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Vardas, pavardė
arba pavadinimas
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pagrindinė
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registracijos
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(1.01 dalis)

Valstybė,
kurioje vykdoma
pagrindinė
praktika

Pagrindinės
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praktikos vietos
valstybės
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identifikatorius

(3 str.)
(1 priedas)

(3 str.)

Prisidėjimas prie Renginio išlaidų (3.01.1.b ir
3.01.2.a)

Atlygis už paslaugas ir
konsultacijas (3.01.1.c ir
3.01.2.c)

Parama SPO
(3.01.1.str)

(3 str.)
Rėmimo sutartys
su SPO/
trečiosiomis
šalimis, kurias
SPO paskyrė
Renginiui
valdyti

Registracijos
mokesčiai

Kelionės ir
apgyvendinimas

Atlygis

Susijusios
išlaidos, dėl
kurių susitarta
atlygio už
paslaugas arba
konsultacijas
sutartyje,
įskaitant
kelionės ir
apgyvendinimo
išlaidas pagal
sutartį

IŠ VISO
PASIRINKTINA

INDIVIDUALI INFORMACIJA SU PAVARDĖMIS – viena eilutė skirta vienam SPS (t. y. visų verčių, perleistų vienam SPS per metus, suma: detalizuojama tik pareikalavus Gavėjui ar valstybinei institucijai)
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Arvydas
Ambrozaitis

Vilnius

Lietuva

Birutės g. 1

Birutė
Zablockienė

Vilnius

Lietuva

Birutės g. 1

506,35

921,78

1.428,13

921,78

921,78

KITA, KAS NEBUVO PIRMIAU NURODYTA – kai dėl teisinių priežasčių informacija negali būti atskleista individualiai
Bendra tokiems Gavėjams perleistų verčių suma, 3.02 dalis

Gavėjų skaičius atskleidžiamas apibendrintoje sumoje 3.02 dalis

Gavėjų, atskleidžiamų apibendrintai skaičius, bendrame gavėjų skaičiuje , išreikštas %
, 3.02 dalis

1.927,56

9.116,81

11.044,37
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Infekcinių ligų
draugija

Vilnius

Lietuva

Birutės g. 1-20

1.000,00

KITI, AUKŠČIAU NENURODYTI - kur informacija negali būti suteikta individualiai dėl teisinių priežasčių
S
P
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Bendra tokiems Gavėjams perleistų verčių suma 3.02 dalis

Gavėjų skaičius atskleidžiamas apibendrintoje sumoje 3.02 dalis

Gavėjų, atskleidžiamų apibendrintai skaičius bendrame gavėjų skaičiuje, išreikštas % ,
3.02 dalis

1.000,00

APIBENDRINTAS ATSKLEIDIMAS
R
&
D

Perleistos vertės, susijusios su moksliniais tyrimais ir plėtra, kaip apibrėžta 3.04 str ir 1 Priede

14.394,28

