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LIETUVOS MOKSLIJ AKADEMIJA

fSAKYMAS
DEL MOKSLO POPULIARINIMO PRIEMONIV APDOVANOJIMJ KONKURSO

SLYG1J KEITIMO

2017 m. geguês 2 d. Nr. 12—T
Vi in ius

P a p i 1 d a u 2017 rn. vasario 7 d. Nr. 2-T jsakyrnu ,,DèI rnokslo populiarinimo

priernoni1 apdovanojirnq konkurso s4lygq keitirno” patvirtint rnokslo populiarinirno

priernonil! apdovanojim konkurso s4lygas (toliau — Siygos) 3.2. punktu ir idèstauj taip:

,,3.2. Konkursui negali büti teikiarnos rnoksio populiarinirno priemonés (projektai),

kuriorns jgyvendinti buvo skirtas finansavimas ir iIaidos buvo aprnokètos i Lietuvos

Respublikos vaistybés biudeto ir (arba) savivaldybiq biudet, kitq piniginitj itekiiq, kuriais

disponuoja vaistybé ir (arba) savivaldybes, ES strukturiniq fondq, kitq ES finansinés pararnos

priernoniq ar kitos tarptautinés paramos 1êq.”

Atsive1giant SIygq papi1dyrn 3.2. punktu, k e i é i u 3.3.—3.6. punktus ir idéstau

juos taip:

,,3.3. Konkurso dalyvis gaii pateikti ne daugiau kaip 2 (dvi) paraikas ir pasiüiyti ne

daugiau kaip dvi jgyvendintas moksio popuiiarinirno priemones (projektus) — individual iai arba

kaip ãkio subjektl4 grupés daiyvis. Jei konkurso dalyvis pateikia daugiau kaip dvi paraikas arba

kaip ükio subjektq grupés daiyvis dalyvauja teikiant daugiau kaip dvi paraikas, visos jo

paraikos bus atmestos.

3.4. Jei konkurse dalyvauja ükio subjektq grupé,ji pateikiajungtinés veikios sutartj arba

tinkarnai patvirtint jos kopij. Jungtinés veikios sutartyje turi bOti nurodyti kiekvienos

jungtinés veikios sutarties aiies jsipareigojimai vykdant priemonç (projekt). Taip patjungtines

veiklos sutartyje turi bUti numatyta, kuris vienas asmuo atstovauja Okio subjektq grupei

santykiuose su Akademija, t. y. su kuriuo i iikio subjekh grupés Akadernija turétq bendrauti

visais su konkursu susijusiais klausimais.



3.5. Konkurso dalyviai turi atitikti in inirnal ius tinkarnumo reikalavirnus, nurodytus

konkurso s1ygq 1 priede. Jei konkurse dalyvauja ãkio subjektt grupé, iuos reikalavirnus turi

atitikti kiekvienas Ukio subjekft grupés narys atskirai.

3.6. Konkurso dalyviai konkursui teikia tik visikai gyvendintas rnokslo populiarinimo

priemones (projektus), kurios yra sukurtos ir faktikai realizuotos per 8 (atuonit!) mênesil4

laikotarpj nuo 2016 m. spallo 1 d. iki 2017 m. geguès 31 d. ir aprnoketos konkurso dalyvio ir

(arba) treéiqjt4 asrnenq Iéomis.”

Taip pat k e I ö i u S1ygq 4.4. punkt4 ir idéstaujj taip:

,,4.4. Paraikos turi büti pateiktos ne véliau kaip iki 2017 m. bire1io 1 d. 16:00 val.,

adresu: Lietuvos rnokslt! akadernija. Gedimino pr. 3, Vilnius. Véliau gauti dokurnentai nebus

priirnarni. Véliau gautus vokus Akadernija uregistruoja ir neatpIétus grina jj atsiuntusiarn

konkurso dalyviui.”

P a p ii d a u S1ygas 5.4. punktu ir idéstaujj taip:

,,5.4. Akademija gall atmesti paraikjei konkurso dalyvio sitilornas projektas anksëiau

buvo finansuotas ir i1aidos aprnoketos i Lietuvos Respublikos vaistybes biudeto ir (arba)

savivaldybiq biudetq, kiti piniginh iteklii, kuriais disponuoja vaistybé ir (arba) savivaldybés,

ES struktüriniq fondi, kiti4 ES finansinés pararnos priernonil4 ar kitos tarptautinés pararnos

1êq.”
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