PATVIRTINTA
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko
2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-128

(Trumposios paraiškos reikminių tyrimų projektui vykdyti pavyzdinė forma)
TRUMPOJI PARAIŠKA REIKMINIŲ TYRIMŲ PROJEKTUI VYKDYTI
I. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE PROJEKTĄ
Mokslo sritis
Tyrimų tema
Projekto pavadinimas
Akronimas
Reikšminiai žodžiai
Vykdančioji institucija

Vykdančiosios
institucijos statusas

Projekto vadovas

Projekto partneris (-iai)

Projekto partnerių
skaičius

lietuvių kalba
anglų kalba

pavadinimas
adresas
telefonas
el. paštas
kodas
sąskaitos Nr.
mokslo ir
studijų
kita viešojo
sektoriaus
institucija
kita
pareigybė
projekte
mokslo
laipsnis
daktaro
laipsnio
suteikimo
metai
vardas
pavardė
lytis
gimimo metai
telefonas
el. paštas
darbovietės ir
pareigos jose
pavadinimas
adresas
telefonas
el. paštas
kodas
iš Lietuvos
iš užsienio

(Pasirenkama mokslo sritis (-ys))
(Pasirenkama viena tema)
(Ne daugiau kaip 150 spaudos ženklų)
(Ne daugiau kaip 150 spaudos ženklų)
(Vienas žodis)
(Pasirenkama viena)

(Pažymimas vienas)

(Pasirenkama)

(pasirenkama vienas ar keli arba nurodomas (-i))

(nurodoma, jei projekto partneriai yra)
(nurodoma, jei projekto partneriai yra)

Biudžetas

201... metais
201... metais
Iš viso:

Pradžia
Pabaiga

(pasirenkama metai, mėnuo, diena)
(pasirenkama metai, mėnuo, diena; rekomenduojama
projekto pabaigą numatyti paskutinę ketvirčio dieną)

Anotacija lietuvių kalba
(ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų)
Anotacija anglų kalba
(ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų)
II. PROJEKTO PAGRINDIMAS IR VEIKLŲ APIBŪDINIMAS
1. Trumpas projekto aprašymas
Aprašyti, kokios identifikuotinos problemos pasirinktos temos kontekste, nurodyti jų sprendimo
būdus, tyrimo tikslą ir turinį (ne daugiau kaip 3000 spaudos ženklų)
2. Pagrindinių projekto vykdytojų kompetencija
Aprašyti projekto vadovo ir kitų vykdytojų kompetenciją įgyvendinti projektą ir gauti numatytus
rezultatus (ne daugiau kaip 1000 spaudos ženklų)
3. Laukiami rezultatai ir jų pritaikomumas
Aprašyti, kokie taikomojo pobūdžio tyrimo rezultatai (pvz., scenarijai, modeliai, tinklai, platforma,
praktinės rekomendacijos, metodikos ir kitokio formato objektai) bus pasiekti ir kaip jie bus pritaikyti
(ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų)
4. Lėšų poreikis projektui įgyvendinti
Nurodyti planuojamų išlaidų paskirtį (ne daugiau kaip 1000 spaudos ženklų)

Projekto vadovas

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

______________________

