Mokslo populiarinimo
priemonių apdovanojimų konkurso
sąlygų 2 priedas
PARAIŠKOS FORMA
__________________
(data, laikas)
1.

Duomenys apie konkurso dalyvį

Pavadinimas
Kodas
Atstovas
Adresas
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Banko sąskaitos numeris
2.

Informacija apie projekto partnerį (-ius)

Pavadinimas
Kodas
Adresas
Kontaktinis asmuo
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Pastaba. Jei projekto partnerių yra daugiau nei vienas, konkurso dalyvis įterpia papildomą
lentelę (-es) duomenims pateikti, kartu su paraiška pateikia jungtinės veiklos sutartį.

3.

Įgyvendintos mokslo populiarinimo priemonės (projekto) aprašymas

Priemonės (projekto) pavadinimas:

Vykdymo laikas (mėnesiais):
(įgyvendinimo laikotarpis – iki 7 mėnesių, nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d.)

Tikslas:

Uždaviniai:
Aprašas (aprašykite priemonę (projektą), įvykdytas veiklas, pasiektus rezultatus, iki 4000 spaudos
ženklų):
Veiklos Nr.

Veiklos pavadinimas

Veiklos aprašymas

Pasiekti rezultatai

Priemonės (projekto) atitikties konkurso uždaviniams pagrindimas:
Priemonės (projekto) tikslinės grupės ir jų aprėptis (pateikite pagrįstą įvertinimą, kokios tikslinės
grupės buvo pasiektos, kaip priemonės (projekto) įgyvendinimas prisidėjo prie jų poreikių
tenkinimo):

Pasitelkti subtiekėjai / subteikėjai / subrangovai:
Priemonės (projekto) rezultatų sklaida (įgyvendintos viešinimo priemonės, jų aprėptis, tiražai ir
pan.):

Priemonės (projekto) tęstinumo galimybės:

4.
Prie paraiškos pridedami dokumentai:
4.1. Lietuvos Respublikoje registruotas ūkio subjektas pateikia valstybės įmonės Registrų centro
išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;
4.2. Konkurso sąlygų 1 priede nurodyti dokumentai, įrodantys konkurso dalyvio atitiktį
minimaliems tinkamumo reikalavimams;
4.3. Jungtinės veiklos sutartis (-ys);
4.4. Dokumentas, patvirtinantis dokumentus pasirašančio asmens įgaliojimus (dokumentas,
patvirtinantis asmens paskyrimą juridinio asmens vadovu, kitas dokumentas, patvirtinantis asmens
vadovavimą juridiniam asmeniui, įgaliojimas ir pan.).

5.

Konkurso dalyvio deklaracija

Atidžiai išnagrinėjome Akademijos vykdomo konkurso sąlygas ir dokumentus, konkurso procedūrų
metu Akademijos pateiktus paaiškinimus. Teikdami šią paraišką patvirtiname, kad visa joje pateikta
informacija yra teisinga ir mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti
konkurso sąlygose.
Suprantame, kad, pateikus tikrovės neatitinkančią informaciją, būsime pašalinti iš šio konkurso
procedūrų ir mūsų pateikta paraišką bus atmesta.

Konkurso dalyvio vadovo arba įgalioto asmens
A. V.

vardas, pavardė

parašas

