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1. Įvadas 

Šių gairių tikslas – padėti jums parengti tinkamą projekto paraišką ir suprasti Komisijos parengtos 

nacionalinių teisėjų mokymo taikyti ES konkurencijos teisės aktus programos administracines ir finansines 

taisykles. 

Gairėse taip pat siekiama paaiškinti paraiškų teikimo tvarką ir pateikti nurodymus, kaip pildyti dotacijos 

paraiškos formą ir kvietime teikti pasiūlymus išvardytus priedus. 

Todėl turėtumėte atidžiai perskaityti šias gaires prieš pradedami rengti paraiškos dokumentus. 

2. Bendrosios dotacijų skyrimo projektams taisyklės 

2.1. Kas gali teikti pasiūlymus?  

Komisija remia projektus, kurie duos papildomos naudos Europai (taip pat žr. kvietimo teikti pasiūlymus 

2.1 skirsnį). Todėl prieš teikdami dotacijos paraišką turėtumėte apsvarstyti, ar nacionaliniai arba regioniniai 

finansavimo šaltiniai nebūtų tinkamesni Jūsų projektams už ES finansavimą. 

Reglamento (ES) Nr. 1382/2013 7 straipsnyje nustatyta: 

 

1. Programoje gali dalyvauti visos įstaigos ir subjektai, teisiškai įsteigti: 

a) valstybėse narėse; 

b) Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalyse, kurios yra Europos ekonominės erdvės susitarimo šalys 

pagal tą susitarimą; 

c) šalyse kandidatėse, potencialiose šalyse kandidatėse ir į Sąjungą stojančiosiose šalyse, laikantis bendrųjų principų 

ir bendrųjų reikalavimų bei sąlygų, nustatytų atitinkamuose pagrindų susitarimuose dėl tų šalių dalyvavimo Sąjungos 

programose, taip pat Asociacijos tarybų sprendimuose ar panašiuose susitarimuose. 

2. Pelno siekiančios įstaigos ir subjektai gali dalyvauti programoje tik kartu su pelno nesiekiančiomis arba viešosioms 

organizacijomis. 

3. Įstaigos ir subjektai, teisiškai įsteigti kitose trečiosiose šalyse nei tos, kurios dalyvauja Programoje pagal 1 dalies b 

ir c punktus, ypač šalyse, kuriose taikoma Europos kaimynystės politika, gali prisijungti prie Programos veiksmų savo 

sąskaita, jei tuo prisidedama siekiant tų veiksmų tikslo. 

4. Komisija gali bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis laikydamasi atitinkamoje metinėje darbo 

programoje nustatytų sąlygų. Programoje gali dalyvauti tarptautinės organizacijos, veikiančios srityse, kurioms 

taikoma Programa, pagal Finansinį reglamentą ir atitinkamą metinę darbo programą. 

2.2. Pareiškėjas  

 Pareiškėjas, arba iniciatorius, gali nuspręsti sudaryti partnerių grupę. Partneriai, priklausomai nuo jų 

dalyvavimo lygio, bus laikomi bendros dotacijos gavėjais arba asocijuotaisiais partneriais. 

Pareiškėjas atsako už projekto planavimą bei rengimą ir už paraiškos pateikimą. Pareiškėjas taip pat 

atsakys už bendrą projekto valdymą, užduočių koordinavimą, ryšius su Komisija ir biudžeto valdymą. 

Pareiškėjas bus vienintelis asmuo ryšiams su Komisija, atsakingas už visus ryšius tarp Komisijos ir 

projekto partnerių. 

Pareiškėjas veiks kaip koordinatorius ir, jei bus atrinktas, taps dotacijos gavėju ir pasirašys dotacijos 
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susitarimą. Taip jis prisiima teisinę ir finansinę atsakomybę už projekto įgyvendinimą pagal dotacijos 

susitarimo nuostatas. 

Jei pagal dotacijos susitarimą yra keli dotacijos gavėjai, jie visi pasirašo dotacijos susitarimą arba vienas iš 

jų pasirašo dotacijos susitarimą kitų bendros dotacijos gavėjų vardu. Tačiau pasirašyti jis gali tik gavęs iš 

bendros dotacijos gavėjų visus reikiamus įgaliojimus, vadinamus pavedimu. Visos dotacijos lėšos bus 

pervestos į šiuo tikslu paskirto dotacijos gavėjo, kuris atsakys už lėšų skyrimą projekto partneriams, banko 

sąskaitą. 

Pareiškėjas taip pat atsakys už visų projekto ataskaitų teikimą jo vykdymo laikotarpiu ir parengs galutines 

finansines ataskaitas bei Komisijos reikalaujamas pateikti ataskaitas, nebent jis pavestų finansų valdymą 

kitai koordinatoriaus funkcijas vykdančiai organizacijai. 

Konkretūs pareiškėjų tinkamumo kriterijai pateikti kvietime teikti pasiūlymus. 

2.3. Partneriai ir kitos projekte dalyvaujančios organizacijos 

2.3.1. Bendros dotacijos gavėjai 

Bendros dotacijos gavėjai turi būti teisiškai įsteigti šalyje, kuri pateikiant paraišką yra tinkama finansuoti. 

Bendros dotacijos gavėjai yra organizacijos ir institucijos, kurios bendradarbiaudamos su koordinuojančiu 

dotacijos pareiškėju padeda planuoti ir vykdyti projekto veiklą, dalijasi užduotimis ir kartu vykdo 

finansinius įsipareigojimus. Pareiškėjas ir visi bendros dotacijos gavėjai bus dotacijos susitarimo, 

pasirašyto su keliais dotacijos gavėjais, šalys ir dalysis teisine bei finansine atsakomybe už tai, kad 

projektas būtų įgyvendintas tinkamai ir laiku. Bendros dotacijos gavėjo patirtos išlaidos yra tinkamos 

finansuoti (žr. 5 skirsnį) taip pat kaip ir pareiškėjo patirtos išlaidos. 

Nepaisant to, pareiškėjas visais atvejais bus vienintelis asmuo ryšiams su Komisija ir atsakys už jos 

reikalaujamų ataskaitų teikimą. 

Įrodyti, kad dalyvauja projekte, bendros dotacijos gavėjai privalo paraiškos pateikimo metu pasirašydami 

ketinimų protokolą. Jie turi užpildyti ir pasirašyti paraiškos dokumentų rinkinio formą (partnerio 

deklaracijos formą). Bendros dotacijos gavėjai taip pat gali pasirašyti pavedimą, kuriuo pareiškėjui 

suteikiami įgaliojimai sudaryti su Komisija dotacijos susitarimą ir gauti dotacijos išmoką, jei projektas bus 

atrinktas. Arba dotacijos susitarimą gali pasirašyti visi bendros dotacijos gavėjai, tačiau tik vienas iš jų 

galės gauti Komisijos išmokas. 

 

Visi bendros dotacijos gavėjai yra solidariai atsakingi už projekto vykdymą pagal dotacijos susitarimo 

nuostatas. Ši bendra teisinė ir finansinė atsakomybė už projektą taip pat reiškia, kad organizacijos turės 

susitarti dėl bendro darbo. Šiuo tikslu paprastai pasirašomas konkretaus projekto partnerystės 

susitarimas. Komisija nedalyvauja partnerystės susitarime ir nėra jo šalis. Nors Komisija atsižvelgia į 

įvairių organizacijų valdymo skirtumus, ji pabrėžia, kad tokio susitarimo nuostatos neturi būti 

diskriminuojančios ir turi atitikti tiek nacionalinės teisės reikalavimus, tiek dotacijos susitarimą dėl 

projekto. Pažymėtina, kad, jei yra neatitikimų, dotacijos susitarimo nuostatos turi viršenybę prieš bet kokio 

kito partnerių sudaryto susitarimo nuostatas. 

 

PASTABA. Kadangi teisinę ir finansinę atsakomybę dalijasi visi bendros dotacijos gavėjai, kiekvienas iš jų 

turi pateikti ir kai kuriuos paraiškos formos priedus. Daugiau informacijos apie priedus pateikta 

pareiškėjams skirtame kontroliniame sąraše. 
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2.3.2. Asocijuotieji partneriai 

Tos trečiosios šalys, kurios neatitinka kriterijų, kad galėtų būti pareiškėjos arba bendrą dotaciją gaunančios 

organizacijos, arba nepatirs jokių išlaidų, gali projekte dalyvauti kaip asocijuotieji partneriai. 

Asocijuotieji partneriai gali būti, pavyzdžiui, organizacijos iš netinkamų finansuoti šalių, tačiau pagrįstai 

dalyvaujančios projekte, arba paprasčiausiai organizacijos, vykdysiančios su projektu tiesiogiai susijusią 

veiklą, neturinčią finansinio poveikio (pvz., jos rems pareiškėją nemokamai padėdamos jam palaikyti 

ryšius arba suteikdamos patalpas). 

Jeigu asocijuotiesiems partneriams dalyvaujant projekte patiriama išlaidų (pvz., kelionės ir pragyvenimo 

išlaidų), jos turi būti patirtos pareiškėjo arba bendros dotacijos gavėjo. 

Asocijuotieji partneriai taip pat gali skirti projektui finansinį įnašą. Tai turi būti nurodyta paraiškoje
1
. 

Asocijuotieji partneriai privalo paraiškos pateikimo metu pasirašyti ketinimų protokolą. Jeigu 

asocijuotasis partneris nori bendrai finansuoti projektą, jo finansinio įnašo suma turėtų būti nurodyta 

ketinimų protokole ir įtraukta į išankstinį biudžetą. 

Pareiškėjas ir bendros dotacijos gavėjai atsako už tai, kad asocijuotųjų partnerių veikla būtų vykdoma taip, 

kaip numatyta projekto pasiūlyme ir vėliau sudarysimo dotacijos susitarimo sąlygose. 

2.4. Kokius projektus Komisija gali finansuoti? 

Kiekvienais metais Komisija finansuoja daug pagal kvietimą teikti pasiūlymus pasiūlytų projektų. Pagal 

Nacionalinių teisėjų mokymo taikyti ES konkurencijos teisės aktus programą bus finansuojami kvietime 

teikti pasiūlymus nustatytus tikslus ir prioritetus atitinkantys projektai. Todėl svarbu labai atidžiai 

perskaityti kvietime teikti pasiūlymus pateiktą informaciją ir sužinoti, kokios sritys yra svarbios Komisijai. 

Kiekvieno projekto dotacijos paraiška gali būti tik viena, ją turėtų pateikti pareiškėjas. Kiekviena 

organizacija gali pateikti paraiškas dėl kelių projektų, kurias Komisija vertins atskirai. Organizacijos, kaip 

partneriai arba pareiškėjai, gali be apribojimų teikti pasiūlymus dėl kelių projektų, prašomų finansuoti 

pagal tą patį kvietimą teikti pasiūlymus. 

Pareiškėjas ir partnerių organizacijos, prieš teikdami paraišką, turėtų susipažinti su toje srityje jau atliktu 

darbu ir sukauptomis žiniomis, kad galėtų parengti novatorišką ir papildomos naudos galintį duoti projektą. 

Komisija vertindama skirs nedaug balų tokiems projektams, kuriais tik kartojami ankstesni projektai ir 

nepaisoma turimų žinių. 

Dotacijos gali būti skiriamos siekiant remti įstaigų taikomas priemones, kuriomis siekiama remti 

teisminį bendradarbiavimą ir (arba) mokyti nacionalinius teisėjus taikyti ES konkurencijos teisę ir 

skatinti juos bendradarbiauti, pavyzdžiui (sąrašas neišsamus): 

 nacionaliniams teisėjams skirtų konferencijų, seminarų, simpoziumų arba susitikimų ES 

konkurencijos teisės tema organizavimą; 

 trumpalaikius arba ilgalaikius ES konkurencijos teisės mokymo kursus pagal nacionalinių 

                                                 
1
 Vykdant projektą ši suma gali keistis, tačiau nuo bet kokio jos sumažėjimo arba padidėjimo priklausys bendras 

Europos Komisijos įnašo dydis. 
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teisėjų ar teisminių institucijų darbuotojų studijų programas (įvadines arba skirtas 

pažengusiems); 

 įvairių valstybių teisėjų mainų programas; 

  bendradarbiavimą, įskaitant tinklų ir (arba) duomenų bazių kūrimą ir (arba) jų priežiūrą, 

tarp teisminių institucijų ar kitų viešųjų arba privačiųjų įstaigų, atsakingų už nacionalinių 

teisėjų skatinimą tinkamai taikyti ES konkurencijos teisę ir už to stebėjimą. 

TINKA TEIKIANT PARAIŠKAS PAGAL 2014–2020 M. KVIETIMUS 

 

3. Komisijos finansavimo finansiniai aspektai 

3.1. Dotacijų skyrimo finansinės taisyklės 

Projektai finansuojami pagal bendro finansavimo principą. Pagal programą skirtos dotacijos negali 

padengti visų projektų išlaidų. 

ES finansinis įnašas negali viršyti 80 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (žr. 5 skirsnį). 
 

Taigi mažiausiai 20 % visos tinkamų finansuoti išlaidų sumos turi padengti pareiškėjas ir (arba) 

bendros dotacijos gavėjai ir asocijuotieji partneriai. Šios lėšos negali būti iš ES biudžeto. 

Šią bendro finansavimo sumą reikia nurodyti dotacijos paraiškos formoje ir visuose prieduose (biudžeto 

formoje, ketinimų protokole (-uose) ir kt.). Pareiškėjo numatytos skirti lėšos turi būti pareiškėjo banko 

sąskaitoje, o bet kokių bendros dotacijos gavėjo ar asocijuotojo partnerio pažadėtų lėšų skyrimas priklauso 

nuo Komisijos dotacijos gavimo. Jei nustatyta papildomų sąlygų, šis įnašas bus laikomas negarantuotu. 

Tačiau, kai bendro finansavimo lėšas skiria valdžios institucijos, gali būti nustatoma papildoma atitikties 

atitinkamoms nacionalinės teisės nuostatoms sąlyga. 

Įnašus natūra galima įrašyti į konkrečią biudžeto formos dalį, tačiau į juos neatsižvelgiama kaip į 

tinkamas finansuoti išlaidas ir jie nėra priimtina bendro finansavimo dalis, nebent priklausytų Reglamento 

(ES) Nr. 1382/2013 7 konstatuojamojoje dalyje nurodytai kategorijai. Toje konstatuojamojoje dalyje 

nustatyta: „Sąjunga turėtų sudaryti palankesnes sąlygas mokymo veiklai, susijusiai su Sąjungos teisės 

įgyvendinimu, valstybių narių mokamą užmokestį dalyvaujantiems teisėjams ir teisminių institucijų 

darbuotojams laikant reikalavimus finansavimui gauti atitinkančiomis išlaidomis arba teikiant bendrą 

finansavimą natūra pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (1) 

(toliau – Finansinis reglamentas)“
 2
. 

Jei Komisijos skirta suma yra mažesnė nei pareiškėjo prašoma suma, pareiškėjo pareiga yra rasti trūkstamą 

sumą arba sumažinti bendras projekto išlaidas. 

                                                 
2 Tinka teikiant paraiškas pagal kvietimus, paskelbtus tik nuo 2014 m. 
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Komisijos dotacijos skiriamos tik nekomerciniams tikslams, todėl projektais negali būti siekiama pelno. 

Bet koks gautas pelnas bus išskaičiuotas iš Europos Komisijos išmokėtos galutinės sumos. Tačiau jei 

dotacijos vertė neviršija 60 000 EUR, ši taisyklė nesiekti pelno netaikoma. 

Į paraiškos dokumentų rinkinį turėtų būti įtraukta biudžeto sąmata eurais, kurioje pajamos ir išlaidos turėtų 

būti subalansuotos. 

 

Biudžete išlaidos turėtų būti parodytos be įskaičiuoto PVM, nebent išlaidas patirsianti organizacija 

negalėtų susigrąžinti sumokėto PVM nuo prekių ir paslaugų, įtrauktų į projekto apskaitą. Viešųjų įstaigų 

sumokėtas PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos, jeigu atitinkama veikla nėra įprasta tos viešosios įstaigos 

veikla. 

 

Išrinkti projektai paprastai pradedami vykdyti tada, kai abi šalys pasirašo dotacijos susitarimą. Finansuoti 

tinkamos yra nuo projekto pradžios dienos patirtos išlaidos. Bet kokios iki tos datos patirtos išlaidos nėra 

tinkamos finansuoti. 

Komisija negali kompensuoti jokių netinkamose finansuoti šalyse patirtų išlaidų. Kurios valstybės yra 

tinkamos finansuoti, nurodyta kvietime teikti pasiūlymus. 

 

Daugiau informacijos apie išlaidų tinkamumo finansuoti taisykles pateikta šių gairių 5 skirsnyje. 

 

3.2. Mokėjimo tvarka 

Bendro finansavimo lėšos paprastai išmokamos dviem dalimis: 

- išankstinio finansavimo išmoka – iki 50 % skirtos dotacijos sumos. Kai tinka, ji sumokama po to, 

kai abi šalys pasirašo dotacijos susitarimą, per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią Komisija 

gauna prašymą skirti išankstinio finansavimo išmoką.
3
 Pasibaigus šiam terminui pareiškėjas turi teisę 

gauti delspinigius, kurie skaičiuojami ir automatiškai skiriami kaip atskira išmoka; 

- galutinė išmoka – likusi dotacijos lėšų dalis. Ji bus išmokėta Komisijai gavus ir patvirtinus galutinę 

ataskaitą
4
 ir prašymą skirti galutinę išmoką

5
. 

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad remdamasi individualiu rizikos vertinimu Komisija gali: 

- sumažinti išankstinio finansavimo procentinę dalį; 
- skirti tarpinę išmoką arba 

- prašyti pareiškėjo papildomų finansinių garantijų išankstinio finansavimo išmokos sumai padengti, 

kol bus pervesta galutinė išmoka. 

Kai tinka, šios papildomos sąlygos pateikiamos pareiškėjui kartu su pranešimu apie dotacijos skyrimą ir 

taip pat nustatomos dotacijos susitarime. 

Galutinė dotacijos suma jokiu būdu negali viršyti dotacijos susitarime nurodytos didžiausios sumos. 

                                                 
3 Prašymas skirti išankstinio finansavimo išmoką siunčiamas paštu datuotame ir pasirašytame laiške, kuriame nurodytas 

dotacijos susitarimo numeris bei HT. numeris. Turi būti aiškiai išreikštas prašymas skirti išankstinio finansavimo išmoką ir 

nurodyta bendra suma eurais. 
4 Galutinė ataskaita bus išsami, kai atitiks visus dotacijos susitarimo prieduose nurodytus reikalavimus. 
5 Prašymas skirti galutinę išmoką siunčiamas paštu datuotame ir pasirašytame laiške, kuriame nurodytas dotacijos susitarimo 

numeris ir HT. numeris. Turi būti aiškiai išreikštas prašymas skirti galutinę išmoką ir nurodyta bendra suma eurais. 
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Išmokant dotacijos likutį, galutinė suma bus proporcinga tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms ir bus 

mažinama, jei bendros tinkamos finansuoti išlaidos bus mažesnės už bendras įvertintas išlaidas. 

Komisija taip pat gali sumažinti galutinę dotacijos sumą siekdama užtikrinti, kad bendros projekto pajamos 

neviršytų bendrų projekto išlaidų. 

Galutinės išmokos sumas Komisija išmoka per šešiasdešimt kalendorinių dienų nuo išsamios galutinės 

ataskaitos ir prašymo skirti galutinę išmoką gavimo. Jei pasibaigus šiam terminui sumos neišmokamos, 

pareiškėjai turi teisę gauti delspinigius. Tai taikoma tik tada, kai pateikiami tinkami ir išsamūs mokėjimo 

prašymai. 
 
4. Kaip parengti paraišką? 
 

4.1. Paraiškos pateikimo metodas ir kalba 

Paraiškos turėtų būti teikiamos remiantis standartine forma, o prie jų pridedami privalomi paraiškos 

formos F dalyje išvardyti priedai. 

Visi patvirtinamieji dokumentai turi būti išdėstyti aiškia tvarka ir sunumeruoti, naudojant paraiškos 

dokumentų rinkinyje pateiktus priedų titulinius lapus. 

Formas galima parsisiųsti iš interneto svetainės http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 

Paraiškos turi būti teikiamos raštu ir siunčiamos paštu. Kitais būdais pateiktos paraiškos nebus priimtos. 

E. paštu arba faksu atsiųstos paraiškos arba priedai nebus priimti.  

Su kvietimu teikti pasiūlymus susijusius klausimus galima siųsti e. pašto adresu COMP-TRAINING-

JUDGES@ec.europa.eu. 

Paraiškos turėtų būti išsamios (pridėti visi dokumentai, nurodyti paraiškos dokumentų rinkinio 

priede „Pareiškėjams skirtas kontrolinis sąrašas“, Check list for Applicants), pasirašytos ir datuotos. 

Dvi kopijos (viena popieriuje spausdinta pasirašyta kopija ir viena elektroninio formato kopija USB arba 

CD laikmenose) turi būti siunčiamos paštu ar per skubių siuntų tarnybą arba įteiktos į rankas 

(atsižvelgiama į pašto antspaudo datą arba skubių siuntų tarnybos priėmimo patvirtinimą). E. paštu arba 

faksu atsiųstos paraiškos arba priedai nebus priimti. 

Paraišką turi pasirašyti asmuo, kurį pareiškėjas įgaliojo jo vardu prisiimti teisinius įsipareigojimus. 

Paraiška su visais priedais gali būti teikiama viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų, tačiau 

pageidautina ją pateikti anglų kalba. Jei paraiškos teikiamos ne anglų kalba, reikia pridėti anglų kalba 

parengtą santrauką (paraiškos formos B.2 dalis). 

4.2. Paraiškos dokumentų rinkinys 
Paraiškos dokumentų rinkinį sudaro paraiškos forma (A–F dalys) ir jos priedai (1–14 priedai). 

4.3. Paraiškos forma 
Paraiškos forma yra „Microsoft WORD“ (.doc) dokumentas, kuriame reikėtų įrašyti svarbiausius 

duomenis apie pareiškėją, projektą ir partnerystę (jei yra). 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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Paraiškos forma prasideda projekto pavadinimu ir nedidele gavimo patvirtinimo skiltimi, kurią pildo 

Europos Komisija.  

Patariame jums atidžiai perskaityti paraiškos formą ir priedus. 

4.3.1. A dalis. Pareiškėjas 

Pateikite pareiškėjo duomenis (žr. 2.2 punktą). 

Visa su projektu susijusi informacija ir korespondencija bus siunčiama asmeniui, kurio pavardė nurodyta 

kaip kontaktinio asmens. Čia pateikti kontaktiniai duomenys bus nurodyti ir dotacijos susitarime. 

Atkreipkite dėmesį, kad Komisija pageidauja dėl efektyvumo palaikyti visus ryšius su kontaktiniu asmeniu 

anglų kalba. Nurodytas kontaktinis adresas gali skirtis nuo pareiškėjo oficialaus adreso. 

Nurodykite organizacijos vardu pasirašančio asmens pavardę bei pareigas ir pasirašykite, datuokite bei 

antspauduokite formą. Šis asmuo turėtų būti įgaliotas pareiškėjo vardu prisiimti finansinius ir teisinius 

įsipareigojimus. Atkreipkite dėmesį, kad Komisija gali prašyti pateikti jo įgaliojimo dokumento kopiją. 

Jeigu siūlomam projektui bus skirta dotacija, Komisija parengs dotacijos susitarimą, skirtą pasirašyti šiame 

skirsnyje nurodytam asmeniui (jei nebus pranešta kitaip). 

Pateikite informaciją apie koordinuojančią organizaciją, jei pareiškėjas finansinį projekto valdymą paveda 

kitai organizacijai (žr. 2.2 punktą). 

4.3.2. B dalis. Projekto aprašymas 

4.3.2.1. B.1 dalis. Bendroji informacija 

Šioje dalyje pateikiamas pagrindinis būsimos projekto veiklos aprašymas. Šis dokumentas suteiks 

Komisijai išsamios informacijos apie projektą, pavyzdžiui, apie projekto pavadinimą, siūlomas veiklos 

sritis, tikslus, prioritetus, partnerių skaičių, trukmę ir t. t., ir bus svarbiausias jūsų paraiškos vertinimo 

pagrindas. 

Pavadinkite savo projektą konkrečiu pavadinimu, atitinkančiu siūlomus veiksmus. Projektui pavadinti 

nenaudokite programos, pagal kurią skiriama dotacija, pavadinimo. 

Laukelyje „Pavadinimas“ (Title) turėtų būti užrašytas visas projekto pavadinimas. Sutrumpintą 

pavadinimą galima nurodyti laukelyje „Santrumpa (sutrumpintas pavadinimas)“ (Acronym/ short title). 

Turėtumėte atsakyti kuo išsamiau ir tiksliau ir nepateikti nereikalingos informacijos, pavyzdžiui, apie 

ankstesnius projektus, įprastą savo organizacijos veiklą ar apie su pasiūlymu tiesiogiai nesusijusius 

dalykus. 

Atkreipkite dėmesį, kad čia reikėtų aiškiai nurodyti (jei reikia, bent apytikrį) partnerių, dalyvių ir pranešėjų 

skaičių ir pilietybę. Šie duomenys bus svarbus kriterijus kiekviename vėlesniame procedūros etape, 

pavyzdžiui, kai bus tikrinama, ar jūsų pasiūlymas yra tinkamas finansuoti, kai pasiūlymą vertins ekspertas 

ir kai projekto pabaigoje bus vertinama, ar pasiekti projekto tikslai (jei tinka). 

Projektai negali būti vykdomi ilgiau nei dvejus metus (24 mėnesius). Planuodami projektą turėtumėte į tai 
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atsižvelgti ir atitinkamai planuoti savo veiklą. 

Nurodykite, kada ketinate pradėti siūlomą projektą. Planuodami turėtumėte atsižvelgti į tai, kad pasiūlymai 

įvertinami per maždaug tris mėnesius po pateikimo termino. Dotacijų susitarimai paprastai pasirašomi po 

6–9 mėnesių nuo kvietimo teikti pasiūlymus termino pabaigos, todėl atsižvelkite į tai planuodami savo 

veiklą. 

PASTABA. Jeigu pateiksite pasiūlymą dėl projekto, kuris bus pradėtas arba užbaigtas dar iki galutinio 

paraiškų teikimo termino, jūsų pasiūlymas bus atmestas, nes ES finansavimas negali būti skiriamas atgaline 

data. 

Šiame skirsnyje jūsų nurodytos sumos turėtų atitikti išankstinio biudžeto formoje (paraiškos formos 3 

priedas) nurodytas sumas, todėl patariame šiuos laukelius užpildyti tik tada, kai baigsite sudaryti biudžeto 

sąmatą. 

4.3.2.2. B.2 dalis. Santrauka 

Iš santraukos skaitytojui turi būti aiškūs pasiūlymo tikslai (kas, ką, kur, kada, kaip ir kodėl) ir ar jie atitinka 

kvietime teikti pasiūlymus iškeltus tikslus, kuriais remiantis pateikta paraiška. Taip pat turi būti aiškus 

pasiūlymo turinys ir kokia veikla bus vykdoma siekiant tų tikslų. Be to, pareiškėjas turėtų nurodyti, kodėl 

jo projektas yra novatoriškas ir kaip projektas bus grindžiamas jau turimomis žiniomis ir duos papildomos 

naudos Europai. 

Atminkite, kad jūsų pasiūlymą vertinantys ekspertai nežino, kas esate, ką esate iki šiol nuveikę ir kokia yra 

konkreti su teisėjų mokymo poreikiais susijusi padėtis jūsų šalyje. Stenkitės rašyti aiškiai, išsamiai ir 

parodyti, kuo ypatingas jūsų pasiūlymas. 

Atkreipkite dėmesį, kad kitus svarbius duomenis, tokius kaip numatomi rezultatai, rinkodaros strategijos ir 

t. t., prašoma nurodyti C dalyje, todėl stenkitės jų čia nekartoti. Ši dalis kartu su C dalimi taps jūsų projekto 

„vizitine kortele“ ir, jeigu jūsų projektui bus skirta dotacija, šiose dalyse pateikti duomenys bus viešai 

skelbiami ir platinami. 

Projekto santrauka turi būti ne ilgesnę nei vieno puslapio ir parengta anglų kalba. 

Pridėkite gyvenimo aprašymus (9 priedas), į kuriuos bus atsižvelgiama atliekant pasiūlymo vertinimą pagal 

atrankos kriterijus, taikomus veiklos pajėgumui ir profesinei kompetencijai. Turėtumėte pridėti atnaujintus 

svarbiausių projekto darbuotojų, įskaitant projekto koordinatorių (vadovą), už finansinį valdymą atsakingą 

asmenį ir pagrindinius specialistus, gyvenimo aprašymus (CV). 

Komisija primygtinai rekomenduoja, kad jie būtų „Europass CV“ formato, tačiau organizacijos gali teikti ir 

kitokio formato CV. Visi CV turėtų būti pakankamai išsamūs, kad Komisija galėtų įvertinti, ar asmuo yra 

kvalifikuotas eiti siūlomas pareigas ir ar jis turi pakankamai su ta sritimi ir (arba) funkcijomis susijusios 

patirties. 

 

„Europass CV“ šabloną galite parsisiųsti iš tinklalapio 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp. 

4.3.2.3. B.3 dalis. Kiti su šiuo pasiūlymu tiesiogiai susiję projektai 

Išvardykite visas pareiškėjo, bendros dotacijos gavėjų ir asocijuotųjų partnerių organizacijų per 

paskutinius trejus metus gautas ES dotacijas (dotacijas veiklai ir projektui) ir laimėtus konkursus. 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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Nurodykite, kokį su šiais projektais susijusį vaidmenį atliko jūsų organizacija (ar jūs buvote organizacija 

pareiškėja ar organizacija partnerė). 

Privalote nedelsdami pranešti Konkurencijos GD apie bet kokias kitoms ES institucijoms ar agentūroms 

pateiktas papildomas finansavimo paraiškas ir (arba) apie bet kokį kitų ES institucijų ar agentūrų 

patvirtintą finansavimą po šios paraiškos pateikimo. 

4.3.3. C dalis. Projekto pagrindimas, poveikis ir rezultatai 

4.3.3.1. C.1 dalis. Pasiūlymo pagrindimas 

Šiame skirsnyje turite paaiškinti, kokie yra jūsų projekto poreikiai, tikslas ir poveikis ir kodėl svarbu, kad 

Komisija pasirinktų jūsų pasiūlymą. 

Taip pat pristatykite savo rinkodaros strategiją (pavyzdžiui, kaip ketinate pritraukti dalyvių? Ar turite 

parengę strateginę veiklos metodiką? Ar esate sudarę korespondencijos adresatų sąrašus?) 

4.3.3.2. C.2 dalis. Rezultatai ir poveikis 

Išsamiai aprašykite numatomus projekto rezultatus ir pasiekimus, taip pat informacijos apie juos sklaidos 

strategiją. Strategiją, pagal kurią ketinate siekti rezultatų, turėtumėte nurodyti čia ir taip pat E dalyje (žr. 

4.3.5 punktą). Atminkite, kad vertintojai tikrins šią dalį vertindami, ar jūsų projektas atitinka dotacijos 

skyrimo sklaidos ir tvarumo kriterijus. Stenkitės aiškiai ir išsamiai aprašyti numatomus projekto rezultatus 

ir ilgalaikį jo poveikį. 

4.3.4. D dalis. Partneriai 

4.3.4.1. D.1 dalis. Partnerių apžvalga 

Šioje paraiškos formos dalyje turėtumėte pateikti svarbiausią informaciją apie visus projekte 

dalyvaujančius partnerius (įskaitant organizaciją pareiškėją ir bendros dotacijos gavėjus). Partnerių sąrašą 

taip pat reikėtų pateikti finansiniame plane ir išsamaus išankstinio biudžeto formoje (žr. paraiškos 

dokumentų rinkinio 3 priedą). 

4.3.4.1. D.2 dalis. Partnerystės ypatumai 

Pateikite papildomos informacijos apie organizacijas partneres ir jų vaidmenį projekte (t. y. kas yra 

kiekviena organizacija ir ką ji daro). Būtinai organizacijas surašykite ta pačia tvarka kaip ir D.1 lentelėje. 

4.3.5. E dalis. Projekto organizavimas ir valdymas 

4.3.5.1. E.1 dalis. Darbo planas ir įgyvendinimo tvarkaraštis 

Ši dotacijos paraiškos formos dalis skirta tam, kad galėtumėte joje aprašyti tuos projekto aspektus, kurių 

neišeina konkrečiai aptarti B dalyje, tačiau kurie vis tiek yra svarbūs, kad projektas ar darbas vyktų 

sėkmingai. Apibūdindami darbo planą turėtumėte išskirti jo etapus. 
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Pareiškėjas turėtų nurodyti bendrą projekto trukmę, reikalingų darbuotojų skaičių ir numatomus darbo 

metodus
6
. Taip pat turėtumėte paaiškinti, kokios strategijos laikysitės informuodami apie rezultatus ir kaip 

planuojate užtikrinti projekto kokybę. 

Iš pastarosios dalies Komisijos vertintojai galės spręsti, kokia yra tikimybė, kad pasibaigus sutarčiai 

rezultatai (arba poveikis) bus ilgalaikiai. 

Nekartokite projekto aprašymo – stenkitės glaustai atsakyti į kiekvieną konkretų klausimą. 

4.3.6. F dalis. Priedai 

Visi reikalaujami priedai išvardyti paraiškos formos F dalyje. Teikdami paraiškos elektroninę kopiją, 

turėsite šias rinkmenas užpildyti ir prie paraiškos formos pridėti kaip originalaus („Excel“ ir „Word“ 

dokumentų) formato rinkmenas, o teikdami pasirašytą paraiškos originalą turėsite pridėti popieriuje 

spausdintus priedus. 

1 PRIEDAS. Pareiškėjams skirtas kontrolinis sąrašas 

Kontrolinis sąrašas padės jums parengti paraiškos dokumentus. Baigę rengti paraišką galite patikrinti, ar ji 

yra išsami, užpildydami šio sąrašo punktus ir patvirtindami jį parašu. 

2 PRIEDAS. Išsamios paraiškos elektroninė kopija 

Kad paraiška būtų išsami, turite pateikti dotacijos paraiškos formos ir visų parengtų jos priedų elektronines 

kopijas. Elektroninė kopija turi atitikti originalą (t. y. dokumentų originalai, kurie turi būti antspauduoti, 

datuoti ir pasirašyti, turi tokie būti ir elektroninėje kopijoje). Kad būtumėte tikri, jog jūsų teikiama 

elektroninė paraiškos versija yra išsami, primygtinai rekomenduojame ją parengti tik tada, kai jau turėsite 

išsamią paraiškos formą su visais priedais ir būsite pasirengę juos pateikti. 

 

3 PRIEDAS. Finansinis planas ir išsamus išankstinis biudžetas 

 
Šioje dotacijos paraiškos formos dalyje turėtumėte pateikti projekto biudžeto sąmatą, suskirstytą į išlaidų ir 
pajamų kategorijas. 

Čia turėtų būti pateikta ta pati bendro biudžeto sąmata, kokia nurodyta paraiškos formos B.1 dalyje 

(„Projekto aprašymas“). 

Visos sumos turėtų būti nurodytos eurais ir tik šimtųjų tikslumu. 

Finansiniame plane ir išsamiame išankstiniame biudžete turėtų būti pateikta konkreti ir aiški finansinė 

informacija, kuri padės vertinti jūsų pasiūlymą. Jie bus skaitomi kartu su dotacijos paraiškos forma ir kitais 

jos priedais, todėl atkreipkite dėmesį, kad bet kokie formų neatitikimai, susiję su konkretaus veiksmo 

planavimu (pvz., susitikimų skaičiumi ar vieta ir t. t.) arba kiekvienai veiklos rūšiai apibūdinti 

vartojamomis sąvokomis, bus vertinami nepalankiai. 

Finansinis planas ir išsamus išankstinis biudžetas yra „Excel“ dokumentas, kuriuo turi būti remiamasi per 

visą projekto laikotarpį (įskaitant paraiškos teikimo, vertinimo ir atrankos etapus ir galutinės ataskaitos 

                                                 
6
 Darbas visą arba ne visą darbo dieną, nuotolinis ar darbo vietoje, posėdžiai, seminarai ir t. t. 
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rengimą). Šį dokumentą prie savo elektroninės paraiškos kopijos būtinai pridėkite ne nuskaitytą skaitytuvu, 

o „Excel“ formato, kad jį taisyti būtų lengviau. 

 
Šiame dokumente reikėtų pateikti visas išsamiai aprašytas būtinas projekto įgyvendinimo išlaidas. Taip pat 

reikėtų nurodyti visus projekto pajamų šaltinius (lėšas) – tiek dotacijos gavėjų (pareiškėjo ir bendros 

dotacijos gavėjų) įnašus, tiek bet kokios kitos trečiosios šalies (bendro finansavimo teikėjo ir asocijuotųjų 

partnerių) suteiktas lėšas. 

 
Finansinis planas ir išsamus išankstinis biudžetas susideda iš 15 skaičiuoklės lakštų: 

 finansinio plano (išankstinio biudžeto santraukos); 

 A.a dalies „Personalo kategorijos“; 

 A.b dalies „Veikloje dalyvaujančio personalo kelionių ir apgyvendinimo išlaidos“; 

 A.c dalies „Pranešėjų ir dalyvių kelionių ir apgyvendinimo išlaidos“; 

 A.d dalies „Veikloje dalyvaujančio personalo, taip pat dalyvių, pranešėjų ir vertėjų žodžiu 
maitinimo ir gėrimų išlaidos“; 

 A.e dalies „Vertėjų žodžiu atlyginimai“; 

 A.f dalies „Su įranga, žeme ir nekilnojamuoju turtu susijusios išlaidos“; 

 A.g dalies „Vartojimo prekių ir reikmenų išlaidos“; 

 A.h dalies „Leidinių ir ataskaitų rengimo išlaidos“; 

 A.i dalies „Kitos tiesioginės išlaidos“; 

 A.j dalies „Į apskaitą įtrauktos bendrosios veiklos išlaidos“; 

 įnašų natūra; 

 pajamų lentelės (kiti įnašai); 

 parašo; 

 personalo kategorijų. 

 

Išankstinis biudžetas priimamas vertinti tik jei: 

 naudojamas standartinis šablonas; 

 pildant lakštus detaliai išskaidomos apytikrės projekto išlaidos eurais. 
 

4 PRIEDAS. Finansiniai rekvizitai 

 
Pateikite banko sąskaitos, kuri turėtų būti naudojama šiam projektui, jeigu jis bus atrinktas, rekvizitus ir 
užpildykite visus nurodytus laukus: 

 

 projektą koordinuosiančio dotacijos gavėjo juridinį pavadinimą (ši informacija turėtų būti tokia pati, 

kokia nurodyta paraiškos formos A dalyje); 

 projektą koordinuosiančios organizacijos pareiškėjos juridinis adresą; 

 dotacijos gavėjo arba bendros dotacijos gavėjo, įgalioto gauti išmokas (paprastai pareiškėjo) tuo atveju, 

kai dotacijos susitarimas pasirašomas su keliais dotacijos gavėjais, banko rekvizitus; 

 banko antspaudą ir datą ARBA banko pažymą, kurioje aiškiai nurodyti IBAN kodas, BIC kodas ir banko 
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pavadinimas. 

 

  5 PRIEDAS. Juridinio asmens forma 

 

Atkreipkite dėmesį, kad reikėtų pateikti informaciją apie dotacijos gavėją ir kiekvieną bendros dotacijos 

gavėją (jei tokių yra), pateikiant atskiras kiekvieno iš jų formas. Tai netaikoma asocijuotųjų partnerių 

atveju. Informacija turėtų apimti: 

 pareiškėjo juridinį pavadinimą (ši informacija turėtų būti tokia pati, kokia nurodyta paraiškos formos A 

dalyje) arba bendros dotacijos gavėjo juridinį pavadinimą; 

 dotacijos gavėjo ir bendros dotacijos gavėjo juridinį adresą. 

 

6 PRIEDAS. Pareiškėjo garbės deklaracija (atmetimo kriterijai ir interesų konflikto 

nebuvimas) 

 

Pareiškėjai privalo pasirašyti deklaraciją dėl atmetimo kriterijų tik tuo atveju, kai prašomos dotacijos vertė 

yra ne mažesnė kaip 60 000 EUR. Deklaracijoje pareiškėjai turi patvirtinti, kad turi stabilius ir pakankamus 

finansavimo šaltinius, jog galėtų vykdyti veiklą visu projekto laikotarpiu, ir kad sutinka padėti jį finansuoti. 

 

7 PRIEDAS. Teisinio statuso įrodymas 

 

Toliau išvardytus dokumentus pateikti privalo tik pareiškėjas ir bendros dotacijos gavėjai, asocijuotiesiems 

partneriams jų pateikti nereikia. Komisija priims tik oficialių dokumentų kopijas. Šie dokumentai yra būtini 

registruojant dotacijos gavėją Komisijos apskaitos sistemoje, be to, jais bus remiamasi tikrinant pareiškėjo 

tinkamumą finansuoti. 
 

7 priedo pateikti nereikia, jeigu pareiškėjas yra valdžios įstaiga (pvz., ministerija, vietos, regioninės, 

nacionalinės arba federacinės valdžios institucija, savivaldybė ar kita viešoji įstaiga) arba universitetas. 

Tačiau šios įstaigos turėtų būti pasirengusios pateikti reikiamus dokumentus Komisijai prašymu. 

 

Priklausomai nuo to, koks yra organizacijos pareiškėjos teisinis statusas, gali reikėti pateikti toliau 

nurodytus dokumentus. 

 

Privačiosios įstaigos turi pateikti: 

1. Organizacijos steigimo aktą arba įstatus. 

2. Organizacijos juridinės registracijos įrodymą: bet kokio oficialaus dokumento (pvz., oficialiojo 

valstybės leidinio, nacionalinio įmonių registro ir kt.), kuriame nurodytas organizacijos oficialus 

pavadinimas ir registruotosios būstinės (pagrindinės buveinės) adresas bei nacionalinių 

institucijų suteiktas registracijos numeris, kopiją. 

3. Kai tinka, PVM mokėtojo registracijos dokumento kopiją, jeigu PVM mokėtojo kodas 

nenurodytas kituose minėtuose oficialiuose dokumentuose. 

 

Viešosios įstaigos turi pateikti: 

  1. Atitinkamos rezoliucijos, įstatymo, nutarimo, sprendimo ar kito organizacijos įsteigimą 

patvirtinančio oficialaus dokumento kopiją. 
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  2. Organizacijos įstatus (jei tokie yra). 

  3. Jeigu organizacijai suteiktas PVM mokėtojo kodas – PVM mokėtojo registracijos dokumento 

kopiją. 

 

8 PRIEDAS. Finansinio pajėgumo vertinimas 
 

Jei bendra prašomos dotacijos suma nesiekia 60 000 EUR, pareiškėjui tereikia parengti garbės 

deklaraciją, kad jis yra finansiškai pajėgus įgyvendinti projektą. 

 

Jei bendra prašomos dotacijos suma siekia arba viršija 60 000 EUR, pareiškėjas turi pateikti vienų 

paskutinių metų oficialias finansines ataskaitas (balansą ir (arba) pelno ir nuostolio ataskaitą), 

kurios įrodytų pareiškėjo finansinį pajėgumą. Įsteigtos naujos organizacijos vietoj šių dokumentų 

gali pateikti verslo planą. 

 

8 priedo pateikti nereikia, jeigu pareiškėjas yra valdžios įstaiga (pvz., ministerija, vietos, 

regioninės, nacionalinės arba federacinės valdžios institucija, savivaldybė ar kita viešoji 

įstaiga) arba viešasis universitetas. 

 

9 PRIEDAS. Veiklos pajėgumo vertinimas 

 

Pateikite informaciją apie anksčiau užbaigtus projektus. Jei juos jau išvardijote dotacijos paraiškos 

formos B.3 dalyje, čia galite pridėti patvirtinamuosius dokumentus ir bet kokią papildomą 

informaciją. 

 

Jei bendra prašomos dotacijos suma nesiekia 60 000 EUR, pareiškėjui tereikia parengti garbės 

deklaraciją, kad jis yra veiklos požiūriu pajėgus įgyvendinti projektą. 

 

10 PRIEDAS. Personalo darbo užmokesčių schemos 

 

Galima, pavyzdžiui, pateikti atlyginimų lapelius, iš kurių būtų matyti personalo darbo užmokesčių 

diapazonas. 

Jūsų personalo vienos dienos darbo užmokestis neturėtų viršyti didžiausių priimtinų personalo dienos darbo 

užmokesčio normų. 

 

11 PRIEDAS. Partnerio (-ių) deklaracijos forma 
 

Jei tinka, pateikite organizacijų partnerių ketinimų protokolus, patvirtinančius jų dalyvavimą 

projekte. Jei jūsų organizacija (-os) partnerė (-ės) yra bendros dotacijos gavėja (-os) (2.3.1 

punktas) ir patirs išlaidų (nurodytų jūsų biudžete), pridėkite ir 6 bei 7 priedų kopijas. 

 

12 PRIEDAS. Aiškus pareiškėjo įsipareigojimas prisiimti atsakomybę už 

finansavimą 

 

Jei tinka, pateikite aiškų įsipareigojimą prisiimti atsakomybę už finansavimą tuo atveju, jei kitos 

šalys negalėtų to padaryti. Tai gali būti deklaracijos formos dokumentas. 

 

13 PRIEDAS. PVM mokėtojo pažymėjimas 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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Pateikite oficialų dokumentą, kuriame nurodytas jūsų PVM mokėtojo kodas arba, kai tinka, įrodymą, kad 

jums PVM mokėti nereikia. Nuo 2014 m. šį dokumentą reikėtų pateikti tik 5 priedo dokumentams 

patvirtinti. 

 

 

 
5. Išlaidų tinkamumas finansuoti. Kokių rūšių išlaidos bus priimtinos 
 
Išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei dotacijos gavėjas jas faktiškai patyrė ir jei jos atitinka visus šiuos 

kriterijus: 

 jos (išskyrus išlaidas, susijusias su galutinėmis ataskaitomis ir audito sertifikatais) yra patirtos projekto 

arba darbo programos įgyvendinimo laikotarpiu; 

Atkreipkite dėmesį, kad laikotarpio, kuriuo patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti, pradžia 

nustatoma dotacijos susitarime arba sprendime dėl dotacijos. 

Jei dotacijos gavėjas gali įrodyti, kad projektą būtina pradėti dar prieš pasirašant susitarimą, gali 

būti leista kompensuoti ir iki dotacijos skyrimo patirtas išlaidas. Laikotarpis, kuriuo patirtos 

išlaidos yra tinkamos finansuoti, jokiomis aplinkybėmis negali prasidėti iki dotacijos paraiškos 

pateikimo datos (žr. 4.3.2.1 skirsnį); 

 jos yra įtrauktos į projekto arba darbo programos biudžeto sąmatą (III priedas); 

 jos patiriamos vykdant I priede apibūdintą projektą ir yra būtinos jam įgyvendinti; 

 jas įmanoma nustatyti ir patikrinti – jos visų pirma įrašytos dotacijos gavėjo apskaitos 

dokumentuose ir nustatytos pagal šalyje, kurioje įsisteigęs dotacijos gavėjas, taikomus apskaitos 

standartus ir pagal įprastą dotacijos gavėjo išlaidų apskaitos praktiką; 

 jos atitinka taikomų mokesčių ir socialinės teisės aktų reikalavimus; 

 jos yra priimtinos, pagrįstos ir atitinka patikimo finansų valdymo reikalavimus, ypač tuos, kurie 

susiję su ekonomiškumu ir efektyvumu. 

Dotacijos gavėjo vidaus apskaitos ir audito procedūros turi būti tokios, kad būtų įmanoma tiesiogiai 

sutikrinti deklaruotas renginio arba projekto išlaidas ir pajamas su atitinkamomis apskaitos ataskaitomis ir 

patvirtinamaisiais dokumentais. 

5.1. Tinkamos finansuoti tiesioginės išlaidos 

Tinkamos finansuoti yra toliau nurodytos tiesioginės išlaidos, jeigu jos atitinka 5 skirsnyje nustatytus 

kriterijus. 

Tinkamos finansuoti tiesioginės projekto ar darbo programos išlaidos – tai tokios išlaidos, kurios atitinka 

pirmiau nustatytas tinkamumo finansuoti sąlygas, kurias galima laikyti konkrečiomis su projekto ar darbo 

programos įgyvendinimu tiesiogiai susijusiomis išlaidomis, taigi, tokias, kurias galima tiesiogiai priskirti 

tam projektui arba darbo programai, pavyzdžiui: 



Gairės pareiškėjams – 2014 m. kvietimas teikti 

pasiūlymus 
 

- 17 - 

 

 

- dotacijos gavėjo (pagal darbo sutartį arba lygiavertį paskyrimo dokumentą) įdarbinto personalo, 

paskirto vykdyti projektą, išlaidos, kurias sudaro faktiniai darbo užmokesčiai, socialinio draudimo 

įmokos ir kitos su darbo užmokesčiu susijusios teisės aktų nustatytos išlaidos, jeigu šios išlaidos 

atitinka įprastą dotacijos gavėjo darbo užmokesčio politiką. Į tokias išlaidas taip pat gali būti 

įskaityti papildomi darbo užmokesčiai, įskaitant išmokas pagal papildomas bet kokio pobūdžio 

sutartis, jeigu jie mokami visada, kai tik reikia atlikti tokį patį darbą arba pasinaudoti 

specialiosiomis žiniomis, nepriklausomai nuo naudojamo finansavimo šaltinio. 

Nurodytoms personalo išlaidoms galima priskirti ir fizinių asmenų, dirbančių pagal sutartį su 

dotacijos gavėju, kuri nėra darbo sutartis, išlaidas, jeigu tenkinamos šios sąlygos: 

i) fizinis asmuo dirba pagal dotacijos gavėjo nurodymus ir, jei su dotacijos gavėju nesusitarta 

kitaip, darbas atliekamas dotacijos gavėjo patalpose; 

ii) darbo rezultatai priklauso dotacijos gavėjui ; 

iii)  išlaidos mažai skiriasi nuo darbuotojų, atliekančių panašias užduotis pagal darbo sutartį su 

dotacijos gavėju, išlaidų; 

- nacionalinės administracijos personalo išlaidos, susijusios su veiklos, kurios ta valdžios institucija 

nevykdytų, jei nebūtų vykdomas šis projektas, išlaidomis; 

- kelionių ir pragyvenimo išlaidos (skirtos susitikimams, įskaitant, kai tinka, įžanginius susitikimus, 

konferencijas ir t. t.), jeigu šios išlaidos atitinka dotacijos gavėjo įprastą praktiką ir neviršija 

Komisijos rekomenduojamų vieneto išlaidų; 

- įrangos (naujos arba naudotos) nusidėvėjimo išlaidos: Komisija gali atsižvelgti tik į tą įrangos 

nusidėvėjimo išlaidų dalį, kuri patirta renginio arba projekto vykdymo laikotarpiu, ir į faktinį 

įrangos naudojimo projektui lygį; tinkamos finansuoti yra ir įrangos arba kito turto paprastos ar 

išperkamosios nuomos išlaidos, jei jos neviršija panašios įrangos arba turto nusidėvėjimo išlaidų, 

išskyrus finansavimo mokesčius; 

Išimties tvarka specialiosiose sąlygose (žr. dotacijos susitarimo šabloną) gali būti nustatyta, kad 

visos įrangos pirkimo išlaidos gali būti kompensuojamos, jei tai pateisinama dėl projekto pobūdžio 

ir įrangos arba turto naudojimo aplinkybių; 

- vartojimo prekių ir reikmenų išlaidos, jei jas įmanoma nustatyti ir priskirti projektui; 

- išlaidos, tiesiogiai nulemtos projekto įgyvendinimo poreikių (informacijos sklaidos, specialaus 

projekto vertinimo, vertimų raštu, dauginimo). 

Daugiau nuostatų ir informacijos rasite dotacijos susitarimo šablono II.19.2 straipsnyje. 

5.2. Tinkamos finansuoti netiesioginės išlaidos (pridėtinės išlaidos) 

Netiesioginės projekto išlaidos – tai tokios išlaidos, kurios nėra su projekto įgyvendinimu tiesiogiai 

susijusios konkrečios išlaidos, todėl tiesiogiai jam jų priskirti neįmanoma. Tarp jų neturi būti jokių išlaidų, 

kurias galima nustatyti arba deklaruoti kaip tinkamas finansuoti tiesiogines išlaidas. 
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Kaip netiesiogines išlaidas tinka finansuoti fiksuotosios normos sumą, kurią sudaro ne daugiau kaip 7 % 

visų tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų. Tokios yra dotacijos gavėjo bendros administracinės 

išlaidos, kurias galima įtraukti į projekto apskaitą. 

Į netiesiogines išlaidas negalima įtraukti kitai biudžeto išlaidų kategorijai priskiriamų išlaidų. 

Atkreipkite dėmesį, kad jei jūsų organizacija gauna dotacijas veiklai, netiesioginės išlaidos nėra tinkamos 

finansuoti iš konkretiems projektams skirtų dotacijų. 

5.3. Netiesioginės išlaidos 

Toliau pateikiamas minimalus orientacinis sąrašas, kurio reikia laikytis viso, nebent pagrindiniame teisės 

akte nurodyta kitaip: 

– kapitalo grąža; 

– skolos ir skolų aptarnavimo mokesčiai; 

– atidėjiniai nuostoliams arba skoliniams įsipareigojimams; 

– Komisijos atliktų pavedimų mokesčiai, kuriuos dotacijos gavėjui taiko bankas; 

– mokėtinos palūkanos; 

– abejotinos skolos; 

– valiutos keitimo nuostoliai; 

– išlaidos, dotacijos gavėjo deklaruotos dėl kito projekto, kuriam skirta iš ES biudžeto finansuojama 

dotacija (įskaitant dotacijas, kurias skyrė valstybė narė, bet kurios finansuojamos iš ES biudžeto, ir 

dotacijas, kurias ES biudžetui vykdyti skyrė ne Komisija, o kitos įstaigos); visų pirma netiesioginės 

išlaidos nėra tinkamos finansuoti iš projektui skirtos dotacijos, suteiktos dotacijos gavėjui, kuris 

atitinkamu laikotarpiu jau gauna iš ES biudžeto finansuojamą dotaciją veiklai; 

- atskaitomas PVM; 

– įnašai natūra; 

– per didelės arba neapgalvotos išlaidos; 

– ES pareigūnų kelionių ir pragyvenimo išlaidos. 

 

6. Išsamios tinkamų finansuoti išlaidų taisyklės 

Toliau išsamiai aprašytos tinkamumo finansuoti taisyklės, taikomos kiekvienos kategorijos išlaidoms, 

kurias galite įtraukti į projekto biudžetą. Įsitikinkite, kad jūsų išlaidos atitinka šias taisykles, antraip 

Komisija vėliau gali atsisakyti jas finansuoti. 
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6.1. Tinkamos finansuoti tiesioginės išlaidos. Finansinis planas ir išsamus 
išankstinis biudžetas 

6.1.1. A.a dalis. Personalo išlaidos 

6.1.1.1 Bendrieji principai 
 

Siekiant užtikrinti, kad su projekto veikla susijusios užduotys būtų sėkmingai įvykdytos, reikėtų projektui 

skirti pakankamai žmogiškųjų išteklių. 

 

Personalo išlaidos apskaitomos pagal tai, kiek laiko faktiškai praleidžiama dirbant su projektu. Jos 

skaičiuojamos pagal faktinį bendrą darbo užmokestį arba algas kartu su privalomomis socialinio draudimo 

įmokomis bei kitomis su darbo užmokesčiu susijusiomis teisės aktų nustatytomis išlaidomis. Kiekvieno 

projekto darbuotojo dirbant su projektu praleistas laikas reguliariai registruojamas pasirašomuose 

tabeliuose arba nustatytoje lygiavertėje darbo laiko žymėjimo sistemoje ir darbdavio patvirtinamas. 

Darbo užmokesčio dydis turi būti pagrįstas ir atitikti įprastą jūsų darbo užmokesčio politiką. Jūsų personalo 

vienos dienos darbo užmokestis neturėtų viršyti didžiausių priimtinų personalo dienos darbo užmokesčio 

normų. 
 

Šiai kategorijai gali būti priskiriamas laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų darbo užmokestis (atlyginimas), 

jei toks asmuo dirba dotacijos gavėjui ir (arba) bendros dotacijos gavėjui pagal sutartį arba individualią 

subrangos sutartį, aiškiai susiejančią tą asmenį su projektu, kai tokia praktika atitinka nacionalinės teisės 

aktus. 

 

Įrašydami personalo išlaidas į finansinį planą ir išsamų išankstinį biudžetą turėtumėte pateikti bent šią 

informaciją: 

- projekto darbuotojo vardą ir pavardę (jei žinoma); 

- su projektu susijusios jo pareigos; 

- jo darbo statusas: ar jis bus specialiai pasamdytas projektui, ar jau iki tol dirbo 

organizacijoje; jei tai savarankiškai dirbantis asmuo – ar su projektu susijusį darbą dirbs 

visą darbo laiką, ar tik jo dalį ir t. t. 

 
6.1.1.2 Viešosios organizacijos nuolatinio personalo išlaidos 

Šiame skirsnyje rašoma apie viešosios organizacijos nuolatinio personalo išlaidas. Jis netaikomas 

universitetų darbuotojų (nepriklausomai nuo jų statuso) išlaidoms. 

Gali būti finansuojamos tik tokios viešosios organizacijos nuolatinio personalo darbo užmokesčio išlaidos, 

kurios susijusios su projekto veiklos, kurios viešoji organizacija nebūtų vykdžiusi, jei nebūtų vykdomas šis 

projektas, išlaidomis. Organizacija dėl tos veiklos turi patirti papildomų išlaidų. 

 

Viešosios organizacijos nuolatinio personalo darbo užmokesčio išlaidos yra tinkamos finansuoti tik toliau 

nurodytais atvejais. 

a) Atlyginimas už viršvalandžius 

Tinkamu finansuoti gali būti laikomas tik atlygis pinigais už viršvalandžius (papildomas darbo valandas), 

mokamas viešosios organizacijos nuolatiniam personalui, jei darbuotojas komandiruojamas arba 

paskiriamas dirbti su projektu pagal taikomas nacionalines taisykles. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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Įrašydami šio pobūdžio personalo išlaidas į finansinį planą ir išsamų išankstinį biudžetą turėtumėte 

pateikti bent šią informaciją: 

- nurodyti, kad tai yra atlyginimas už viršvalandžius; 

- darbuotojo vardą ir pavardę; 

- bendrą viršvalandžių skaičių, reikalingą projekto užduotims atlikti; 

- atlygio už darbo vienetą dydį (valandinio darbo užmokesčio sumą). Atlygio už darbo 

viršvalandžių vienetą dydis apskaičiuojamas prie bendro darbo užmokesčio už darbą 

įprastu laiku pridedant atlygį pinigais už viršvalandžius ir padalijant iš viso darbo 

valandų skaičiaus (įprastos darbo valandos + viršvalandžiai). 

b) Darbuotojo pavadavimo, kai įprastas jo užduotis atlieka kitas darbuotojas, išlaidos 

Tinkamomis finansuoti gali būti laikomos visos viešosios organizacijos nuolatinio personalo išlaidos, jei 

toks darbuotojas komandiruojamas arba paskiriamas atlikti su projekto įgyvendinimu konkrečiai susijusias 

užduotis pagal taikomas nacionalines taisykles ir, kol tęsiasi projektas, kitas specialiai įdarbintas asmuo jį 

pavaduoja atlikdamas projekto laikotarpiu jo įprastas užduotis. 

Įrašydami šio pobūdžio personalo išlaidas į išankstinį biudžetą turėtumėte pateikti bent šią informaciją: 

- nurodyti, kad tai yra su darbuotojo pavadavimu susijusios išlaidos; 

- darbuotojo vardą ir pavardę; 

- su projektu susijusias jo pareigas. 

c) Kitos viešosios organizacijos nuolatinio personalo išlaidos 

Išskyrus a ir b punktų kategorijoms priklausančius atvejus, viešosios organizacijos nuolatinio personalo 

išlaidos bus laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos neviršys projektui bendrai finansuoti reikalingos 

sumos. Bendros viešųjų organizacijų nuolatinių darbuotojų išlaidos jokiais būdais negali viršyti visos 

bendro finansavimo, kurį skiria pareiškėjas, bendros dotacijos gavėjai, asocijuotieji partneriai ir trečiosios 

šalys, sumos. Komisija prieš skirdama dotaciją patikrins, ar neviršijama ši riba, ir gali atitinkamai sumažinti 

kompensuojamų išlaidų dydį. 

Įrašydami šio pobūdžio personalo išlaidas į išankstinį biudžetą turėtumėte pateikti bent šią informaciją: 

- nurodyti, kad tai yra bendro finansavimo lėšomis dengiamos išlaidos; 

- darbuotojo vardą ir pavardę; 

- su projektu susijusias jo pareigas. 

 

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu finansiniame plane ir išsamiame išankstiniame biudžete aiškiai 

nenurodyta, ar viešosios organizacijos nuolatinio personalo išlaidos priklauso a, b ar c punkto kategorijoms, 

jos bus automatiškai priskirtos c punkte nurodytos kategorijos išlaidoms. 

6.1.2. A.b ir A.c dalys. Kelionių išlaidos ir A.d dalis. Maitinimas 

ES lėšomis tinkamos finansuoti yra tik su projektu tiesiogiai susijusios ir su konkrečiais bei aiškiai 

nustatytais renginiais susietos kelionių išlaidos. Kai keliaujama ne ten, kur yra įsikūręs pareiškėjas ir 

bendros dotacijos gavėjai, o į kitas vietas, būtina įrodyti tokių kelionių svarbą projektui. Kelionių išlaidos 

turėtų būti dengiamos pagal jūsų įprastą tokių išlaidų kompensavimo praktiką ir neviršyti Komisijos 

rekomenduojamų vieneto išlaidų. 

Dotacijos gavėjai privalo rinktis pigiausius kelionės būdus ir, kiek tik įmanoma, naudotis 

ekonomiškiausiais transporto tarifais. 

Vieneto išlaidomis pagrįstos kompensacijos 
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Dotacijos gavėjai gali prašyti kompensuoti apgyvendinimo, maitinimo ir gėrimų išlaidas pagal fiksuotąją 

dienos normą, nurodytą kvietime teikti pasiūlymus. Fiksuotoji dienos norma yra nustatyta pagal Komisijos 

darbuotojų komandiruotėms taikomas apgyvendinimo išlaidų ir dienpinigių ribas. Pusdienio seminarams 

bus taikoma 50 % dienos norma. Vieneto išlaidos paprastai apmokamos tiesiogiai dalyviams. 

 

Siekdama užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui Komisija primygtinai ragina nenaudoti jokios kitos 

sistemos pragyvenimo išlaidoms kompensuoti. Vis dėlto, jeigu įmanoma įrodyti, kad tokia sistema buvo 

oficialiai taikoma dar iki dotacijos skyrimo, ją galima toliau taikyti, laikantis Komisijos gairėse šaliai 

nustatytų apribojimų
7
. Reikia vengti mokėti grynaisiais pinigais (pirmenybė teiktina banko pavedimams), 

nebent galima, remiantis apskaitos dokumentais, įrodyti, kad šios išmokos yra įtrauktos į oficialią dotacijos 

gavėjo apskaitą. 

 

Faktinėmis išlaidomis pagrįstos kompensacijos 

Pragyvenimo išlaidos (apgyvendinimo, maitinimo, vietos susisiekimo lankomoje vietoje ir kitos įvairios 

išlaidos) yra tinkamos finansuoti, jei neviršija faktiškai išleistos sumos. Todėl labai svarbu saugoti visus jas 

patvirtinančius dokumentus, nes Komisija gali paprašyti juos pateikti prieš išmokėdama galutinę išmoką. 

Tinkamomis kompensuoti bus laikomos tokios išlaidos, kurios bus pagrįstos atsižvelgiant į vietos kainas ir 

susijusios tik su projektu. Ten, kur dalyviams siūlomas bendras maitinimas (pusryčiai viešbučiuose, pietūs 

ir vakarienės per renginius), dienpinigiai už maitinimą nebus skiriami arba bus išskaičiuojami iš patirtų 

išlaidų. 

Kelionės išlaidos, patirtos kitose valstybėse nei tos, kurios gali dalyvauti šiame kvietime teikti pasiūlymus, 

nebus finansuojamos. 

Įrašydami kelionių išlaidas į finansinį planą ir išsamų išankstinį biudžetą turėtumėte nurodyti kelionės 

pradžios ir pabaigos vietas, keliaujančių žmonių skaičių ir, jei jau žinoma, jų vardus, pavardes ar pilietybę, 

kelionės priežastį (pvz., antras projekto dalyvių susitikimas, mokomoji kelionė ar kt.) ir apskaičiuoti 

išlaidas pagal tinkamą referencinę kainą (rinkos kainą arba vieneto įkainius). 

Įrašydami pragyvenimo išlaidas į finansinį planą ir išsamų išankstinį biudžetą turėtumėte pateikti 

tokią pat, kaip ir kelionės išlaidų atveju, informaciją: kelionės vietą, žmonių, kurių pragyvenimo išlaidos 

kompensuojamos, skaičių ir, jei jau žinoma, jų vardus, pavardes ir kelionės priežastį (pvz., antras projekto 

dalyvių susitikimas, mokomoji kelionė ar kt.). 

Dalyvių, pranešėjų ir vertėjų žodžiu kelionių ir pragyvenimo išlaidas reikėtų nurodyti A.c dalyje. 

 6.1.3. A.e dalis. Vertėjų žodžiu ir pranešėjų išlaidos 

Reikėtų atskirai nurodyti su kiekvienu vertėju žodžiu ir pranešėju susijusias išlaidas. Baigiant projektą 

būtina įrodyti, kad tos išlaidos iš tiesų buvo patirtos, pavyzdžiui, pateikti sutartis, kuriose tiksliai nurodytas 

darbo valandų skaičius ir sumokėtos sumos. 

                                                 
7
 http://ec.europa.eu/competition/calls/2014_judges/annex14_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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6.1.4. A.f dalis. Įranga 

6.1.4.1 Įranga (nauja arba naudota) 

Turimos įrangos nusidėvėjimo išlaidos iš esmės laikomos netiesioginių projekto išlaidų dalimi. Tačiau 

jeigu pareiškėjas ar bendros dotacijos gavėjas pirko įrangą (kompiuterį, garso ir vaizdo įrangą ar kt.) 

specialiai projektui, jis gali jas įtraukti į apskaitą kaip tiesiogines išlaidas, tik privalo laikytis šių taisyklių: 

- palyginti įvairių tiekėjų kainas ir nustatyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (atsižvelgdamas į 

kainą ir kokybę); 

- į apskaitą įtraukti tik tinkamu finansuoti laikotarpiu pirktos arba išnuomotos įrangos išlaidas, kurių 

dydis atitinka jos naudojimo intensyvumą ir trukmę tuo laikotarpiu; 

- atkreipkite dėmesį, kad nusidėvėjimo išlaidos bus laikomos tinkamomis finansuoti tik tuo atveju, 

jei bus laikomos tinkamomis finansuoti pagal nacionalines nusidėvėjimo taisykles; 

- pirkta įranga turi būti įtraukta į organizacijos, kurioje ji sumontuota, inventorių ir turėti 

inventoriaus numerį. 

Įrašydami įrangos išlaidas į finansinį planą ir išsamų išankstinį biudžetą turėtumėte 

nurodyti, kokios rūšies įrangą reikės pirkti, ir visą pirkinio kainą. Tačiau į projekto 

apskaitą galite įtraukti tik įrangos nusidėvėjimo vertę. Taip pat reikėtų įrodyti 

tiesioginį ryšį su projekto įgyvendinimu. Jei perkate aparatinę įrangą, kurios vieneto 

kaina viršija 1 000 EUR, nurodykite jos nusidėvėjimo normą. 

ES nusidėvėjimo taisyklių taikymo pavyzdys 

Bendra pirktos įrangos vertė: 1 000 EUR 

Numatomas naudojimo laikas: treji metai 

(36 mėn.) 

Tokiu atveju leistinas nusidėvėjimas per mėnesį bus 1 000/36 = 27,78 EUR, 

išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis pagal dotacijos susitarimą – nuo 

2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. (24 mėn.) 

Pirkimo data (sąskaitos faktūros išrašymo data): 2015 m. kovo 30 d. 

Tokiu atveju įrangos naudojimas projekto laikotarpiu truks ne ilgiau kaip 17 mėn. 

Jei įranga naudojama pusę projektui skirto laiko, naudojimo norma 

bus 50 %. 

 

Tokiu atveju visa dėl nusidėvėjimo mokėtina suma iš dotacijos bus: 

(27,78 EUR x 17 mėn.) x 0,5 = 236,13 EUR 

 

6.1.4.2. Žemė ir nekilnojamasis turtas 

Žemės ir nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos nėra tinkamos finansuoti. 

Patalpų nuomos išlaidos paprastai bus laikomos netiesioginėmis projekto išlaidomis. Tačiau jeigu patalpų 

nuoma yra tiesiogiai susijusi tik su projekto įgyvendinimu (pavyzdžiui, salės nuoma konferencijai), tokios 

išlaidos gali būti laikomos tiesioginėmis išlaidomis. 

 

Įrašydami žemės ir nekilnojamojo turto išlaidas į finansinį planą ir išsamų išankstinį biudžetą turėtumėte 
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nurodyti nuomos trukmę (mėnesiais, dienomis) ir apskaičiuoti išlaidas naudodami atitinkamą skaičiavimo 

vienetą. Taip pat reikėtų įrodyti tiesioginį ryšį su projekto įgyvendinimu. 

 

6.1.5. A.g dalis. Vartojimo prekės ir reikmenys 

Vartojimo prekių ir reikmenų išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu jas yra įmanoma nustatyti ir jos 

naudojamos tik projekto reikmėms. Kaip tokios, jos turi būti įtrauktos į dotacijos gavėjo apskaitą. 

Vartojimo prekių ir reikmenų išlaidos yra faktinės išlaidos, reikalingos projekto rezultatams pasiekti ir 

susijusios tik su projektu. 

Įprastų raštinės reikmenų (rašiklių, popieriaus, aplankų, rašalo kasečių, elektros tiekimo, telefono ryšio ir 

pašto paslaugų, interneto ryšio, kompiuterių programinės įrangos ir t. t.) išlaidos laikomos netiesioginėmis 

išlaidomis. 

Įrašydami vartojimo prekių ir reikmenų išlaidas į finansinį planą ir išsamų išankstinį biudžetą turėtumėte jas 

apskaičiuoti naudodami tinkamą skaičiavimo vienetą, o ne vienkartinių išmokų įkainius. Taip pat reikėtų 

įrodyti tiesioginį ryšį su projekto įgyvendinimu. 

 

6.1.6. A.h ir A.i dalys. Kitos galimos tiesioginės išlaidos 

6.1.6.1. A.h dalis. Leidinių ir ataskaitų rengimo išlaidos 

Leidiniai yra tinkami finansuoti ES lėšomis, jei jie rengiami specialiai projektui. 

Jei su leidiniais, ataskaitomis ir jų platinimu susijusi veikla vykdoma pagal subrangos sutartis, turi būti 

taikomos 6.3 skirsnyje nustatytos subrangos taisyklės. 

Įrašydami šias išlaidas į finansinį planą ir išsamų išankstinį biudžetą turėtumėte aiškiai nurodyti leidinio ar 

ataskaitos pobūdį, puslapių skaičių ir kopijų skaičių. Atskirai reikėtų įrašyti vertimus raštu, redagavimo ir 

spausdinimo išlaidas ir kt. Prie vertimų raštu taip pat turėtumėte nurodyti kalbas, iš kurių ir į kurias 

verčiama. 

6.1.6.2. A.i dalis. Kitos tiesioginės išlaidos 

Šiai biudžeto išlaidų kategorijai reikėtų priskirti konkrečias su konferencijomis ir seminarais, 

organizuojamais įgyvendinant projektą, susijusias išlaidas. 

Jei su konferencijomis ir seminarais susijusi veikla vykdoma pagal subrangos sutartis, taikomos toliau 

nurodytos subrangos taisyklės. 

 

Įrašydami šias išlaidas į finansinį planą ir išsamų išankstinį biudžetą turėtumėte pateikti išsamius 

atitinkamų išlaidų, pvz., salės nuomos, skaičiavimus, nurodyti dalyvių skaičių ir salės nuomos dienų ir 

valandų skaičių. 

6.1.6.3. išlaidos, nepriklausančios jokiai kitai biudžeto išlaidų kategorijai 

išlaidos, nepriklausančios jokiai kitai biudžeto išlaidų kategorijai, gali būti priskiriamos šiai kategorijai, jei 

jos yra būtinos susitarime numatytam darbui tinkamai atlikti. Tipinės šiai kategorijai priskiriamos išlaidos: 

- mokesčiai už finansines paslaugas (mokesčiai už banko garantijas, mokesčiai už banko pavedimus; 

tačiau šiai kategorijai nepriskiriamos draudimo nuo nuostolių dėl valiutos kurso įmokos); 
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- su tinkamomis finansuoti išlaidomis susijusių paslaugų išlaidos; 

- kitos išlaidos, patiriamos vykdant įsipareigojimus pagal dotacijos susitarimą ir nepriskiriamos 

jokiai kitai biudžeto išlaidų kategorijai (susijusios su ataskaitomis, vertimais raštu, audito 

sertifikatais ir t. t.). 

6.2. A.j dalis. Tinkamos finansuoti netiesioginės išlaidos (į projekto apskaitą 
įtrauktos bendrosios išlaidos) 

Tai yra išlaidos, siejamos su išlaidų kategorijomis, kurios nelaikomos specialiomis tiesioginėmis 

išlaidomis. Į jas įeina bendrosios netiesioginės išlaidos, būtinos projekte dirbančiam personalui įdarbinti, 

valdyti, apgyvendinti ir tiesiogiai ar netiesiogiai remti. 

Jos paprastai apima administravimo ir valdymo mokesčius, pastatų ir turimos įrangos nusidėvėjimą, rentą, 

techninės priežiūros išlaidas, mokesčius už telekomunikacijų ir pašto paslaugas, šildymą, vandens, elektros 

ar kitų rūšių energijos tiekimą, biuro baldus, raštinės reikmenis ir draudimo liudijimus. 

Kai netiesioginės išlaidos padengiamos fiksuotosios normos suma (neviršijant dotacijos susitarimu 

leidžiamo procentinio dydžio ir ne daugiau kaip 7 proc. visų tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų), jas 

patvirtinančių apskaitos dokumentų pateikti nereikia, nebent to konkrečiai prašo Komisija. 

Organizacijos, gaunančios dotaciją veiklai iš ES biudžeto, negali įtraukti netiesioginių išlaidų į 

biudžetą, skirtą dotacijai projektui. 

6.3. Subrangos taisyklės 

Pasirašydamas bet kokią sutartį su trečiąja šalimi dėl projekto vykdymo tikslais, dotacijos gavėjas turi 

sudaryti ekonomiškai naudingiausią sutartį, dėl kurios nekyla interesų konfliktų. 

Kai sutarčių vertė viršija 15 000 EUR, dotacijos gavėjas taip pat turi stengtis rengti konkursus, kuriuose 

dalyvautų mažiausiai trys galimi rangovai, kad įrodytų, jog pasirinko ekonomiškai naudingiausią 

pasiūlymą. Tai darydamas jis privalo laikytis skaidrumo ir vienodo požiūrio į galimus rangovus principų ir 

vengti bet kokio interesų konflikto. 

 

Subrangovams pagal sutartis negalima perduoti vykdyti visos projekto veiklos, nes taip būtų iškreipta 

partnerystės esmė. Todėl pareiškėjas negali pagal subrangos sutartį kitiems perduoti projekto valdymo ar 

bendrojo administravimo, o bendros dotacijos gavėjai – pagal subrangos sutartį perduoti visos ar didžiosios 

dalies veiklos, už kurios vykdymą yra atsakingi. 

 
Į subrangos sutartį paprastai turėtų būti įtrauktos tokios nuostatos: 

- informacija apie numatomas teikti paslaugas ir jų ryšius su projektu (patartina aiškiai nurodyti, 

kaip tai susiję su projektu); 

- sutarties pradžios ir pabaigos datos; 

- mokėtina kaina (taip pat išskaidytos ir apibūdintos išlaidos); 

- darbo tvarkaraštis (atlikimo etapai); 

- mokėjimo tvarka (vienas ar keli mokėjimai avansu, pakopiniai mokėjimai ir t. t.); 

- sutarties nevykdymo ar vėlavimo užbaigti atveju taikomos sąlygos. 

 

Komisija NĖRA dotacijos gavėjo ir subrangovo (paslaugų teikėjo) pasirašomos subrangos sutarties šalis 
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ir neturi įsipareigojimų nė vienai iš šių šalių pagal tokią sutartį. Taigi už šios sutarties įgyvendinimą ir jos 

nuostatų laikymąsi yra atsakingas tik dotacijos gavėjas. Dotacijos gavėjas privalo tinkamomis priemonėmis 

užtikrinti, kad subrangovas (paslaugų teikėjas) atsisakytų visų teisių Komisijos atžvilgiu pagal šios rūšies 

sutartį. 

6.4. Įnašai natūra 

Įnašais natūra vadinami nepiniginiai įnašai, pavyzdžiui: 

- bet kokios dovanotos žaliavos (pvz., leidiniams skirtas popierius ir spaustuviniai dažai); 
- nemokamas savanorių darbas, organizuojamas privataus, fizinio arba juridinio asmens. 

Įnašai natūra negali būti skaičiuojami kaip faktinės projekto išlaidos ir nėra tinkamos finansuoti 

išlaidos. Tačiau, jei jie įtraukiami į biudžetą kaip būtini projektui tinkamai įgyvendinti, dotacijos gavėjas 

įsipareigoja gauti šiuos įnašus. 

Komisija atsižvelgs į įnašus natūra vertindama pareiškėjo ir organizacijų partnerių veiklą, 

dalyvavimo lygį ir įsipareigojimus. 

7. Reikiamų dokumentų parengimas 

Užpildykite visas reikiamas paraiškos formos dalis bei priedus ir juos išdėstykite taip, kad paraiškos 

dokumentų rinkinys tikrai būtų išsamus. 

 

Baigę rengti visus dokumentus nuskaitykite juos skaitytuvu ir išsaugokite elektroninėje laikmenoje 

(USB arba CD). Kai įmanoma, išsaugokite juos originalaus („Excel“, „Word“ ar kt.) formato (jei, 

pavyzdžiui, pasirašyti nereikia). 

 

7.1. Paraiškos pakeitimai 

Jei norite pakeisti savo paraišką arba jos priedą, galite tai daryti tik iki galutinio paraiškų pateikimo 

termino. Reikiamus paraiškos formos ir (arba) susijusio (-ų) dokumento (-ų) pakeitimus turite atlikti ir 

mums atsiųsti iki paraiškų teikimo termino. 

Kai atliksite reikiamus pakeitimus, dar kartą pridėkite VISUS privalomus dokumentus prie atnaujintos 

paraiškos formos ir išsaugokite naująsias versijas (su kitų nepakeistų priedų kopijomis) elektroninėje 

laikmenoje (USB arba CD). 

Bus laikoma galiojančia ir vertinama TIK naujausia paraiškos formos ir jos priedų versija. Jei prie 

naujausios versijos nebus pridėti privalomi dokumentai, anksčiau atsiųstos versijos nebus vertinamos. 

 

 

NEDELSKITE IKI PASKUTINĖS MINUTĖS – PATEIKITE PARAIŠKĄ ANKSČIAU. 

Paraiškų teikimo terminas nebus pratęsiamas. Elektroniniu paštu arba faksu pateiktos paraiškos 

nebus priimamos. 
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8. Atrankos procesas 

Jūsų paraiškos atrankos ir vertinimo procesas susideda iš kelių etapų. Pirmiausia Komisija tikrins, ar jūsų 

pateikta paraiška atitinka visus formos reikalavimus (kvietime teikti pasiūlymus nurodytus tinkamumo 

kriterijus). Jei šiame etape jūsų paraiška bus atmesta, gausite Komisijos raštą, kuriame bus pranešta, dėl 

kokių priežasčių ji pripažinta netinkama. Jei jūsų paraiška bus pripažinta tinkama, ji bus priimta toliau 

vertinti ir šiame etape daugiau jokios informacijos negausite. 

Vėliau bus tikrinamas visų tinkamomis pripažintų paraiškų teikėjų veiklos ir finansinis pajėgumas (pagal 

kvietime teikti pasiūlymus nurodytus atrankos kriterijus). Komisijos vertintojai, remdamiesi jūsų pateiktais 

dokumentais, tikrins, ar jūsų organizacijos finansinių, techninių ir profesinių išteklių pakanka projektui 

įgyvendinti. 

Atkreipkite dėmesį, kad šiame etape jūsų gali būti paprašyta pateikti papildomų dokumentų. Kitaip nei 

paraiškos tinkamumo vertinimo etape, jei jūsų pasiūlymas bus atmestas vertinant veiklos ir finansinį 

pajėgumą, gausite Komisijos raštą, kuriame bus pranešta, jog jūsų pasiūlymas atmestas, viso vertinimo 

proceso pabaigoje, kai bus priimtas galutinis sprendimas, kam skirti dotaciją. Tai reiškia, kad šiame etape 

informacijos negaus nei tie pareiškėjai, kurių pasiūlymai priimti, nei tie, kurių pasiūlymai atmesti. 

Jei jūsų pasiūlymas atitinka tiek tinkamumo, tiek veiklos ir finansinio pajėgumo kriterijus, jis bus pateiktas 

vertintojams, kurie jį vertins pagal privalumus, pagrįstus kiekvienu iš dotacijos skyrimo kriterijų (nurodytų 

kvietime teikti pasiūlymus). Pasiūlymai bus suskirstyti eilės tvarka pagal kiekvienam projektui skirtų balų 

sumą. Po vertinimo pagal dotacijos skyrimo kriterijus vertinimo komitetas gali pasiūlyti pakoreguoti 

geriausiai įvertintų projektų biudžetus ar patikslinti šiuos projektus. Komisija priims oficialų sprendimą 

skirti dotaciją, išrinkdama geriausiai įvertintą projektą iš šio sąrašo, ir išsiųs raštus pareiškėjams, kuriuose 

praneš apie vertinimo proceso rezultatus. 

 


