TECHNINĖS INSTRUKCIJOS (SKAITMENINĖS) PARAIŠKOS FORMOS
NAUDOJIMUI
2-asis kvietimas teikti paraiškas
Kaip naudotis skaitmenine paraiškos forma?
Tam, kad galėtumėte užpildyti paraiškos formą, Jums nereikia turėti įdiegtos FileMaker
Pro programos kompiuteryje.

Kaip persikelti skaitmeninę paraiškos formą?
Skaitmeninę paraiškos formą galima persikelti į savo kompiuterį iš Programos internetinio
puslapio www.enpi-cbc.eu. Ją rasite PAREIŠKĖJO PAKETAS dalyje, skiltyje 2ND CALL
APPLICANT’S PACK (ACTUAL).

1 žingsnis. Persikelkite paraiškos formą, paspausdami nuorodą APPLICATION FORM FOR
FILLING (Paraiškos forma pildymui).

Perkeliant APPLICATION ENPI.EXE atsiras toks langas:

2 žingsnis. Paspauskite mygtuką “Run”, kad vyktų paraiškos perkėlimas į jūsų kompiuterį.
Vykstant perkėlimui atsiras toks langas:

3 žingsnis. Išarchyvuokite aplanką/bylą. Paprastai aplankas / byla APPLICATION_ENPI
_1.0. bus išarchyvuota į C:\APPLICATION ENPI 1.0. Tačiau galima pasirinkti ir kitą vietą,
pvz. Darbastalį (Desktop). Daugiau nei 70 bylų bus išarchyvuota. Atlikę išarchyvavimą,
jūs turėtumėt uždaryti WinZip-Self-Extractor langą.

4 žingsnis. Šis aplankas bus išarchyvuotas ir perkeltas Jūsų kompiuteryje į C:/ arba į
Darbastalį (Desktop).

Aplanke yra virš 70 bylų, kurios yra būtinos programai veikti.
DĖMESIO! NENAIKINKITE NEI VIENOS IŠ ŠIŲ BYLŲ!
5 žingsnis. Atsidarykite aplanką APPLICATION ENPI 1.0.
APPLICATION ENPI 1.0.exe yra programa, o ATTACHMENT.USR byloje yra saugoma
informacija, kuri buvo užpildyta paraiškos formoje. Jei Jūs norite pradėti pildyti paraiškos
formą ar tęsti pradėtą ir nebaigtą darbą, arba pakeisti ką nors nebaigtoje pildyti
paraiškoje, Jums reikėtų naudoti APPLICATION ENPI 1.0.exe programą.

SVARBU! Atkreipkite dėmesį, kad skaitmeninė paraiškos forma (visos 72 bylos kartu)
yra per didelės apimties, kad ją būtų galima siųsti elektroniniu paštu. Jei projekto
partneris, pildantis paraiškos formą, nori pasidalinti informacija arba nori, kad dalį
informacijos įvestų kiti projekto partneriai, galima elektroniniu paštu siųsti tik
dokumentą ATTACHMENT ENPI.USR. Kiti partneriai norintys dirbti su šiuo dokumentu
turi persikelti APPLICATION 1.0 ENPI.EXE į savo kompiuterį, kaip aprašyta aukščiau ir
pakeisti aplanke esantį pirminį ATTACHMENT ENPI.USR tuo dokumentu, kuris gautas
elektroniniu paštu.

Kaip pildyti paraiškos formą?
Du kartus spragtelkite pelės klavišu ant APPLICATION ENPI 1.0.exe ir programa pradės
veikti. Įveskite vartotojo pavadinimą, jei bus paprašyta, ir galėsite naudotis paraiškos
forma. Paprastai paraiška yra atidaroma, kai programa yra paleidžiama. Uždarant
programą, visa informacija yra išsaugoma (ji vis dar galės būti lengvai keičiama). Jeigu
norite tęsti pradėtą ir nebaigtą darbą arba ką nors pakeisti nebaigtoje pildyti paraiškoje
– naudokite APPLICATION ENPI 1.0.exe programą.
Meniu juosta
Meniu turi mygtukus skirtus skirtingoms paraiškos dalims ir kelioms
funkcijoms, pvz, Tikrinti (Checkpoint), Spausdinti (Printing) ir
Padidinti/Sumažinti (Zoom In/ Zoom out).
Kad būtų galima judėti tarp skirtingų paraiškos formos dalių, jūs galite
naudoti pagrindinį meniu (kaip parodyta šalia). Be to, kiekvienoje
paraiškos dalyje yra šoninis meniu (sudarytas iš tų pačių dalių), kuris leis
jums judėti tarp skirtingų dokumento dalių.
Turite užpildyti visus reikalingus paraiškos formos laukus. Tekstui įvesti
skirti laukeliai turi spaudos ženklų limitą. Nebus įmanoma įvesti
daugiau spaudos ženklų nei nurodyta paraiškoje ties tekstui skirtu
laukeliu.
Kai kurios paraiškos dalys gali būti užpildomos pasirenkant tinkamą
atsakymą iš esančio laukelyje sąrašo. Paspaudus tokį laukelį, pasirodys
galimų atsakymų sąrašas. Išsirinkite reikalingą atsakymą ir jį
paspauskite.
Instrukcijos tam tikrų laukelių pildymui yra pateikiamos paspaudus
mygtuką
. Spragtelkite pele ant šio ženkliuko ir galėsite perskaityti
konkrečiam laukeliui pildyti skirtą instrukciją.
Funkcinis meniu turi tokias naudingas funkcijas kaip Padidinti/Sumažinti
(Zoom In/ Zoom out), Bandomasis spausdinimas (Test printing),
Patikrinimas (Checkpoint report), Galutinis spausdinimas (Final
printing) ir Išeiti (Exit).
Zoom in/Zoom out (padidinti/sumažinti) mygtukas yra visose paraiškos
formos dalyse ir leidžia sumažinti arba padidinti paraiškos formos
vaizdo dydį ekrane.
Checkpoint report (patikrinimas) leis jums pasitikrinti, ar tam tikros paraiškos formos dalys
yra užpildytos teisingai ir/arba informacija skirtingose paraiškos dalyse sutampa.

Prašome atkreipti dėmesį, kad teigiamas patikrinimo rezultatas nereiškia, kad paraiška
yra užpildyta visiškai teisingai. Be to, paraiškos administracinio ir tinkamumo vertinimo
metu bus vertinama atspausdinta ir pasirašyta paraiška, jos priedai ir patvirtinantys
dokumentai.
Test printing (bandomasis spausdinimas) suteikia galimybę paraišką atsispausdinti ir
atidžiai perskaityti prieš vykdant galutinį spausdinimą. Informacija “test printing”
(bandomasis spausdinimas) bus matoma atspausdintame dokumente.
Final printing (galutinis spausdinimas) funkcija atspausdina paraišką ir apsaugo į ją
suvestą informaciją nuo pakeitimų, t.y. informacija pateikta paraiškoje nebegalės būti
keičiama (daugiau apie ją skaitykite sekančioje pastraipoje).

Kaip atspausdinti paraiškos formą?
Yra galimi du spausdinimo variantai – Test printing (bandomasis spausdinimas) ir Final
printing (galutinis spausdinimas).
1) Bandomasis spausdinimas. Baigę pildyti paraišką ir prieš naudojant „Galutinis
spausdinimas“ funkciją, pasinaudokite funkcijomis “Bandomasis spausdinimas” ir
“Patikrinimas”, kad pasitikrintumėte, ar visa informacija pateikta paraiškoje yra teisinga,
aiškiai pateikta ir gali būti lengvai perskaityta ir suprasta vertintojo.

2) Galutinis spausdinimas. Galutinis spausdinimas gali būti atliekamas, kai visi Patikrinimo
ataskaitos laukeliai yra pažymėti ženklu „OK!“, nėra pastebėta jokių klaidų paraiškos
formoje po bandomojo spausdinimo ir kai visi partneriai susipažino su paraiškos turiniu.
Pasirinkus funkciją „Galutinis spausdinimas“, paraiškos forma bus atspausdinta ir
programa bus uždaryta. Kitą kartą paraiškos formą bus galima atidaryti naudojantis
svečio teisėmis, kurios yra ribotos – paraiškos formoje nieko nebebus galima pakeisti. Tik
toks spausdintas dokumentas ir apsaugota nuo pakeitimų elektroninė versija turi būti
pateikti į Jungtinį techninį sekretoriatą.
Prašome atkreipti dėmesį, kad programa automatiškai suteikia paraiškai atsitiktinį
numerį. Po galutinio spausdinimo (“final printing”) atsitiktinis numeris nebesikeičia.
Prašome atkreipti dėmesį, kad numeris elektroninėje versijoje ir ant spausdintos paraiškos
formos turi sutapti.

Kaip įrašyti paraiškos elektroninę versiją į CD?
Kai paraiška yra atspausdinta naudojant funkciją „Final printing (Galutinis
spausdinimas)“, elektroninė paraiškos versija – tik dokumentas ATTACHMENT ENPI.USR –
turi būti tinkamai įrašyta į CD-ROM laikmeną ir pateikta Jungtiniam techniniam
sekretoriatui kartu su popierine paraiškos versija.
NB. Prieš išsiunčiant paraišką, nepamirškite iki 2011 m. vasario 22 d. išsiųsti pranešimo
apie pateikiamą paraišką Programos internetinėje svetainėje www.enpi-cbc.eu.

