monografija ar studija parengta su


bendraautoriais, tai monografijos autoriaus dalis turi būti ne
mažesnė nei 4 autoriniai lankai, studijos autoriaus dalis – ne
mažesnė nei 2 autoriniai lankai; mažesnės apimties dalys
gali būti teikiamos kaip mokslo straipsniai) ir ne mažiau kaip
5 mokslo straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose
(periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose);
7.1.3. Bent 3 iš šių publikacijų yra paskelbtos per
pastaruosius 5 metus (2017–2021 arba 2018–2022 metais)3
7.2. Paraiškoje turi būti pateiktas projekto vadovo nurodyto
laikotarpio mokslo publikacijų (ne daugiau kaip 20) sąrašas
su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į duomenų
bazes ar viešai prieinamą publikacijos tekstą, o jei tokių
nuorodų
nesama,
pateikiamos
straipsnių
kopijos,


monografijos ar studijos antraštinių ir turinio puslapių
kopijos; jei monografija ar studija paskelbta su
bendraautoriais, nurodoma, kokią jų dalį (puslapiais)
parengė projekto vadovas
7.3. Paraiškoje turi būti pateiktos dokumentų, įrodančių, kad
asmuo buvo nėštumo ir gimdymo atostogose, tėvystės


atostogose, atostogose vaikui prižiūrėti, kopijos (taikoma, jei
reikia pagrįsti atitiktį reikalavimui)
_____________________________

– žymėjimų pavyzdys:  atitinka kriterijų,  neatitinka kriterijaus;
– paraiškos administracinė patikra tęsiama pagal 6 ir 7 punktuose nustatytus kriterijus tuo atveju, jei paraiška įvertinta
atitinkanti administracinės patikros 1-5 punktuose nustatytus kriterijus;
3
– į nurodytą (-us) laikotarpį (-ius) neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui
prižiūrėti – tokiu atveju nurodytas (-i) laikotarpis (-iai) atitinkamai pailgėja.
1
2

GALUTINĖ PARAIŠKOS ADMINISTRACINĖS PATIKROS IŠVADA:
Paraiška XII kvietimo teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams įgyvendinti I konkurso paraiškoms keliamus
(-ų) reikalavimus (-ų):
 atitinka
 neatitinka
Atlikus ekspertinį vertinimą, paraiška gali būti tikslinama.
Pirminę administracinę patikrą atliko:
Mokslo programų skyriaus vyriausiasis specialistas
Lietuvos mokslo tarybos ekspertas

vardas, pavardė
vardas, pavardė

Galutinę administracinę patikrą atliko:
Mokslo programų skyriaus vyriausiasis specialistas
Lietuvos mokslo tarybos ekspertas

vardas, pavardė
vardas, pavardė

Galutinės administracinės patikros rezultatus suderino:
Mokslo programų skyriaus vedėjas

vardas, pavardė

________________________________

(Paraiškos XII kvietimo II konkurso mokslininkų grupių projektui įgyvendinti administracinės
patikros pažymos pavyzdinė forma)
TVIRTINU
Lietuvos mokslo tarybos
Mokslo fondo direktorius
..........................................
(Parašas)

..........................................
(Vardas ir pavardė)

..........................................
(Data)

PARAIŠKOS XII KVIETIMO II KONKURSO MOKSLININKŲ GRUPIŲ PROJEKTUI ĮGYVENDINTI
ADMINISTRACINĖS PATIKROS PAŽYMA
Nr. AP-MIP-23-N (II)
202... m. ......................... ... d.
Vilnius
XII kvietimo mokslininkų grupių projektams įgyvendinti II konkursui pateiktos paraiškos, kurios registracijos
Nr. P-MIP-23-N, administracinės patikros rezultatai yra šie:
Patikros rezultatas1
neatitikties
galutinis
neatitikties
Patikros kriterijus
kriterijui
kriterijui
paaiškinimas
paaiškinimas
I DALIS. PROJEKTO PARAIŠKOS ATITIKTIS PATIKROS KRITERIJAMS PAGAL II KONKURSO
PARAIŠKOMS KELIAMUS REIKALAVIMUS, KURIŲ NEATITIKIMŲ NEGALIMA PATAISYTI
1. Vykdančioji institucija atitinka kvietimo

reikalavimus
1.1. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir
studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų

registrą, ar valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga

2. Projekto terminai atitinka kvietimo reikalavimus
2.1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2023 m.

balandžio 1 d. ir ne vėliau kaip 2023 m. liepos 1 d.

2.2. Projekto trukmė ne ilgesnė nei 36 mėn.
pirminis

3. Paraiškos kalba atitinka kvietimo reikalavimus
3.1. Paraiška turi būti pateikta lietuvių kalba
4. Projekto biudžetas atitinka kvietimo ir Lietuvos
mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio
finansavimo bendrųjų taisyklių reikalavimus
4.1. Projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 150 tūkst.
eurų
4.2. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto
laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams
5. Projekto vadovas ir kiti pagrindiniai vykdytojai bei
planuojama jų darbo apimtis atitinka kvietimo ir
Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų
konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių ar kitų
Tarybos teisės aktų reikalavimus
5.1. Projekto vadovui ar kitam pagrindiniam vykdytojui
nėra taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos
projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse ar
kituose Tarybos teisės aktuose nustatyti apribojimai
svarstyti jo pateiktas paraiškas
5.2. Asmuo teikia tik vieną šio kvietimo paraišką kaip
projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas













5.3. Asmuo
nuo
paraiškoje
nurodytos
projekto
įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos
vykdo ne daugiau kaip du konkursinių prioritetinių
mokslinių tyrimų programų, Valstybinės lituanistinių

tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei
mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto
vykdytojas ir yra tik vieno iš jų vadovas
5.4. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo (įskaitant ir
projekto vadovą) darbo apimtis projekte yra ne mažesnė

kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais
II DALIS. PROJEKTO PARAIŠKOS ATITIKTIS PATIKROS KRITERIJAMS PAGAL II KONKURSO
PARAIŠKOMS KELIAMUS REIKALAVIMUS, KURIŲ NEATITIKIMUS GALIMA PATAISYTI
6. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir priedai


atitinka kvietimo reikalavimus2
6.1. Kartu su paraiška elektroninėje sistemoje turi būti
pateiktas pagal galiojančią formą parengtas ir pasirašytas
vykdančiosios institucijos raštas, kuriame pateikta


informacija leidžia įsitikinti, kad institucija įsipareigoja
užtikrinti projekto, kurio paraiška teikiama, įgyvendinimą
6.2. Paraiškos skyriuje „Priedai“ turi būti pateikti projekto
vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo


aprašymai;
6.3. Paraiškos skyriuje „Priedai“ turi būti pateiktas projekto
vadovo svarbiausių publikacijų (ne daugiau kaip 10)
sąrašas su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į
duomenų bazes ar viešai prieinamą publikacijos tekstą, o
jei tokių nuorodų nesama, turi būti pateiktos straipsnių


kopijos, monografijos ar studijos (kitų vienkartinių
leidinių) antraštinių ir turinio puslapių kopijos; jei
monografija ar studija (kitas vienkartinis leidinys)
paskelbta su bendraautoriais, turi būti nurodyta, kokią jų
dalį (puslapiais) parengė projekto vadovas
6.4. Paraiškos skyriuje ,,Priedai“ turi būti pateikti
pagrindinių projekto vykdytojų (išskyrus projekto vadovą)


svarbiausių publikacijų (ne daugiau kaip po 10) sąrašai,
kuriuose pateikiama išsami bibliografinė informacija
6.5. Paraiškoje turi būti pateikti projekto vadovo ir kitų
pagrindinių projekto vykdytojų, turinčių mokslo laipsnį,
atitiktį jaunajam mokslininkui keliamam reikalavimui –


mokslo laipsnis turi būti įgytas ne anksčiau kaip prieš 7
metus nuo kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino
paskutinės dienos – patvirtinantys dokumentai3:
6.5.1. daktaro diplomo kopijos


6.5.2. dokumentų, įrodančių, kad asmuo buvo nėštumo ir
gimdymo atostogose, tėvystės atostogose, atostogose


vaikui prižiūrėti, kopijos (taikoma, jei reikia pagrįsti atitiktį
reikalavimui)
_____________________________
1
– žymėjimų pavyzdys:  atitinka kriterijų,  neatitinka kriterijaus;
2
– paraiškos administracinė patikra tęsiama pagal 6 punkte nustatytus kriterijus tuo atveju, jei paraiška įvertinta atitinkanti
administracinės patikros 1-5 punktuose nustatytus kriterijus;
3
– į nurodytą laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti,
tokiu atveju laikotarpis atitinkamai pailgėja.

GALUTINĖ PARAIŠKOS ADMINISTRACINĖS PATIKROS IŠVADA:
Paraiška XII kvietimo mokslininkų grupių projektams įgyvendinti II konkurso 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

_____________________________

(Paraiškos XII kvietimo III konkurso mokslininkų grupių projektui įgyvendinti administracinės
patikros pažymos pavyzdinė forma)
TVIRTINU
Lietuvos mokslo tarybos
Mokslo fondo direktorius
..........................................
(Parašas)

..........................................
(Vardas ir pavardė)

..........................................
(Data)

PARAIŠKOS XII KVIETIMO III KONKURSO MOKSLININKŲ GRUPIŲ PROJEKTUI ĮGYVENDINTI
ADMINISTRACINĖS PATIKROS PAŽYMA
Nr. AP-MIP-23-N (III)
202... m. ......................... ... d.
Vilnius
XII kvietimo mokslininkų grupių projektams įgyvendinti III konkursui pateiktos paraiškos, kurios
registracijos Nr. P-MIP-23-N, administracinės patikros rezultatai yra šie:
Patikros rezultatas1
neatitikties
galutinis
neatitikties
Patikros kriterijus
kriterijui
kriterijui
paaiškinimas
paaiškinimas
I DALIS. PROJEKTO PARAIŠKOS ATITIKTIS PATIKROS KRITERIJAMS PAGAL III KONKURSO
PARAIŠKOMS KELIAMUS REIKALAVIMUS, KURIŲ NEATITIKIMŲ NEGALIMA PATAISYTI

1. Vykdančioji institucija atitinka kvietimo reikalavimus
1.1. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų
institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, ar

valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga

2. Projekto terminai atitinka kvietimo reikalavimus
2.1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2023 m. balandžio

1 d. ir ne vėliau kaip 2023 m. liepos 1 d.

2.2. Projekto trukmė ne ilgesnė nei 36 mėn.

3. Paraiškos kalba atitinka kvietimo reikalavimus

3.1. Paraiška turi būti pateikta anglų kalba (išskyrus
vykdančiosios institucijos raštą dėl projekto vykdymo
užtikrinimo, kuris teikiamas lietuvių kalba).
4. Projekto biudžetas atitinka kvietimo ir Lietuvos mokslo

tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio
finansavimo bendrųjų taisyklių reikalavimus
4.1. Projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 150 tūkst. eurų

4.2. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto

laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams
5. Projekto vadovas ir kiti pagrindiniai vykdytojai bei
planuojama jų darbo apimtis atitinka kvietimo ir Lietuvos

mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio
finansavimo bendrųjų taisyklių ar kitų Tarybos teisės aktų
reikalavimus
5.1. Projekto vadovui ar kitam pagrindiniam vykdytojui nėra
taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų
konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse ar kituose

Tarybos teisės aktuose nustatyti apribojimai svarstyti jo
pateiktas paraiškas
5.2. Asmuo teikia tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto

vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas
pirminis

5.3. Asmuo nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo
pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos vykdo ne daugiau
kaip du konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų,

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų
programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip
pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas
5.4. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo (įskaitant ir
projekto vadovą) darbo apimtis projekte yra ne mažesnė kaip 20

valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais
II DALIS. PROJEKTO PARAIŠKOS ATITIKTIS PATIKROS KRITERIJAMS PAGAL III KONKURSO
PARAIŠKOMS KELIAMUS REIKALAVIMUS, KURIŲ NEATITIKIMUS GALIMA PATAISYTI
6. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir priedai atitinka


kvietimo reikalavimus2
6.1. Kartu su paraiška elektroninėje sistemoje turi būti pateiktas
pagal galiojančią formą parengtas ir pasirašytas vykdančiosios


institucijos raštas lietuvių kalba, kuriame pateikta informacija
leidžia įsitikinti, kad institucija įsipareigoja užtikrinti projekto,
kurio paraiška teikiama, įgyvendinimą
6.2. Paraiškos skyriuje „Priedai“ turi būti pateikti projekto
vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo


aprašymai anglų kalba
6.3. Paraiškos skyriuje ,,Priedai“ turi būti pateikti projekto
vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų svarbiausių
publikacijų (ne daugiau kaip po 20) sąrašai, kuriuose
pateikiama išsami bibliografinė informacija
III DALIS. PROJEKTO VADOVO ATITIKTIS III KONKURSO PROJEKTO VADOVUI KELIAMIEMS
REIKALAVIMAMS2
7. Projekto vadovas atitinka III konkurso projekto vadovui


taikomus reikalavimus3
7.1. Projekto vadovas turi būti mokslininkas ir kvietime
nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinę dieną būti
paskelbęs ne mažiau kaip 15 mokslo straipsnių žurnaluose,
turinčiuose cituojamumo rodiklį (angl. Journal Impact Factor)


Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje,
išspausdinimo metu patenkančiuose į atitinkamos tematikos
žurnalų kategorijos Q1–Q3 grupes (kvartilius) (įskaitomi ir
priimti spausdinti straipsniai)
_____________________________
1
– žymėjimų pavyzdys:  atitinka kriterijų,  neatitinka kriterijaus;
2
– eksperto vertinama dalis (jeigu buvo pasitelktas).
3
– paraiškos administracinė patikra tęsiama pagal 6 ir 7 punktuose nustatytus kriterijus tuo atveju, jei paraiška įvertinta
atitinkanti administracinės patikros 1-5 punktuose nustatytus kriterijus.

GALUTINĖ PARAIŠKOS ADMINISTRACINĖS PATIKROS IŠVADA:
Paraiška XII kvietimo mokslininkų grupių projektams įgyvendinti III konkurso paraiškoms keliamus (-ų)
reikalavimus (-ų):
 atitinka
 neatitinka
Atlikus ekspertinį vertinimą, paraiška gali būti tikslinama.
Pirminę administracinę patikrą atliko:
Mokslo programų skyriaus vyriausiasis specialistas
Lietuvos mokslo tarybos ekspertas (jeigu buvo pasitelktas)

vardas, pavardė
vardas, pavardė

Galutinę administracinę patikrą atliko:
Mokslo programų skyriaus vyriausiasis specialistas
Lietuvos mokslo tarybos ekspertas (jeigu buvo pasitelktas)

vardas, pavardė
vardas, pavardė

Galutinės administracinės patikros rezultatus suderino:
Mokslo programų skyriaus vedėjas

vardas, pavardė

_____________________________

(Paraiškos XII kvietimo IV konkurso mokslininkų grupių projektui įgyvendinti administracinės
patikros pažymos pavyzdinė forma)
TVIRTINU
Lietuvos mokslo tarybos
Mokslo fondo direktorius
..........................................
(Parašas)

..........................................
(Vardas ir pavardė)

..........................................
(Data)

PARAIŠKOS XII KVIETIMO IV KONKURSO MOKSLININKŲ GRUPIŲ PROJEKTUI ĮGYVENDINTI
ADMINISTRACINĖS PATIKROS PAŽYMA
Nr. AP-MIP-23-N (IV)
202... m. ......................... ... d.
Vilnius
XII kvietimo mokslininkų grupių projektams įgyvendinti IV konkursui pateiktos paraiškos, kurios registracijos
Nr. P-MIP-23-N, administracinės patikros rezultatai yra šie:
Patikros rezultatas1
neatitikties
galutinis
neatitikties
Patikros kriterijus
kriterijui
kriterijui
paaiškinimas
paaiškinimas
I DALIS. PROJEKTO PARAIŠKOS ATITIKTIS PATIKROS KRITERIJAMS PAGAL IV KONKURSO
PARAIŠKOMS KELIAMUS REIKALAVIMUS, KURIŲ NEATITIKIMŲ NEGALIMA PATAISYTI

1. Vykdančioji institucija atitinka kvietimo reikalavimus
1.1. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir
studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų

registrą, ar valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga

2. Projekto terminai atitinka kvietimo reikalavimus
2.1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2023 m.

balandžio 1 d. ir ne vėliau kaip 2023 m. liepos 1 d.

2.2. Projekto trukmė ne ilgesnė nei 36 mėn.
pirminis

3. Paraiškos kalba atitinka kvietimo reikalavimus
3.1. Paraiška turi būti pateikta anglų kalba (išskyrus
vykdančiosios institucijos raštą dėl projekto vykdymo
užtikrinimo ir atitiktį jaunajam mokslininkui keliamiems
reikalavimams patvirtinančius dokumentus, kurie teikiami
lietuvių kalba)
4. Projekto biudžetas atitinka kvietimo ir Lietuvos
mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio
finansavimo bendrųjų taisyklių reikalavimus
4.1. Projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 150 tūkst.
eurų
4.2. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto
laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams
5. Projekto vadovas ir kiti pagrindiniai vykdytojai bei
planuojama jų darbo apimtis atitinka kvietimo ir
Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų
konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių ar kitų
Tarybos teisės aktų reikalavimus
5.1. Projekto vadovui ar kitam pagrindiniam vykdytojui nėra
taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų
konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse ar kituose
Tarybos teisės aktuose nustatyti apribojimai svarstyti jo
pateiktas paraiškas
5.2. Asmuo teikia tik vieną šio kvietimo paraišką kaip
projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas














5.3. Asmuo nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo
pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos vykdo ne
daugiau kaip du konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų
programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–

2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių
projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir yra tik
vieno iš jų vadovas
5.4. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo (įskaitant ir
projekto vadovą) darbo apimtis projekte yra ne mažesnė kaip

20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais
II DALIS. PROJEKTO PARAIŠKOS ATITIKTIS PATIKROS KRITERIJAMS PAGAL IV KONKURSO
PARAIŠKOMS KELIAMUS REIKALAVIMUS, KURIŲ NEATITIKIMUS GALIMA PATAISYTI
6. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir priedai


atitinka kvietimo reikalavimus2
6.1. Kartu su paraiška elektroninėje sistemoje turi būti
pateiktas pagal galiojančią formą parengtas ir pasirašytas
vykdančiosios institucijos raštas lietuvių kalba, kuriame


pateikta informacija leidžia įsitikinti, kad institucija
įsipareigoja užtikrinti projekto, kurio paraiška teikiama,
įgyvendinimą
6.2. Paraiškos skyriuje „Priedai“ turi būti pateikti projekto


vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo
aprašymai (anglų kalba)
6.3. Paraiškos skyriuje ,,Priedai“ turi būti pateikti projekto
vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų svarbiausių
publikacijų (ne daugiau kaip po 10) sąrašai, kuriuose
pateikiama išsami bibliografinė informacija
6.4. Paraiškoje turi būti pateikti projekto vadovo ir kitų
pagrindinių projekto vykdytojų, turinčių mokslo laipsnį,
atitiktį jaunajam mokslininkui keliamam reikalavimui –


mokslo laipsnis turi būti įgytas ne anksčiau kaip prieš 7 metų
nuo kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino
paskutinės dienos – patvirtinantys dokumentai3:
6.4.1. daktaro diplomo kopijos


6.4.2. dokumentų, įrodančių, kad asmuo buvo nėštumo ir
gimdymo atostogose, tėvystės atostogose, atostogose vaikui


prižiūrėti, kopijos (taikoma, jei reikia pagrįsti atitiktį
reikalavimui) (tik lietuvių kalba)
_____________________________
1
– žymėjimų pavyzdys:  atitinka kriterijų,  neatitinka kriterijaus;
2
– paraiškos administracinė patikra tęsiama pagal 6 punkte nustatytus kriterijus tuo atveju, jei paraiška įvertinta atitinkanti
administracinės patikros 1-5 punktuose nustatytus kriterijus;
3
– į nurodytą laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti,
tokiu atveju laikotarpis atitinkamai pailgėja.

GALUTINĖ PARAIŠKOS ADMINISTRACINĖS PATIKROS IŠVADA:
Paraiška XII kvietimo mokslininkų grupių projektams įgyvendinti IV konkurso 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

________________________

