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7BP dotacijos susitarimas – 
III PRIEDAS – KONKREČIOS NUOSTATOS DĖL TARPTAUTINĖS 

PRIEIGOS VEIKLOS 
 
 

III.1 – Apibrėžtys 

Be II.1 straipsnyje nustatytų apibrėžčių, taikomos šios apibrėžtys: 

1. Prieigos teikėjas – gavėjas, atsakingas už prieigos prie infrastruktūros (-ų) arba įrenginio (-ių), 
kaip nurodyta I priede, teikimą. 

2. Infrastruktūra – tai įrenginys, ištekliai (arba nuosekli jų visuma) kartu su susijusiomis 
paslaugomis, kurias mokslo bendruomenė naudoja moksliniams tyrimams atlikti.  

3. Įrenginys –infrastruktūros dalis, kuri gali būti naudojama atskirai nuo likusios infrastruktūros. 

4. Naudotojas – naudotojų grupei priklausantis tyrėjas, įskaitant naudotojų grupės vadovą. 

5. Naudotojų grupė – mokslinių tyrimų grupė, kurią sudaro vienas ar keli tyrėjai, kuriems pagal 
projektą suteikta prieiga prie infrastruktūros. Kiekvienai naudotojų grupei vadovauja naudotojų 
grupės vadovas.  
 
 

III.2 – Veiklos įsipareigojimai 

Be kitų šio dotacijos susitarimo nuostatų, prieigos teikėjas: 

a) nemokamai suteikia atrinktoms naudotojų grupėms prieigą prie jo valdomos infrastruktūros arba 
įrenginio (-ių), taip pat teikia visą logistinę, technologinę bei mokslinę paramą ir rengia konkrečius 
mokymus, kurie paprastai organizuojami infrastruktūra besinaudojantiems išorės tyrėjams; 

b) plačiai reklamuoja, įskaitant šiam tikslui skirtą tinklavietę, pagal šį dotacijos susitarimą siūlomą 
prieigą, kad tyrėjai, pageidaujantys turėti prieigą prie infrastruktūros, galėtų susipažinti su jiems 
siūlomomis galimybėmis; 

c) užtikrina, kad naudotojai laikytųsi šio dotacijos susitarimo  sąlygų; 

d) tvarko atitinkamus dokumentus prieigų, apie kurias pranešama, skaičiui patvirtinti ir pagrįsti, 
įskaitant dokumentus, kuriuose nurodyti naudotojų vardai, pavardės, pilietybė ir darbo institucijos, 
taip pat jiems suteiktos prieigos pobūdis ir prieigų skaičius. 

 

III.3 – Naudotojų grupių tinkamumas ir atranka 

1. Kad galėtų gauti prieigą prie infrastruktūros pagal dotacijos susitarimą, naudotojų grupė turi atitikti 
šias dvi sąlygas: 

a) naudotojų grupės vadovas ir naudotojų dauguma turi dirbti valstybėje narėje ar asocijuotojoje 
šalyje įsteigtoje institucijoje; 
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b) naudotojų grupės vadovas ir naudotojų dauguma turi dirbti kitoje šalyje nei šalis (-ys), kurioje 
(-iose) įsteigtas (-i) infrastruktūrą (-as) valdantis (-ys) juridinis asmuo (-enys). 

Jeigu infrastruktūrą sudaro keletas įvairių juridinių asmenų valdomų įrenginių, ši sąlyga 
taikoma kiekvienam įrenginiui. 

Ši sąlyga netaikoma: 

– kai prieigos teikėjas yra tarptautinė organizacija arba JTC;  

– kai suteikiama nuotolinė prieiga prie tas pačias paslaugas siūlančių kelių 
paskirstytų infrastruktūrų ar įrenginių. 

 
2. Pagal šį dotacijos susitarimą nemokamai naudotis prieiga prie infrastruktūros gali tik naudotojų 
grupės, turinčios teisę skleisti įgyvendinant projektą įgytą informaciją.  

3. Prieigos teikėjas reikalauja, kad prieigos prašančios naudotojų grupės pateiktų rašytinį darbo, kurį 
pageidauja atlikti, aprašymą bei naudotojų vardus, pavardes, pilietybę ir darbo institucijų 
pavadinimus. 

4. Prieigos teikėjas sudaro atrankos grupę, kuri talkina prieigos teikėjui atrenkant naudotojų grupes. 
Atrankos grupė vertina visus gautus pasiūlymus ir sudaro rekomendacinį galutinį naudotojų grupių,  
kurioms pagal dotacijos susitarimą turėtų būti suteikta nemokama prieiga, sąrašą. Atrankos grupė 
savo veikloje vadovaujasi skaidrumo, sąžiningumo ir nešališkumo principais. 

5. Atrankos grupę sudaro tarptautiniai atitinkamos srities ekspertai, kurių bent pusė turi būti nesusiję 
su infrastruktūra, jeigu I priede nenurodyta kitaip. 

6. Atrankos grupė vykdo atranką atsižvelgdama į mokslinius nuopelnus ir į tai, kad pirmenybę reikėtų 
suteikti naudotojų grupėms, sudarytoms iš: 

– naudotojų, anksčiau nesinaudojusių infrastruktūra ir 

– naudotojų, dirbančių šalyse, kuriose nėra tokios mokslinių tyrimų infrastruktūros. 

Komisija gali paprašyti prieigos teikėjo atrenkant naudotojų grupes atsižvelgti į Bendrijos interesus ir 
vadovautis papildomais prioritetais. Prieigos teikėjas gali pareikšti prieštaravimą tokiam prašymui, 
deramai tai pagrįsdamas. 

7. Prieigos teikėjas prašo rašytinio Komisijos pritarimo ilgesnės nei 3 mėnesių prieigos prašančioms 
naudotojų grupėms atrinkti, nebent tokia ilgesnė prieiga būtų numatyta I priede. 

 

III.4 – Ataskaitos ir rezultatai 

Prieigos teikėjas papildo periodines ataskaitas skirsniu apie prieigos suteikimo veiklą, kuriame nurodo 
atrankos grupės narius, taip pat naudotojų grupėms suteiktų prieigų skaičių, aprašo šių grupių darbą ir 
nurodo naudotojų vardus, pavardes ir darbo institucijas. 

 

III.5 – Konfidencialumas 

Prieigos teikėjas užtikrina, kad su konfidencialumu susijusios naudotojų teisės ir pareigos yra tokios 
pat, kaip ir II.9 straipsnyje nustatytos atitinkamos prieigos teikėjo teisės ir pareigos. 
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III.6 – Viešumas 

Prieigos teikėjas užtikrina, kad naudotojai turi tokias pat teises ir pareigas viešumo atžvilgiu, kaip ir 
II.12 straipsnyje minėtos prieigos teikėjo teisės ir pareigos. 

Visų pirma prieigos teikėjas projekto laikotarpiu imasi visų tinkamų priemonių siekdamas užtikrinti, 
kad naudotojai savo leidiniuose tinkamai praneštų apie Europos bendrijos paramą jiems suteiktai 
prieigai. 

Komisija įgaliota skelbti naudotojų sąrašą bet kokia forma ir visose žiniasklaidos priemonėse, 
įskaitant internetą. 

 

III.7 – Prieigos teisės 

Prieigos teikėjas užtikrina, kad naudotojams būtų nemokamai suteikiamos prieigos teikėjo teisės 
naudotis pirmine ir įgyta informacija , jei jos reikia tiems naudotojams savo darbui pagal projektą 
atlikti.  

 

III.8 – Nesuderinami arba ribojantys įsipareigojimai 

Prieigos teikėjas kuo skubiau praneša naudotojams apie visus apribojimus, kurie gali iš esmės 
paveikti prieigos teisių suteikimą. 

 

III.9 – Bendrijos finansinė parama, skirta padengti prieigos išlaidas 

1. Prieigos teikėjas gali deklaruoti sumą, kuri apskaičiuojama dauginant sąnaudų vienetą iš 
suteiktų prieigų skaičiaus.  

Apskaičiuotas sąnaudų vienetas nurodomas I priede. Prieigos teikėjas naudoja šį apskaičiuotą 
sąnaudų vienetą deklaruodamas prieigos išlaidas finansinėse ataskaitose. Šis sąnaudų vienetas 
atitinka sumą, kuri nustatyta viso projekto laikotarpiui apskaičiuotas išlaidas visoms numatytoms 
prieigoms prie įrenginio teikti padalijus iš bendro numatomų suteikti prieigų prie įrenginio 
skaičiaus.  

Bendrijos finansinis įnašas patikslinamas paskutinio ataskaitinio laikotarpio finansinėje ataskaitoje 
(C forma), atsižvelgiant į šiuos veiksnius:  

– Faktinis sąnaudų vienetas, apskaičiuotas pagal bendrą faktiškai suteiktų prieigų 
skaičių ir faktiškai patirtas išlaidas šiai prieigai suteikti. Jeigu faktinis sąnaudų 
vienetas yra didesnis už apskaičiuotąjį, šis padidėjimas apskaičiuoto sąnaudų vieneto 
atžvilgiu gali būti kompensuotas su sąlyga, kad buvo suteiktas finansavimui pagal šį 
dotacijos susitarimą pateiktas ir I priede numatytas minimalus prieigų skaičius. 

– Bendrijos finansinis įnašas neviršija 20 % visų prieigos prie įrenginio teikimo viso 
projekto laikotarpiu išlaidų. 

Be to, įnašas gali būti patikslintas pasibaigus bet kuriam ataskaitiniam laikotarpiui atsižvelgiant į 
faktinio sąnaudų vieneto taikymą. 

Nustatant apskaičiuotą apytikrį ar faktinį sąnaudų vienetą: 
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– Į bendrą prieigų prie įrenginio skaičių įskaičiuojamos ir Bendrijos pagal šį dotacijos 
susitarimą finansuojamos, ir nefinansuojamos prieigos. 

– Į prieigos teikimo išlaidas įskaičiuojamos tiesioginės išlaidos ir netiesioginės išlaidos, 
kurios neviršija 7 % tiesioginių išlaidų, atėmus visas subrangos išlaidas bei trečiųjų 
šalių pateiktų išteklių, kurie nėra naudojami gavėjo patalpose, išlaidas. 

– Į tiesiogines išlaidas neįskaičiuojami visi įnašai į infrastruktūros kapitalo investicijas 
bei kelionės ir pragyvenimo išlaidos.  

– Vidutinės personalo išlaidos gali būti panaudotos skaičiavimams atlikti, jeigu tos 
išlaidos atitinka prieigos teikėjo valdymo principus ir apskaitos praktiką.  

– Į tiesiogines išlaidas gali būti įskaičiuotos parengiamojo darbo išlaidos. 

2. Bendrijos finansinis įnašas taip pat gali būti panaudotas su naudotojų vizitais ir, jei reikia, 
atrankos grupės posėdžiais susijusioms kelionės ir pragyvenimo išlaidoms apmokėti. 

3. Jeigu pagal šio dotacijos susitarimo nuostatas būtina pateikti finansinių ataskaitų sertifikatą, 
jame nenurodomos apskaičiuoto sąnaudų vieneto pagrindu deklaruotos išlaidos, tačiau pateikiamos 
faktinio sąnaudų vieneto pagrindu deklaruotos išlaidos, dėl kurių anksčiau sertifikatas nebuvo 
pateiktas. 


