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, administracinės patikros pažymos forma)

TVIRTINU
Lietuvos mokslo tarybos
Mokslo fondo direktorius
..........................................
(Parašas)

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

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

LIETUVOS MOKSLO TARYBA
PARAIŠKOS VALSTYBINĖS LITUANISTINIŲ TYRIMŲ IR SKLAIDOS 2016–2024 METŲ
PROGRAMOS XI KVIETIMO MOKSLO PROJEKTUI ĮGYVENDINTI ADMINISTRACINĖS
PATIKROS PAŽYMA
Nr. AP-LIP-22-N
202... m............................. d.
Vilnius
Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos XI kvietimui pateiktos
paraiškos, kurios registracijos Nr. P-LIP-22-N, administracinės patikros rezultatai yra šie:
Patikros rezultatas1
Eil.
neatitikties
neatitikties
Patikros kriterijus
Nr.
pirminis
kriterijui
galutinis
kriterijui
paaiškinimas
paaiškinimas
I DALIS. PROJEKTO PARAIŠKOS ATITIKTIS PATIKROS KRITERIJAMS PAGAL
KVIETIMO PARAIŠKOMS KELIAMUS REIKALAVIMUS, KURIŲ NEATITIKIMŲ
NEGALIMA PATAISYTI
Programos uždavinio ir priemonės (1. ių) pasirinkimas atitinka kvietimo

reikalavimus
Projektas turi būti įgyvendinamas pagal
Programos 1 uždavinio vieną ar kelias
1.1 priemonę (-es), atsižvelgiant į

priemonės (-ių) pasirinkimo sąlygas,
nurodytas programoje
Vykdančioji institucija atitinka
2.

kvietimo reikalavimus
Vykdančioji institucija turi būti
Lietuvos mokslo ir studijų institucija,
įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų
2.1

registrą, mokslo (-ų) akademija,
paminėta Lietuvos Respublikos mokslo
ir studijų įstatyme
Projekto terminai atitinka kvietimo
3.

reikalavimus

Eil.
Nr.

Patikros kriterijus

Patikros rezultatas1
neatitikties
neatitikties
pirminis
kriterijui
galutinis
kriterijui
paaiškinimas
paaiškinimas

Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip
2022 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip

2022 m. spalio 1 d.
Projektas turi baigtis ne vėliau kaip
3.2

2024 m. gruodžio 31 d.
Projekto pabaiga turi būti suplanuota
3.3

kovo – gruodžio mėnesiais.
Projekto biudžetas atitinka kvietimo
ir Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir
4. sklaidos projektų konkursinio

finansavimo bendrųjų taisyklių
reikalavimus
Projekto biudžetas turi būti ne didesnis
4.1

kaip 120 tūkst. eurų
Projekto lėšos turi būti planuojamos
4.1 visam projekto laikotarpiui ir

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

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

bendrosiose taisyklėse ar kituose
Tarybos teisės aktuose nustatyti
apribojimai svarstyti jo pateiktas
paraiškas
5.2 Projekto vadovas turi būti mokslininkas

Asmuo, kaip projekto vadovas ar kitas
5.3 pagrindinis vykdytojas, šiam kvietimui

gali teikti vieną paraišką.
Kiekvieno pagrindinio projekto
vykdytojo (įskaitant ir projekto vadovą)
5.4 darbo apimtis projekte turi būti ne

mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš
projekto trukmės mėnesiais
Asmuo gali būti ne daugiau kaip dviejų
Tarybos finansuojamų projektų
pagrindiniu vykdytoju, iš kurių vienam
gali vadovauti. Taikoma šioms Tarybos
remiamos veiklos kryptims: konkursinių
5.5 prioritetinių mokslinių tyrimų programų

(PTP), mokslininkų grupių, nacionalinių
mokslo programų (NMP), Valstybinės
lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–
2024 metų programos mokslo
projektams
II DALIS. PROJEKTO PARAIŠKOS ATITIKTIS PATIKROS KRITERIJAMS PAGAL
PARAIŠKOMS KELIAMUS REIKALAVIMUS, KURIŲ NEATITIKIMUS GALIMA
PATAISYTI
3.1

Eil.
Nr.

6.

6.1

6.2

Patikros rezultatas1
neatitikties
neatitikties
pirminis
kriterijui
galutinis
kriterijui
paaiškinimas
paaiškinimas

Patikros kriterijus
Kartu su paraiška teikiami
dokumentai ir priedai atitinka
kvietimo reikalavimus2
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
Paraiškos skyriuje ,,Priedai“ turi būti
pateikti projekto vadovo ir kitų
pagrindinių projekto vykdytojų
gyvenimo aprašymai kartu su
publikacijų sąrašais













_____________________________

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.
1

GALUTINĖ PARAIŠKOS ADMINISTRACINĖS PATIKROS IŠVADA:
Paraiška Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos XI kvietimo
projektams 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 patvirtino:
Mokslo programų skyriaus vedėjas

vardas, pavardė

_____________________________

