
nnnnnn

EMTT Ataskaitos laikotarpis nuo diena/mėnuo/metai diena/mėnuo/metai

Puslapis 1/1

Pajamos Palūkanos
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Sertifikato kaina (EUR), jeigu taikoma pagal šį projektą

Patikslini
mas

(Taip/Ne)

Finansavimo schema

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxProjekto pavadinimo santrumpa

Prašomas EB įnašas ataskaitiniam laikotarpiui (EUR)

IŠ VISO

Iš viso

Finansinės ataskaitos santrauka, pildo pagrindinis gavėjas

Projekto Nr.

Gavėjo nr. Trumpas organizacijos 
pavadinimas

iki:

Didžiausias 
EB įnašas

Jeigu trečioji 
šalis, susijusi 

su gavėju



Projekto Nr. nnnnnn Finansavimo schema
Projekto santrumpa (trumpas pavadinimas) EMTT

Laikotarpis nuo diena/mėnuo/metai Taip/Ne
iki diena/mėnuo/metai

Interest
Teisinis pavadinimas
Trumpas organizacijos pavadinimas Gavėjo Nr. nn

%

IŠ VISO

Personalo išlaidos

Subranga

Kitos tiesioginės išlaidos

Netiesioginės išlaidos

Deklaruotos vienkartinės išmokos

Iš viso

Didžiausias EB įnašas

Prašomas EB įnašas

Taip/Ne
Jeigu atsakėte teigiamai, nurodykite sumą (EUR)

Ar uždirbta kokių nors palūkanų, susijusių su gautu išankstiniu finansavimu pagal II.19 straipsnį? Taip/Ne
Jeigu atsakėte teigiamai, nurodykite sumą (EUR)

4 – Metodikos sertifikatas
Ar deklaruojate vidutines personalo išlaidas pagal II.14.1 straipsnį? Taip/Ne

Taip/Ne
Auditoriaus vardas, pavardė

5 – Finansinių ataskaitų sertifikatas

Taip/Ne
Auditoriaus vardas, pavardė

Gavėjo antspaudas

Ar šiame dokumente tikslinama ankstesnė ataskaita?

EMTT IV priedas – Finansinės ataskaitos modelis (pildo gavėjas)

Parama netirtų sričių moksliniams tyrimams
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data ir parašas

Pasirašyti šią finansinę ataskaitą įgalioto (-ų) asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės) 

6 – Gavėjo garbės pareiškimas
Garbingai pareiškiame, kad:
– pirmiau deklaruotos išlaidos tiesiogiai susijusios su projekto tikslams pasiekti panaudotais ištekliais ir atitinka reikalavimus atitinkančių išlaidų apibrėžtį, pateiktą dotacijos susitarimo II.14 ir 
II.15 straipsniuose ir, jei tinkama, dotacijos susitarimo 7 straipsnyje (specialiosios sąlygos);

– pirmiau deklaruotos pajamos – vieninteliai nemokamai iš trečiųjų šalių gauti finansiniai pervedimai ar įnašai natūra ir vienintelės įgyvendinant projektą gautos pajamos, kurios gali būti 
laikomos įplaukomis pagal dotacijos susitarimo II.17 straipsnį;

– pirmiau deklaruotos palūkanos yra vienintelės palūkanos, uždirbtos gavus išankstinį finansavimą, kaip apibrėžta dotacijos susitarimo II.19 straipsnyje;

– parengti visi patvirtinamieji dokumentai deklaruotai informacijai pagrįsti. Dokumentai bus pateikti Komisijai paprašius, Komisijai ir (arba) Audito Rūmams ir (arba) jų įgaliotiems atstovams 
atliekant auditą.

Sertifikato kaina (EUR)

Netiesioginėms išlaidoms taikoma vienodo dydžio išmoka, nurodyti %

3 – Palūkanų, uždirbtų gavus išankstinį finansavimą, deklaracija (pildo tik gavėjas (pagrindinis gavėjas)

Ar prie šios finansinės ataskaitos pridedamas nepriklausomo auditoriaus pateiktas finansinių ataskaitų sertifikatas pagal II.4 straipsnį?

Ar pateiktas nepriklausomo auditoriaus parengtas ir Komisijos priimtas metodikos sertifikatas pagal II.4 straipsnį?
Sertifikato kaina (EUR), jei taikoma pagal šį projektą 

1 – Reikalavimus atitinkančių išlaidų/vienodo dydžio išmokų/vienkartinių išmokų deklaracija (EUR)

2 – Pajamų deklaracija

Ar esate nemokamai gavę kokių nors finansinių pervedimų ar įnašų natūra iš trečiųjų šalių, ar įgyvendinant projektą gauta kokių nors pajamų, kurios galėtų būti 
laikomos įplaukomis pagal dotacijos susitarimo II.17 straipsnį?



Projekto Nr. nnnnnn Finansavimo schema
Projekto santrumpa (trumpas pavadinimas) EMTT

Laikotarpis nuo diena/mėnuo/metai Taip/Ne
iki diena/mėnuo/metai

Interest
Teisinis pavadinimas
Trumpas organizacijos pavadinimas Gavėjo Nr. nn

%

IŠ VISO

Personalo išlaidos
Subranga
Kitos tiesioginės išlaidos
Netiesioginės išlaidos

Deklaruotos vienkartinės išmokos

Iš viso

Didžiausias EB įnašas

Prašomas EB įnašas

Taip/Ne
Jeigu atsakėte teigiamai, nurodykite sumą (EUR)

Ar uždirbta kokių nors palūkanų, susijusių su gautu išankstiniu finansavimu pagal II.19 straipsnį? Taip/Ne
Jeigu atsakėte teigiamai, nurodykite sumą (EUR)

4 – Metodikos sertifikatas
Ar deklaruojate vidutines personalo išlaidas pagal II.14.1 straipsnį? Taip/Ne

Taip/Ne
Auditoriaus vardas, pavardė

5 – Finansinių ataskaitų sertifikatas

Taip/Ne
Auditoriaus vardas, pavardė

Trečiosios šalies antspaudas

Netiesioginėms išlaidoms taikoma vienodo dydžio išmoka, 
nurodyti %

3 – Palūkanų, uždirbtų gavus išankstinį finansavimą, deklaracija (pildo tik gavėjas (pagrindinis gavėjas)

Ar prie šios finansinės ataskaitos pridedamas nepriklausomo auditoriaus pateiktas finansinių ataskaitų sertifikatas pagal II.4 straipsnį?

Ar pateiktas nepriklausomo auditoriaus parengtas ir Komisijos priimtas metodikos sertifikatas pagal II.4 straipsnį?
Sertifikato kaina (EUR), jei taikoma pagal šį projektą 

1 – Reikalavimus atitinkančių išlaidų/vienodo dydžio išmokų/vienkartinių išmokų deklaracija (EUR)

2 – Pajamų deklaracija

Ar nemokamai gavote kokių nors finansinių pervedimų ar įnašų natūra iš trečiųjų šalių, ar įgyvendinant projektą gauta kokių nors pajamų, kurios galėtų būti 
laikomos įplaukomis pagal dotacijos susitarimo II.17 straipsnį?

Data ir parašas

Pasirašyti šią finansinę ataskaitą įgalioto (-ų) asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės) 

6 – Gavėjo garbės pareiškimas
Garbingai pareiškiame, kad:
– pirmiau deklaruotos išlaidos tiesiogiai susijusios su projekto tikslams pasiekti panaudotais ištekliais ir atitinka reikalavimus atitinkančių išlaidų apibrėžtį, pateiktą dotacijos susitarimo II.14 ir II.15 straipsniuose ir, jei 
tinkama, dotacijos susitarimo 7 straipsnyje (specialiosios sąlygos);

– pirmiau deklaruotos pajamos – vieninteliai nemokamai iš trečiųjų šalių gauti finansiniai pervedimai ar įnašai natūra ir vienintelės įgyvendinant projektą gautos pajamos, kurios gali būti laikomos įplaukomis pagal 
dotacijos susitarimo II.17 straipsnį;

– pirmiau deklaruotos palūkanos yra vienintelės palūkanos, uždirbtos gavus išankstinį finansavimą, kaip apibrėžta dotacijos susitarimo II.19 straipsnyje;

– parengti visi patvirtinamieji dokumentai deklaruotai informacijai pagrįsti. Dokumentai bus pateikti Komisijai paprašius, Komisijai ir (arba) Audito Rūmams ir (arba) jų įgaliotiems atstovams atliekant auditą.

Sertifikato kaina (EUR)

Ar šiame dokumente tikslinama ankstesnė ataskaita?

EMTT IV priedas – Finansinės ataskaitos modelis, pildo trečioji šalis (pildoma tik jei taikoma 10-a specialioji sąlyga (EMTT)

Parama netirtų sričių moksliniams tyrimams
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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