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SEPTINTOJI BENDROJI PROGRAMA  
 

EMTT DOTACIJOS SUSITARIMAS Nr. XXX 
 

PROJEKTO PAVADINIMAS [SANTRUMPA arba TRUMPAS PAVADINIMAS] 
 

PARAMA NETIRTŲ SRIČIŲ MOKSLINIAMS TYRIMAMS 
 
 
[Europos bendrija (toliau – Bendrija), atstovaujama [Europos Bendrijų Komisijos, (toliau – 
Komisija)] / [(Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios agentūros (toliau – agentūra), 
veikiančios pagal Europos Bendrijų Komisijos (toliau – Komisija)] suteiktus įgaliojimus,   
 
ir (juridinio asmens, priimančio ir įdarbinančio pagrindinį mokslo darbuotoją, 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),  
 
SUSITARĖ dėl šių sąlygų, įskaitant šių priedų, kurie yra neatsiejama šio dotacijos susitarimo (toliau 
– dotacijos susitarimas) dalis, sąlygas. 
 
 I priedas   – Veiklos aprašymas 

 II priedas  – EMTT bendrosios sąlygos – [vienas gavėjas][daugiau kaip vienas gavėjas], 
kaip paskelbta (nuoroda į OL versiją anglų kalba) 

 [III priedas – EMTT naujo ir kitų gavėjų prisijungimo prie dotacijos susitarimo forma, 
     kaip paskelbta (nuoroda į OL versiją anglų kalba)]  

 [IV priedas  – Finansinės ataskaitos forma, kaip paskelbta (nuoroda į OL versiją anglų 
      kalba)] 

 [V priedas – a) Nurodymai dėl finansinių ataskaitų sertifikato ir b) Nurodymai dėl 
metodikos sertifikato, kaip paskelbta (nuoroda į OL versiją anglų 
kalba)] 

 
 
1 straipsnis – taikymo sritis 
 
Bendrija nusprendė skirti finansinį įnašą I priede nurodytam projektui, kurio pavadinimas – [projekto 
pavadinimas] (toliau – projektas), įgyvendinti pagal specialiąją programą Idėjos ir šiame dotacijos 
susitarime nustatytomis sąlygomis. 
 
 
2 straipsnis – Pagrindinis mokslo darbuotojas 
 
1. Pagrindinis mokslo darbuotojas, kaip apibrėžta II priede, yra (pagrindinio mokslo darbuotojo 
vardas, pavardė, gimimo data ir vieta) [pilietybė, paso Nr. xxxx, identifikacinės kortelės numeris 
…]. 
 
2. Gavėjas sudaro papildomą susitarimą1 su pagrindiniu mokslo darbuotoju. Šio dotacijos susitarimo 
neatitinkančios papildomo susitarimo nuostatos šio dotacijos susitarimo tikslais laikomos 
negaliojančiomis. 
 
Kartu su pasirašytu dotacijos susitarimu gavėjas persiunčia Komisijai pasirašytą šio papildomo 
susitarimo kopiją.  
 
                                                 
1 Šabloną, kuriame remiantis II priedo nuostatomis išdėstyti minimalūs reikalavimai, pateikia Komisija. 
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3 straipsnis – Projekto trukmė ir pradžios data 
 
Projekto trukmė – [nurodyti skaičių] mėnesių nuo:  
[GAL.: pirmoji mėnesio, einančio po dotacijos susitarimo įsigaliojimo mėnesio, diena],  
[GAL.: įrašyti nustatytą pradžios datą] 2, 
[GAL.: tikroji projekto įgyvendinimo pradžios data, apie kurią praneša gavėjas ir kuri turi būti ne 
vėliau kaip per [įrašyti skaičių] mėnesius nuo dotacijos susitarimo įsigaliojimo dienos] (toliau – 
pradžios data). 
 
 
4 straipsnis – Ataskaitų teikimo laikotarpiai ir ataskaitų kalba 
 
1. Projektas suskirstytas į tokios trukmės mokslinių ataskaitų teikimo laikotarpius: 
 
 – A L: nuo 1 mėnesio iki X mėnesio, 
 – B L: nuo X+1 mėnesio iki Y mėnesio, 
 – C L: nuo Y+1 mėnesio iki Z mėnesio, 
 – (…) 
 – [galutinis]: nuo [N+1] mėnesio  iki paskutinio projekto mėnesio. 
 
Visos mokslinės ataskaitos, kurių reikalaujama pagal šį dotacijos susitarimą, pateikiamos [įrašyti 
kalbą]. 
 
2. Projektas suskirstytas į tokios trukmės finansų valdymo ataskaitų teikimo laikotarpius: 
 
 – 1L: nuo 1 mėnesio iki X' mėnesio, 
 – 2L: nuo X'+1 mėnesio iki Y' mėnesio, 
 – 3L: nuo Y'+1 mėnesio iki Z' mėnesio, 
 – (…) 
 – [galutinis]: nuo [N'+1] mėnesio iki paskutinio projekto mėnesio. 
 
Visos finansų valdymo ataskaitos, kurių reikalaujama pagal šį dotacijos susitarimą, pateikiamos 
[įrašyti kalbą]. 
 
 
5 straipsnis – Didžiausias Bendrijos finansinis įnašas  
 
1. Didžiausias Bendrijos finansinis įnašas į projektą – [įrašyti sumą] EUR ([įrašyti sumą žodžiais] 
EUR). Faktinis Bendrijos finansinis įnašas apskaičiuojamas pagal šio dotacijos susitarimo nuostatas. 
 
2. Bendrijos finansinis įnašas skiriamas kaip biudžeto dotacija, kaip nustatyta I priede pateiktoje 
lentelėje, kurioje nurodytas apskaičiuotas biudžeto paskirstymas.  
 
3. Gavėjo banko sąskaita, į kurią pervedami visi Bendrijos finansinio įnašo mokėjimai: 
Sąskaitos turėtojo pavadinimas: 
Banko pavadinimas: 
Sąskaitos numeris: IBAN / banko kodas ir numeris 
 
 

                                                 
2 PASTABA. Jeigu projektas pradedamas įgyvendinti prieš abiem šalims pasirašant dotacijos susitarimą, t. y. prieš jam 

įsigaliojant pagal Finansinio reglamento 112 straipsnį, reikalaujama, kad gavėjas galėtų įrodyti būtinybę pradėti veiklą 
prieš pasirašant susitarimą. Bet kuriuo atveju projektas negali būti pradėtas įgyvendinti prieš pateikiant pasiūlymą. 
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6 straipsnis – Išankstinis finansavimas  
 
 
1. Išankstinis [įrašyti sumą] EUR ([įrašyti sumą žodžiais3] EUR) finansavimas sumokamas gavėjui 

per 45 dienas po šio dotacijos susitarimo įsigaliojimo dienos. 
 
2. Gavėjas sutinka, kad Komisija jo vardu iš išankstinio finansavimo sumos perkeltų į Garantijų 

fondą [įrašyti sumą] EUR ([įrašyti sumą žodžiais] EUR) sumą, kuri atitinka gavėjo įnašą į II.20 
straipsnyje minėtą Garantijų fondą ir sudaro [5 %] 5.1 straipsnyje minėto didžiausio Bendrijos 
finansinio įnašo. Tačiau laikoma, kad gavėjas gavo visą pirmojoje įtraukoje nurodytą išankstinį 
finansavimą ir turės jį pagrįsti pagal šio dotacijos susitarimo nuostatas. 
 

7 straipsnis – Specialiosios sąlygos 
 
 [GAL.: Šiam dotacijos susitarimui netaikomos jokios specialiosios sąlygos.] 
 
 [GAL.: Šiam dotacijos susitarimui taikomos šios specialiosios sąlygos:] 
 
 
8 straipsnis – Pranešimai 
 
1. Visuose pranešimuose ar prašymuose dėl dotacijos susitarimo nurodomas dotacijos susitarimo 
numeris, prašymo ar pranešimo pobūdis ir išsami informacija, ir jie teikiami šiais adresais: 

 
 Komisijai:   Europos Bendrijų Komisija 
        [generalinio direktorato pavadinimas] 
        [B-1049 Briuselis 
        [Belgija]  
 
 Gavėjui:    [asmens ryšiams vardas, pavardė] 
        [asmens ryšiams adresas] 
 
 
2. Jeigu informacija ar dokumentai siunčiami elektroniniu būdu, naudojami šie adresai: 
 
 Komisijai:  

 Gavėjui:  

3. Jeigu pranešimas nepriimtas arba nerastas gavėjas, laikoma, kad pranešimas gavėjui buvo 
pateiktas vėliausią pristatymo dieną, jeigu pranešimas buvo nusiųstas 1 ir 2 dalyse nurodytais adresais 
ir jo teisiniam atstovui. 
 
4. Visi pranešimai ar prašymai, susiję su asmens duomenų tvarkymu (II.13 straipsnis), pateikiami 1 
ir 2 dalyse nustatytu (-ais) Komisijos adresu (-ais) už tvarkymą atsakingam kontrolieriui: (atsakingos 
tarnybos) skyriaus vadovui. 
 
 
9 straipsnis – Taikytini įstatymai ir kompetentingas teismas 
 

                                                 
3  PASTABA. Šios sumos paskirtis – suteikti gavėjams lėšų tarp laikotarpių, ir ji turi būti nustatyta derybų 

metu. Pavyzdžiui, jei projektuose numatyti daugiau kaip 2 laikotarpiai, ši suma galėtų siekti apie 160 % 
vieno laikotarpio vidutinio finansavimo (vidurkis apskaičiuojamas bendrą EB įnašą padalijus iš laikotarpių 
skaičiaus). 
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Bendrijos finansinis įnašas – tai įnašas iš Bendrijos mokslinių tyrimų biudžeto siekiant įgyvendinti 
Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą (7BP), ir Komisija įpareigota įgyvendinti 7BP. Tad šį 
dotacijos susitarimą reglamentuoja šio dotacijos susitarimo sąlygos, su 7BP susiję Bendrijos teisės 
aktai, bendrajam biudžetui taikytinas Finansinis reglamentas ir jo įgyvendinimo taisyklės bei kiti 
Bendrijos teisės aktai ir papildomai [įgaliojimus suteikiančio pareigūno, kuris pagal vidaus taisykles 
yra atsakingas už bendrojo Europos Bendrijų biudžeto vykdymą, buveinės šalies] teisės aktai.  
 
Be to, gavėjas žino ir sutinka, kad Komisija gali priimti sprendimą nustatyti pinigines prievoles, kurios 
vykdytinos pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 256 straipsnį. 
 
Nepaisant Komisijos teisės tiesiogiai priimti ankstesnėje dalyje minėtus sprendimus dėl susigrąžinimo, 
Pirmosios instancijos teismas arba, pateikus apeliaciją, Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 
vienintelis turi jurisdikciją nagrinėti visus Bendrijos ir gavėjo ginčus dėl šio dotacijos susitarimo 
aiškinimo, taikymo ar galiojimo ir dėl antroje dalyje minėto sprendimo galiojimo. 
 
 
10 straipsnis – Dotacijos susitarimo nuostatų taikymas 
 
Visos šios dotacijos susitarimo dalies nuostatos yra viršesnės už priedų nuostatas, o II priedo 
nuostatos yra viršesnės už I priedo nuostatas. 
 
7 straipsnyje nustatytos specialiosios sąlygos yra viršesnės už visas kitas šio dotacijos susitarimo 
nuostatas. 
 
 
11 straipsnis – Dotacijos susitarimo įsigaliojimas 
 
Šis dotacijos susitarimas įsigalioja jį pasirašius gavėjui ir Komisijai antrosios iš dviejų dotacijos 
susitarimo  šalių pasirašymo dieną. 
 
Pasirašyta dviem egzemplioriais [kalba]. 
 
 

Gavėjo vardu pasirašyta [nurodyti vietą].  
 
Juridinio asmens pavadinimas: 
Teisinio atstovo vardas, pavardė: 
Organizacijos antspaudas (jei taikoma): 
 
Teisinio atstovo parašas: 
Data: 
 

Komisijos vardu pasirašyta [Briuselyje][Liuksemburge]. 
 

Teisinio atstovo vardas, pavardė: 
 

 
Teisinio atstovo parašas:  
Data: 
 


