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PAPILDOMAS SUSITARIMAS 
(Parama netirtų sričių moksliniams tyrimams) 

 
[pagrindinį mokslo darbuotoją priimančio ir įdarbinančio juridinio asmens pavadinimas], 
(toliau – gavėjas), 
 
ir  
 
[pagrindinio mokslo darbuotojo vardas, pavardė, pilietybė, paso Nr. XXX], (toliau – 
pagrindinis mokslo darbuotojas) 
 
susitarė dėl šių sąlygų ir sutinka su visomis dotacijos susitarime (EMTT dotacijos susitarimas 
Nr. XXX) apibrėžtomis sąvokomis, kurios turi tokią pat prasmę šiame susitarime1. 
 
 

1. Susitarimo taikymo sritis  
[Šiame skirsnyje turėtų būti pateiktos bent šios nuostatos:] 
 
Šiame susitarime nustatomos projekto „[visas projekto pavadinimas]“ (toliau – projektas) 
įgyvendinimo sąlygos ir atitinkamos pagrindinio mokslo darbuotojo ir gavėjo teisės ir 
pareigos. Dotacijos susitarimo neatitinkančios šio papildomo susitarimo nuostatos laikomos 
negaliojančiomis. 
 
 
 
 
 
 

2. Gavėjo teisės ir pareigos  
[Šiame skirsnyje turėtų būti pateiktos bent šios nuostatos:] 
 
Gavėjas: 
 

1. padeda pagrindiniam mokslo darbuotojui vykdyti grupės vadybą ir teikia 
pagrindiniam mokslo darbuotojui pagrįstą administracinę pagalbą, visų pirma dėl: 

a. finansinės informacijos teikimo laiku ir jos aiškumo, 

b. bendrosios vadybos ir ataskaitų apie finansus teikimo, 

c. patarimų dėl gavėjo vidaus strategijų ir EMTT ar Komisijos politikos 
krypčių, 

d. projekto susitikimų organizavimo, taip pat dėl bendrosios projekto 
logistikos; 

2. teikia pagrindiniam mokslo darbuotojui ir jo grupės nariams paramą atliekant 
mokslinius tyrimus viso projekto eigoje pagal I priedo nuostatas, visų pirma 

                                                 
1 Dotacijos susitarimas – tai gavėjo ir Komisijos susitarimas dėl EMTT dotacijų netirtų sričių 
moksliniams tyrimams, įskaitant jo priedus, pagal Septintąją bendrąją programą (7BP). 
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moksliniams tyrimams atlikti būtiną infrastruktūrą, įrenginius, prekes ir kitas 
paslaugas;  

 
3. užtikrina, kad pagrindinis mokslo darbuotojas ir jo (jos) grupės nariai gali 

nemokamai naudotis prieiga prie pirminių ir naujų žinių, kurių reikia jų veiklai pagal 
projektą atlikti, kaip nustatyta I priede; 

4. garantuoja pagrindiniam mokslo darbuotojui deramas sutartines sąlygas, visų pirma: 

a. nuostatas dėl kasmetinių atostogų, atostogų dėl ligos ir tėvystės atostogų, 

b. sveikatos ir saugos darbe standartus, 

c. bendrosios socialinės apsaugos, pvz., teisės į pensiją, schemą; 

6. užtikrina būtiną pagrindinio mokslo darbuotojo mokslinį savarankiškumą, visų pirma 
dėl: 

 
a. kitų gavėjo ar kitų juridinių asmenų priimamų ir įdarbinamų grupės narių 

atrankos vadovaujantis moksliniams tyrimams atlikti būtinomis 
charakteristikomis, įskaitant tinkamą atrankos skelbimą, 

 
b. kontrolės naudojant biudžetą, kai siekiama mokslinių tikslų, 

 
c. įgaliojimų teikti Komisijai mokslines ataskaitas, 

 
d. įgaliojimų skelbti darbus kaip pagrindiniam autoriui ir kviesti kaip 

bendraautorius tik tuos, kurie svariai prisidėjo prie darbo, apie kurį 
pranešama; 

7. praneša pagrindiniam mokslo darbuotojui apie visas projekto įgyvendinimui įtaką 
darančias aplinkybes, dėl kurių dotacijos susitarimas gali būti sustabdytas arba 
nutrauktas; 

8. laikydamasis taikytinų nacionalinių teisės aktų ir Komisijai sutikus, perduoda visą 
projektą ar jo dalį, taip pat visą skiriant dotaciją nustatytą išankstinį finansavimą, kuris 
nėra įtrauktas į patvirtintą prašymą išlaidoms kompensuoti, naujam gavėjui, jeigu 
pagrindinis mokslo darbuotojas nusprendė perduoti projektą tam naujam gavėjui. 
Gavėjas pateikia galiojantį prašymą dėl pataisos arba praneša Komisijai apie savo 
nepritarimą projekto perdavimui. 

 
 
 

3. Pagrindinio mokslo darbuotojo teisės ir pareigos 
[Šiame skirsnyje turėtų būti pateiktos bent šios nuostatos:] 
 
 

Pagrindinis mokslo darbuotojas:  
 
1. 
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a) imasi visų tinkamų priemonių siekdamas veiksmingai vadovauti moksliniam ir 
technologiniam projekto vykdymui; 

b) atsako už mokslinių ataskaitų teikimą ir veiksmingai prisideda teikiant projekto 
finansų valdymo ataskaitas; 

c) tinkamu laiku praneša gavėjui apie visus įvykius ar pasikeitusias aplinkybes, 
kurios gali daryti įtaką dotacijos susitarimo įgyvendinimui inter alia apie: 

– planuojamą projekto perdavimą naujam gavėjui;  

– visus pakeitimus, susijusius su informacija, kurios pagrindu buvo 
pasirašytas EMTT dotacijos susitarimo 2 straipsnyje nurodytas papildomas 
susitarimas; 

– visus pakeitimus, susijusius su informacija, kurios pagrindu buvo suteikta 
EMTT dotacija netirtų sričių moksliniams tyrimams; 

– visas asmenines priežastis, darančias įtaką projekto įgyvendinimui; 

d) laikosi konfidencialumo taisyklių pagal EMTT dotacijos susitarimo II.9 straipsnį; 

e) visose sklaidos priemonėse, tokiose kaip su projekto tema susiję straipsniai ar 
kitose informavimo priemonėse, pagal EMTT dotacijos susitarimo II priedo II.12 
straipsnio nuostatas pateikia pareiškimą apie Bendrijos paramą EMTT dotacijai 
netirtų sričių moksliniams tyrimams; 

2. pagrindinis mokslo darbuotojas atsižvelgia į gavėjo intelektinės nuosavybės teises 
įgyvendinant projektą ir jam pasibaigus; 

3.  nusprendęs perduoti projektą naujam gavėjui, pagrindinis mokslo darbuotojas pateikia 
gavėjui pasiūlymą dėl projekto perdavimo masto. Jis taip pat pateikia gavėjui pasiūlymus 
dėl perdavimo susitarimo su nauju gavėju būdų; 

4. jeigu projektas perduodamas naujam gavėjui, pagrindinis mokslo darbuotojas pateikia 
gavėjui pranešimą, kuriame išsamiai aprašo iki projekto perdavimo atliktų mokslinių 
tyrimų rezultatus, ir persiunčia šio pranešimo kopiją Komisijai.  

 
 
 

4. Konfidencialumas, žinios ir intelektinės nuosavybės teisės 
[Šiame skirsnyje turėtų būti pateiktos bent šios nuostatos:] 
 
 
[Šiame skirsnyje galima pateikti papildomus gavėjo ir pagrindinio mokslo darbuotojo 
susitarimus dėl intelektinės nuosavybės teisių atliekant veiklą ir ją užbaigus, visų pirma dėl 
prieigos prie pirminių žinių, naujų žinių naudojimo, viešinimo ir konfidencialumo. Jie 
turėtų atitikti dotacijos susitarimo II priede numatytas nuostatas ir pagrindinio mokslo 
darbuotojo įdarbinimo sąlygas.] 
 
 
 

5. Įvairios nuostatos 
[Šiame skirsnyje turėtų būti pateiktos bent šios nuostatos:] 
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Šiam susitarimui taikomi [šalies pavadinimas] teisės aktai. Visi ginčai, kylantys iš šio 
susitarimo, sprendžiami [šalies pavadinimas].  
 
Šis susitarimas pasirašytas trimis egzemplioriais, po vieną pagrindiniam mokslo darbuotojui, 
gavėjui ir Komisijai. 
 
 
 

6. Priedai 
 
Šie priedai yra neatsiejama šio susitarimo dalis: 
 
EMTT dotacijos susitarimas Nr. XXX, įskaitant, inter alia: 

• I priedą (veiklos aprašymas), 
• II priedą (EMTT bendrosios sąlygos) 

 
 
 
 
Pasirašyta [vietos pavadinimas] trimis egzemplioriais anglų kalba. 
 
Gavėjo vardu       
 
 
Teisinio atstovo parašas    Pagrindinio mokslo darbuotojo parašas 
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