(Paraiškos Lietuvos–Prancūzijos programos „Žiliberas“ projektui vykdyti forma)
PARAIŠKA DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR
EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS SRITYJE LIETUVOS–PRANCŪZIJOS INTEGRUOTOS
VEIKLOS PROGRAMOS „ŽILIBERAS“ PROJEKTUI VYKDYTI
20..-20.. M.
Gauta Lietuvos mokslo taryboje
Paraiškos registracijos Nr.

1. Partneriai
Vykdančioji institucija
Lietuvoje

Projekto vadovas
Lietuvoje
Institucija, atsakinga už
projektą Prancūzijoje

Projekto vadovas
Prancūzijoje

2. Projektas
Pavadinimas

Mokslo sritis
Mokslo kryptis
Akronimas
Reikšminiai žodžiai
Biudžetas visam
projektui 2017- 2018
metais
Projekto pradžia
Projekto pabaiga

pavadinimas
adresas
telefonas
el. paštas
kodas
sąskaitos Nr.
Vardas
Pavardė
mokslo
laipsnis
pavadinimas
adresas
telefonas
el. paštas
kodas
institucijos
vadovas
Vardas
Pavardė
mokslo
laipsnis
lietuvių kalba
prancūzų
kalba
pagrindinė
susijusi
pagrindinė
susijusi

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

(pasirenkama viena)

(nurodomas (-i))

(pasirenkama viena)
(pasirenkama viena)
(pasirenkama viena)
(pasirenkama viena)
(vienas žodis)

iš Lietuvos
pusės
iš Prancūzijos
pusės
(pasirenkama metai, mėnuo, diena)
(pasirenkama metai, mėnuo, diena)

3. Kitas gautas finansavimas
Ar Jūs jau gavote (tikitės gauti) kitą finansavimą šiai programai ?
taip
ne
Tai pačiai tyrimų temai?
taip
ne
Su tuo pačiu partneriu?
taip
ne
Iš kokios šalies?
Kokiais metais?
Projektui Nr.
4. Projekto aprašymas
Jei reikia, tęskite papildomame lape (maksimaliai – 1 papildomas lapas)
4.1. Mokslinio ir (ar) technologinio bendradarbiavimo esmė
(Aprašykite viso numatyto projekto laikotarpio visumą, jei reikia, nurodykite specifinius
bendradarbiavimo aspektus, tiksliai pagrįskite vizitų būtinybę)

4.2. Numatomo darbo programa ir kalendorius
4.3. Bendradarbiavimo svarba ir komandų papildymas

4.4. Bendradarbiavimo nauda Jūsų institucijai, laboratorijai

5. Komandų pristatymas
Pagrindiniai projekto vykdytojai Lietuvoje
Eil. Pareigybė
Mokslo
Vardas, pavardė
Nr. projekte
laipsnis
Projekto vadovas
1.
Kiti pagrindiniai projekto vykdytojai
2.
3.
...

Telefonas, el.
paštas

Nepagrindiniai projekto vykdytojai Lietuvoje
Eil.
Nr.
1.
2.
...

Pareigybė projekte (pasirenkama ar nurodoma)

Apibendrinti duomenys apie projekto vykdytojus Lietuvoje
Projekto vadovas

lytis
gimimo metai

(pasirenkama viena)
(pasirenkama)

Darbovietės ir pareigos
jose

Pagrindinių projekto
vykdytojų skaičius

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

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

Projekto partnerio iš Prancūzijos vykdytojai
Eil.
Mokslo laipsnis
Nr.
Projekto vadovas
1.
Kiti projekto vykdytojai
2.
3.
...

Vardas, pavardė

Telefonas, el.
paštas

Darbovietės ir pareigos
jose

Projekto realizavimui reikalinga įranga
Lietuvoje:
Prancūzijoje:
Reikšmingos publikacijos, susijusios su šiuo projektu (ne daugiau 5)
Lietuvoje:
Prancūzijoje:

Šiam projektui prašoma (ar jau gauta) parama iš kitų šaltinių
Lietuvoje:
Prancūzijoje:
6. Bendradarbiavimo perspektyvos
6.1 Mokymas vykdant tyrimą
(ar šis projektas tarnauja kitų mokymui, ar šio projekto metu yra (bus) sukurta bendra doktorantūra
ir rašomos tezės mokslo darbui ar darbams? Jei taip, nurodykite doktorantų vardus ir pavardes bei
jų tyrimo temą)

6.2 Laukiami projekto rezultatai
(Publikacijos, straipsniai, seminarų organizavimas, mokymas; ekonominis, socialinis bei pramoninis
įvertinimas, patento įgijimas)

6.3 Europinės perspektyvos
(Jau esamas ar numatomas dalyvavimas 7-ojoje bendrojoje programoje, Horizontas 2020
programoje ir kitose ES programose; įvardinkite programą(-as). Patikslinkite Jūsų partnerį(-ius)

6.4 Kitos tarptautinės perspektyvos

6.5 Aktualios ar laukiamos perspektyvos pramonės srityje
(Partneriai, numatoma veikla)

Intelektinė nuosavybė:
Mokslininkai kviečiami imtis visų reikiamų priemonių siekiant apsaugoti Lietuvos intelektinę ir
mokslinę nuosavybę, o taip pat galimą naujų technologijų perdavimą kitoms šalims.
7. Detali projekto vykdymui prašomų lėšų suvestinė lentelė
Projekto Pareig Vizit Vizito Labor Prašomas Prašomas Prašomas Prašo Iš
vykdytoj
os
ų
trukmė atorija finansavim finansavi finansavi mas viso
ų
skaič (dienų
,
as iš
mas iš
mas iš
finans
pavardės
ius
sk.)
miesta Lietuvos Prancūzijo Lietuvos avima
s
(Eur)
s (Eur)
(Eur)
s iš
20.. m.
20.. m.
20.. m. Pranc
ūzijos
(Eur)
20.. m.
Kelionė:

L
I 1.
E 2.
T 3.
U
V
O
S

435 Eur x
...asmenų
skaičius=
…… Eur

V
Y
K
D
Y
T
O
J
A
I
Iš viso:

Dienpinigi
ai:
…dienų
skaičius x
110 Eur =
………..
Eur

P 1.
R 2.
A 3.
N
C
Ū
Z
I
J
O
S

Dienpinigi
ai:

Kelionė:

500 Eur x
… dienų
...asmenų
skaičius
skaičius =
110 Eur = …… Eur
…… Eur

V
Y
K
D
Y
T
O
J
A
I
Iš viso:
Iš viso:

Priedai
Eil.
Paaiškinimas
Nr.
1.
Pagrindinių projekto vykdytojų pasirašytas sutikimas
2.

Elektroninė byla

(pridedama elektroninė byla
(-os) .pdf formatu)
Vykdančiosios institucijos raštas apie pateiktą paraišką (pridedama elektroninė byla
(parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas (-os) .pdf formatu)
institucijos ar padalinio vadovo)

Patvirtinu, kad visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga.
Projekto vadovas

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

