PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
1. Šioje paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.
2. Mano atstovaujama institucija yra įvykdžiusi su mokesčių ir socialinio draudimo
įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši
nuostata netaikoma juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo
terminai).
3. Mano atstovaujamai institucijai nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba ji nėra likviduojama, nėra
priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo
tvarka.
4. Mano atstovaujamos institucijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu
sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę
surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba
nepanaikinto teistumo dėl nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir
turtiniams interesams, ekonomikai ar verslo tvarkai arba finansų sistemai.
5. Sutinku su projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kvietimo teikti paraiškas sąlygomis.
6. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms
finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų
išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą.
7. Esu informuotas (-a), kad Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra tvarkys visus
paraiškoje nurodytus asmens duomenis paraiškų administravimo tikslu pagal projektų
finansavimo sąlygų aprašą.
8. Esu informuotas (-a), kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys gali audituoti ar tikrinti mano,
kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą projekto įgyvendinimo tikslu. Esu
informuotas (-a), kad minėtos institucijos programos administravimą
reglamentuojančių teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti gali prašyti ir gauti visą
reikalingą informaciją apie mane, mano atstovaujamą pareiškėją, paraiškoje nurodytus
asmenis iš valstybės, užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių
asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.
9. Esu informuotas (-a), kad paraiška gali būti atmesta, jeigu finansavimo sąlygų aprašo
nustatyta tvarka ir terminais nebus pateikti prašomi dokumentai ir (ar) informacija.
10. Esu informuotas (-a), kad informacija apie mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo
pateiktą paraišką (vardas, pavardė arba pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas,
trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma),
taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo
nefinansuoti, informacija apie sudarytą projekto sutartį ir projektui skirtų finansavimo
lėšų suma, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų
skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) viešinimo tikslais bus
skelbiami svetainėje www.mita.lrv.lt.
11. Esu informuotas (-a), kad informacija apie projekto veiklas, su projekto išlaidų
apmokėjimu susijusi informacija, mano kontaktiniai duomenys gali būti perduoti
trečiosioms šalims ir naudojami atliekant tyrimą ir (arba) apklausą dėl programos ir (ar)
šio projekto įgyvendinimo.



















12. Esu informuotas (-a), kad paraiškoje pateikti duomenys bus apdorojami ir saugomi
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinėje sistemoje (MTEPIS) ir
Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje 10 (dešimt) metų nuo paskutinio
dokumento datos.
/Pareiškėjo vadovo parašo rekvizitai/
_____________________



