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2 EMTT)  Tik EMTT dotacijos susitarimams – Tarptautinės organizacijos (bendroji taisyklė)  

1. Arbitražas 

a. Su dotacijos susitarimu susiję Komisijos (toliau – šalis) ir tarptautinės (-ių) organizacijos (-ų) 
(toliau – šalis), veikiančios (-ių) kaip gavėjas (-ai) (toliau kartu šiame dotacijos susitarimo 
straipsnyje – šalys), ginčai, kurie negali būti išspręsti taikiai, perduodami arbitražo komitetui 
vadovaujantis toliau nustatyta tvarka.  

b. Pranešdama kitai šaliai apie ketinimus kreiptis į arbitražą, pranešančioji šalis taip pat nurodo kitai 
šaliai savo paskirtą arbitrą. Gavusi rašytinį pranešimą, antroji šalis per mėnesį paskiria savo 
arbitrą. 

 Du arbitrai per tris mėnesius nuo antrosios šalies arbitro paskyrimo dienos bendru susitarimu 
paskiria arbitražo komitetui pirmininkaujantį trečiąjį arbitrą, nebent abi šalys sutartų skirti 
vienintelį arbitrą.  

c. Šalys susitaria dėl nurodymų arbitražo komitetui, įskaitant procedūrą, kurios reikės laikytis, per 
mėnesį nuo trečiojo arbitro paskyrimo. 

d. Arbitražo procesas vyksta Briuselyje. 

e. Arbitražo komitetas taiko dotacijos susitarimo nuostatas. Savo sprendime arbitražo komitetas 
išsamiai nurodo pagrindą, kuriuo buvo priimtas komiteto sprendimas. 

f. Arbitražo sprendimas yra galutinis ir privalomas šalims, kurios aiškiai sutinka atsisakyti visų 
formų apeliacinių skundų ar peržiūrėjimo.  

g. Arbitražo komitetas paskirsto išlaidas, įskaitant visas pagrįstas šalių išlaidas šiame straipsnyje 
nustatytam arbitražui, šalims. 

2. Finansinių ataskaitų ir (arba) metodikos sertifikatai  

Atsižvelgiant į II.4 straipsnį, Tarptautinės organizacijos teiktinus finansinių ataskaitų ir (arba) 
metodikos sertifikatus gali parengti jos nuolatinis vidaus ar išorės auditorius pagal tos 
organizacijos vidaus finansines taisykles ir tvarką. 

3. Kontrolės priemonės ir auditas 

Kompetentingos Europos bendrijos įstaigos visus prašymus dėl kontrolės priemonių ar audito 
pagal II.22 straipsnio nuostatas siunčia ir tarptautinės organizacijos generaliniam direktoriui.  

Kompetentingoms Europos bendrijos įstaigoms paprašius, tarptautinė organizacija pateikia joms 
visą svarbią finansinę informaciją, įskaitant su veikla susijusias sąskaitų ataskaitas, kurias 
parengė tarptautinė organizacija arba subrangovas. Pagal Sutarties 248 straipsnį ir Europos 
bendrijos finansinį reglamentą kompetentingos Europos Bendrijų įstaigos gali atlikti Europos 
bendrijos finansuojamos veiklos tikrinimą, įskaitant patikras vietoje. 

Kontrolė ar auditas atliekamas laikantis konfidencialumo principo. 

4. Taikoma teisė 
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Visi su šio dotacijos susitarimo aiškinimu ar taikymu susiję klausimai, kuriems netaikomos to 
susitarimo nuostatos, sprendžiami taikant […] teisę. 

5. Privilegijos ir imunitetai 
Nė viena šio dotacijos susitarimo nuostata neturi būti aiškinama kaip [įrašyti tarptautinės 
organizacijos pavadinimą] pagal jos steigiamuosius dokumentus ar tarptautinę teisę suteiktų 
privilegijų ar imunitetų atsisakymas. 

 

3 EMTT) Tik EMTT dotacijos susitarimams – Jungtinės Tautos (skirta naudoti tik bendradarbiaujant 
su specializuotomis JT sistemos agentūromis ir tarptautinėmis organizacijomis, kurios 
prisijungė prie 2003 m. balandžio 29 d. JT ir EB finansinio ir administracinio pagrindų 
susitarimo (angl. FAFA)) 

1. Ginčų sprendimas 

Visi kylantys Komisijos ir [gavėjo pavadinimas] ginčai sprendžiami pagal Komisijos atstovaujamos 
Bendrijos ir Jungtinių Tautų 2003 m. balandžio 29 d. sudaryto finansinio ir administracinio pagrindų 
susitarimo (toliau – susitarimas) [, prie kurio [gavėjo pavadinimas] prisijungė [data],] 14 straipsnio 
nuostatas. 

2. Finansinių ataskaitų ir (arba) metodikos sertifikatai, kontrolės priemonės ir auditas 

[gavėjo pavadinimas] atžvilgiu prie Susitarimo pridėtas „Susitarimas dėl tikrinimo sąlygos taikymo 
Jungtinių Tautų administruojamai ir Europos bendrijos finansuojamai arba bendrai finansuojamai 
veiklai“ viršesnis už šį dotacijos susitarimą, visų pirma jo II.4, II.22 ir II.23 straipsnius. 

3. Taikoma teisė 

Visi su šio dotacijos susitarimo aiškinimu ar taikymu susiję klausimai, kuriems netaikomos to 
susitarimo nuostatos, sprendžiami taikant […] teisę. 

4. Privilegijos ir imunitetai 
Nė viena šio dotacijos susitarimo nuostata neturi būti aiškinama kaip [įrašyti tarptautinės 
organizacijos pavadinimą] pagal jos steigiamuosius dokumentus ar tarptautinę teisę suteiktų 
privilegijų ar imunitetų atsisakymas. 

 

5 EMTT)  Tik EMTT dotacijos susitarimams – Projekto peržiūra  

1. Projekto peržiūrą pageidautina surengti laikotarpio viduryje ir projekto pabaigoje. 

2.   Likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki peržiūros datos, Komisija pagal 8 straipsnio 
nuostatas praneša gavėjui (-ams) apie projekto peržiūros metodus, įskaitant, jei tinkama, 
susitikimą, kurį ji gali pasiūlyti surengti ir gali paprašyti gavėjo (-ų) jį organizuoti.  

Gavėjo (-ų) dėl projekto peržiūros patirtos išlaidos yra finansuotinos kaip veikla, minėta II.16 
straipsnyje. 

 
 

9 EMTT)  Tik EMTT veiklai – Su projektu susijusių išlaidų patyręs (-ę) gavėjas (-ai) (pvz., paprastai 
iš trečiųjų šalių), kuriems neskiriamas EB įnašas 

1.  Nustatant Bendrijos finansinį įnašą neatsižvelgiama į [šio (šių)] gavėjo (-ų) patirtas išlaidas:  

 -- [ gavėjo pavadinimas], 
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 -- … 

2. Ankstesnėje dalyje nurodytas (-i) gavėjas (-ai) neturi teikti II.4 straipsnyje minėtų ataskaitų ir jam 
(jiems) netaikomas II.22 straipsnyje nurodytas finansinis auditas ir kontrolės priemonės. 

3.    1 dalyje nurodytas (-i) gavėjas (-ai) nemoka įnašo į Garantijų fondą.   
 

10 EMTT) Tik EMTT dotacijos susitarimams – Su gavėju susijusios trečiosios šalys [Jungtinės 
tyrimų grupės (Unités Mixtes de Recherche, Unités Propres de Recherche ir kt.) Europos 
ekonominių interesų grupės / grupuotės / susiję subjektai] 

1. Su [gavėjo pavadinimas] susijusios šios trečiosios šalys:  

 -- [juridinio asmens pavadinimas], 

 -- … 

2. Šis gavėjas gali prašyti padengti tų trečiųjų šalių vykdant projektą pagal dotacijos susitarimo 
nuostatas patirtas išlaidas. Šie įnašai nelaikomi projekto įplaukomis. 

Trečiosios šalys nustato su projektu susijusias išlaidas mutatis mutandis pagal dotacijos 
susitarimo II priedo B dalies nuostatas. Kiekviena trečioji šalis pateikia savo reikalavimus 
atitinkančias išlaidas pagal II.14 ir II.15 straipsniuose nustatytus principus. Gavėjas pateikia 
Komisijai:  

– atskirą kiekvienos trečiosios šalies IV priede nustatyto formato finansinę ataskaitą. Šios išlaidos 
neįtraukiamos į gavėjo IV priedą; 

– kiekvienos trečiosios šalies finansinių ataskaitų ir (arba) metodikos sertifikatus pagal atitinkamas 
šio dotacijos susitarimo nuostatas; 

– suvestinę finansinę ataskaitą, kurioje pateikiama bendra trečiųjų šalių ir gavėjo patirtų 
reikalavimus atitinkančių išlaidų suma, apskaičiuota pagal jų atskirose finansinėse ataskaitose 
nurodytas sumas, ir kuri pridedama prie gavėjo IV priedo.  

Teikdamas (-i) II.4 straipsnyje minėtas finansų valdymo ataskaitas, gavėjas (-ai) nurodo 
kiekvienos trečiosios šalies atliktą darbą ir panaudotus išteklius ir susieja ją su atitinkamu gavėju. 

3. Gavėjo prašomų padengti trečiųjų šalių išlaidų atitikimo reikalavimams tikrinimui taikomos 
trečiųjų šalių kontrolės priemonės ir auditas pagal II.22 ir II.23 straipsnius. 

4. Tik gavėjas atsako Bendrijai [ir kitiems gavėjams EMTT dotacijos susitarimo su daugiau kaip 
vienu gavėju atveju] už su juo susijusias trečiąsias šalis. Gavėjas užtikrina, kad trečiosios šalys 
laikytųsi dotacijos susitarimo nuostatų. 

 
 

30) Tik EMTT dotacijos susitarimų su vienu gavėju pakeitimui į EMTT dotacijos susitarimus su 
daugiau kaip vienu gavėju 
 
1. Jeigu projektą įgyvendina daugiau kaip vienas gavėjas, pagrindinį mokslo darbuotoją priimantis ir 
įdarbinantis gavėjas yra pagrindinis gavėjas. 2.2, 3, 5.3, 6.1, 8 ir 11 straipsniuose „gavėjas“ reiškia 
„pagrindinis gavėjas“". 
 
2. Šiam dotacijos susitarimui taikoma EMTT II priedo daugiau kaip vieno gavėjo versija (nuoroda į OL 
versiją anglų kalba). 
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3. Pagrindinis gavėjas paskirsto išankstinį finansavimą tik prie dotacijos susitarimo prisijungusiems 
kitiems gavėjams. Gavėjams leidžiama tarpusavyje perkelti biudžeto lėšas, jeigu darbas atliekamas kaip 
numatyta I priede, ir jiems leidžiama perkelti biudžeto, atlygintino mokant vienkartinę tarptautinio 
bendradarbiavimo šalių partnerių (angl. ICPC)1 išmoką dalyviams, lėšas. 6.2 straipsnyje „gavėjas“ reiškia 
„gavėjai“. 
 
[GAL2.: 4. Pagrindinis gavėjas užtikrina, kad kiekvienas toliau nurodytas vieną ar kelis grupės narius 
priimantis ir įdarbinantis juridinis asmuo prisijungtų prie šio dotacijos susitarimo kaip gavėjas ir prisiimtų 
dotacijos susitarime nustatytas teises ir pareigas nuo dotacijos susitarimo įsigaliojimo dienos, trimis 
egzemplioriais pasirašydamas prisijungimo formą (III priedas), kurią pagrindinis gavėjas patvirtina savo 
parašu.  
 

– (gavėjo visas pavadinimas ir juridinis statusas) (nacionalinis registracijos numeris, jei 
yra), įsteigtas (visas adresas: miestas (regionas, provincija, šalis), atstovaujamas (teisinio 
atstovo vardas, pavardė), (pareigos), arba jo (jos, jų) įgaliotasis atstovas (toliau – gavėjas), 

– (…) 
– .... . 

Pagrindinis gavėjas nusiunčia Komisijai po vieną kiekvieno gavėjo tinkamai užpildytą ir pasirašytą 
prisijungimo formą ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas įsigaliojus dotacijos susitarimui. Vieną iš 
dviejų likusių pasirašytų originalų saugo pagrindinis gavėjas, kuris bet kuriam gavėjui paprašius pateikia 
jį susipažinti, o kitą originalą – atitinkamas gavėjas. 
 
Jeigu kuris nors iš pirmiau nurodytų juridinių asmenų neprisijungtų arba atsisakytų prisijungti prie 
Dotacijos susitarimo per ankstesnėje dalyje nustatytą terminą, Komisijos pasiūlymas minėtam (-iems) 
juridiniam (-ams) asmeniui (-ims) jos nebesaisto. Per terminą, kuris bus nustatytas vėliau, gavėjai gali 
pasiūlyti Komisijai tinkamus sprendimus projekto įgyvendinimui užtikrinti. Taikoma II priede nustatyta šio 
dotacijos susitarimo pakeitimų tvarka.] 

 
[GAL3.: 4a. Pagrindinis gavėjas užtikrina, kad kiekvienas toliau nurodytas vieną ar kelis grupės narius 
priimantis ir įdarbinantis juridinis asmuo prisijungtų prie šio dotacijos susitarimo kaip gavėjas ir prisiimtų 
dotacijos susitarime nustatytas teises ir pareigas nuo prisijungimo formoje nustatytos dienos, trimis 
egzemplioriais pasirašydamas prisijungimo formą (III priedas), kurią pagrindinis gavėjas patvirtina savo 
parašu. 
 

– (gavėjo visas pavadinimas ir juridinis statusas) (nacionalinis registracijos numeris, jei 
yra), įsteigtas (visas adresas: miestas (regionas, provincija, šalis), atstovaujamas (teisinio atstovo 
vardas, pavardė), (pareigos), arba jo (jos, jų) įgaliotasis atstovas (toliau – gavėjas), 
–  (…)]. 

 

31 (EMTT). Tik EMTT dotacijos susitarimams – Įnašas į Garantijų fondą  
Nepaisant 6 straipsnio, jame minėto išankstinio finansavimo lėšos turi būti išmokėtos gavėjui taip: 
 

- pirmoji išankstinio finansavimo dalis, kuri yra [įrašyti sumą, numatytą 6 straipsnio 1 dalyje, 
atėmus gavėjo įnašą į Garantijų fondą] EUR, per 45 dienas po šio dotacijos susitarimo 
įsigaliojimo dienos, 

 
- antroji išankstinio finansavimo dalis, kuri yra [gavėjo įnašas į Garantijų fondą, įrašyti sumą, 
numatytą 6 straipsnio 2 dalyje] EUR ir kurią Komisija gavėjo vardu turi pervesti į Garantijų 

                                                 
1 ICPC: tarptautinio bendradarbiavimo šalys partnerės. 
2 Ši galimybė suteikiama gavėjams, kurie prisijungia prie dotacijos susitarimo projekto pradžioje. 
3 Ši galimybė suteikiama naujiems gavėjams, kurie prisijungia prie dotacijos susitarimo vėlesniame projekto etape, 
priimant dotacijos susitarimo pataisą. 
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fondą, minėtą II.20 straipsnyje, kai Komisija įsteigs Fondą ir paves jo finansinį valdymą bankui 
depozitoriui. 
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