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III PRIEDAS  
 
 

„HORIZONTO 2020“1 PAVYZDINIS EMTT MAŽOS VERTĖS DOTACIJOS 
SUSITARIMAS2 (EMTT MAŽOS VERTĖS DOTACIJOS SUSITARIMAS SU VIENU 

GAVĖJU) 
 

 Tolesnėje lentelėje pateikiamos konkretaus pavyzdinio dotacijos susitarimo (toliau – 
konkretus PDS) parengimo instrukcijos. 

 
 

Bendrosios pastabos 
 
 

 

• Pagrįsta bendruoju pavyzdiniu dotacijos susitarimu su vienu gavėju. 
• Žodžiai „[Įstaiga][Komisija]“ turi būti pakeisti žodžiu „Įstaiga“.  
• Turi būti pasirinkti su mažos vertės (mažiau kaip 60 000 EUR) 

dotacijomis susiję variantai. 
• Turi būti išbraukti su susijusiomis trečiosiomis šalimis susiję 

variantai. 
• Turi būti išbrauktos nuorodos į Euratomą ir (arba) su Euratomu 

susiję variantai. 
• Prie EMTT mažos vertės dotacijų susitarimų pridedami kitokie 2 ir 4 

priedai. 
• Turi būti atitinkamai pataisytas turinys. 
• Turi būti atitinkamai pataisytos kryžminės nuorodos išnašose. 

 
Šalys EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pateikiami 

variantai: 
 
Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (EMTTVĮ) 
(toliau – Įstaiga), veikianti pagal Europos Komisijos (toliau – 
Komisija)3 jai suteiktą įgaliojimą, 
 

Priedai EMTT mažos vertės dotacijos susitarimo su vienu gavėju priedai: 
 
1 priedas.      Veiklos aprašas  
 
2 priedas.     Veiklos biudžeto sąmata  
 
3 priedas.    Netaikoma 
 
4 priedas. Pavyzdinė finansinė ataskaita 
 
5 priedas. Netaikoma  

                                                 
1  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama 

bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) (toliau – Bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ reglamentas Nr. 1291/2013) (OL L 347, 2013 12 20, p. 104). 

2  EMTT mažos vertės dotacijomis finansuojamos iniciatyvos, veikla ar tyrimai, kuriais gali būti sustiprintas 
tiesioginis ar netiesioginis poveikis moksliniams tyrimams ar EMTT finansavimą gaunantiems 
mokslininkams. 

3  Pasviruoju šriftu pavyzdiniame dotacijos susitarime pateikiami rengiant šį Susitarimą naudotini variantai. 
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6 priedas. Netaikoma 
 

2 SKYRIUS 
 
4 STRAIPSNIS. 
BIUDŽETO SĄMATA 
IR BIUDŽETO LĖŠŲ 
PERKĖLIMAI 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pakeičiama 
nuostata: 
 
4 STRAIPSNIS. BIUDŽETO SĄMATA IR BIUDŽETO LĖŠŲ 
PERKĖLIMAI 
 
4.1. Biudžeto sąmata 
 
Veiklos biudžeto sąmata pateikta 2 priede. 
 
Joje nurodyta biudžeto kategorija, numatomos reikalavimus 
atitinkančios išlaidos ir jų forma (žr. 5 ir 6 straipsnius). 
 
4.2. Biudžeto lėšų perkėlimai  
 
Netaikoma. 

3 SKYRIUS 
 
5 STRAIPSNIS. 
DOTACIJOS SUMA, 
DOTACIJOS FORMA, 
KOMPENSAVIMO 
NORMA IR IŠLAIDŲ 
FORMA 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pakeičiama 
nuostata: 
 
5 STRAIPSNIS. DOTACIJOS SUMA, DOTACIJOS FORMA, 
KOMPENSAVIMO NORMA IR IŠLAIDŲ FORMA 
 
5.1. Didžiausia dotacijos suma  
 
Didžiausia dotacijos suma – [įrašyti sumą (įrašyti sumą žodžiais)] 
EUR. 
 
5.2.       Dotacijos forma, kompensavimo norma ir išlaidų forma 
 
Dotacija kompensuojama 100 proc. reikalavimus atitinkančių veiklos 
išlaidų (žr. 6 straipsnį) (toliau – dotacija reikalavimus 
atitinkančioms išlaidoms kompensuoti) (žr. 2 priedą).  
 
Numatoma reikalavimus atitinkančių veiklos išlaidų suma – [įrašyti 
sumą (įrašyti sumą žodžiais)] EUR.   
 
Reikalavimus atitinkančios tiesioginės ir netiesioginės veiklos 
išlaidos (žr. 6 straipsnį) turi būti deklaruojamos kaip 2 priede nustatyta 
vienkartinė išmoka (t. y. kaip vienkartinės išmokos išlaidos). 
 
5.3.  Galutinės dotacijos sumos apskaičiavimas 
 
Galutinė dotacijos suma priklauso nuo tinkamo veiklos įgyvendinimo 
pagal Susitarimo sąlygas.  
 
Šią sumą, išmokėjusi likutį (žr. 21 straipsnį), Įstaiga apskaičiuoja 
atlikdama šiuos veiksmus:  
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1 veiksmas. Pritaikoma kompensavimo norma;  

 
2 veiksmas. Suma sumažinama dėl pareigų nevykdymo. 

 
5.3.1. 1 veiksmas. Reikalavimus atitinkančioms išlaidoms 
pritaikoma kompensavimo norma 
 
Gavėjo deklaruotoms ir Įstaigos patvirtintoms (žr. 21 straipsnį) 
reikalavimus atitinkančioms išlaidoms (vienkartinės išmokos 
išlaidoms, žr. 6 straipsnį) pritaikoma kompensavimo norma (žr. 5.2 
dalį). 
 
5.3.2. 2 veiksmas. Suma sumažinama dėl kitų nei netinkamas 
veiklos įgyvendinimas pažeidimų. Apskaičiuojama sumažinta 
didžiausia dotacijos suma 
 
Jei dotacijos suma mažinama (žr. 43 straipsnį), Įstaiga sumažintą 
didžiausią dotacijos sumą apskaičiuoja iš 5.1 dalyje nustatytos 
didžiausios dotacijos sumos atimdama atitinkamą sumą (apskaičiuotą 
pagal 43.2 dalį proporcingai pažeidimo, susijusio su pareigų 
nevykdymu, sunkumui). 

 
Šiuo atveju galutinė dotacijos suma yra mažesnioji iš šių dviejų sumų:  
 

- atlikus 1 veiksmą gauta suma arba  
 

- atlikus 2 veiksmą gauta suma. 
 

5.4. Patikslintos galutinės dotacijos sumos apskaičiavimas 
 
Jei Įstaiga atsisako pripažinti tam tikras išlaidas (žr. 42 straipsnį) ar 
sumažina dotaciją (žr. 43 straipsnį) jau išmokėjusi likutį (visų pirma, 
po patikrų, peržiūrų, audito ar tyrimų, žr. 22 straipsnį), ji apskaičiuoja 
patikslintą galutinę dotacijos sumą.  
  
Šią sumą, atsižvelgdama į nustatytus faktus, Įstaiga apskaičiuoja taip:  
 

- atsisakydama pripažinti išlaidas, Įstaiga patvirtina 
patikslintas reikalavimus atitinkančias išlaidas ir pritaiko joms 
kompensavimo normą; 

 
- mažindama dotaciją, ji sumažina sumą proporcingai 

pažeidimo, susijusio su pareigų nevykdymu, sunkumui (žr. 
43.2 dalį).  

 
Jei kartu ir atsisakoma pripažinti išlaidas, ir mažinama dotacija, 
patikslinta galutinė dotacijos suma yra mažesnioji iš dviejų nurodytų 
sumų.  
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6 STRAIPSNIS. 
REIKALAVIMUS 
ATITINKANČIOS IR 
JŲ 
NEATITINKANČIOS 
IŠLAIDOS 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pakeičiama 
nuostata: 
 
6 STRAIPSNIS. REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS IR JŲ 
NEATITINKANČIOS IŠLAIDOS 
 
6.1. Reikalavimus atitinkančios išlaidos 
 
Išlaidos, priklausančios biudžeto kategorijai 
 

A. Tiesioginės ir netiesioginės veiklos išlaidos 
 
atitinka reikalavimus (toliau – reikalavimus atitinkančios išlaidos), jei 
jos atitinka 2 priede nustatytą vienkartinę išmoką ir jei yra tinkamai 
pagal 1 priedą įgyvendintos atitinkamos veiklos užduotys ar dalys. 
 
6.2. Reikalavimų neatitinkančios išlaidos  
 
Reikalavimų neatitinkančios išlaidos yra: 
 

(a) pirmiau (žr. 6.1 dalį) išdėstytų sąlygų neatitinkančios išlaidos ir 
 

(b) išlaidos, kompensuotos pagal kitą ES arba Euratomo dotacijos 
susitarimą (įskaitant valstybių narių skiriamas dotacijas, 
finansuojamas iš ES arba Euratomo biudžeto, ir kitų nei Įstaiga 
institucijų skiriamas dotacijas, kuriomis vykdomas ES ir 
Euratomo biudžetas); visų pirma, netiesioginės išlaidos, jei 
gavėjas tuo pačiu laikotarpiu jau gauna iš ES arba Euratomo 
biudžeto finansuojamą dotaciją veiklai. 
 

[(c) VARIANTAS, naudotinas, jei darbo programoje aiškiai 
numatytos tam tikros neįskaičiuotinų išlaidų kategorijos: 
[įrašyti neįskaičiuotinų išlaidų kategorijos pavadinimą]].  

 
6.3. Reikalavimų neatitinkančių išlaidų deklaravimo pasekmės 
 
Deklaruotas reikalavimų neatitinkančias išlaidas bus atsisakyta 
pripažinti (žr. 42 straipsnį).  
 
Tokiu atveju taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų 6 skyriuje 
aprašytų priemonių.  
 

4 SKYRIUS 
 
7 STRAIPSNIS. 
BENDROJI PAREIGA 
TINKAMAI 
ĮGYVENDINTI 
VEIKLĄ 
 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pakeičiama 
nuostata: 
 
7 STRAIPSNIS. BENDROJI PAREIGA TINKAMAI 

ĮGYVENDINTI VEIKLĄ 
 
7.1.  Bendroji pareiga tinkamai įgyvendinti veiklą 
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Gavėjas turi įgyvendinti veiklą taip, kaip aprašyta 1 priede, 
laikydamasis Susitarimo nuostatų ir vykdydamas visas pagal taikomą 
ES, tarptautinę ir nacionalinę teisę privalomas teisines pareigas.  
 
7.2. Pareigų nevykdymo pasekmės  
 
Jei gavėjas netinkamai įgyvendina veiklą (arba jos dalį), visos 
atitinkamos išlaidos bus laikomos neatitinkančiomis reikalavimų (žr. 6 
straipsnį) ir bus atsisakyta jas pripažinti (žr. 42 straipsnį). 
 
Jei gavėjas nevykdo kurios nors kitos pareigos, gali būti mažinama 
dotacija (žr. 43 straipsnį).  
 
Tokiu atveju taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų 6 skyriuje 
aprašytų priemonių.  
 

8 STRAIPSNIS. 
VEIKLAI 
ĮGYVENDINTI 
REIKALINGI 
IŠTEKLIAI. 
VEIKLOJE 
DALYVAUJANČIOS 
TREČIOSIOS ŠALYS 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarimas su vienu gavėju: 
 
8 STRAIPSNIS. VEIKLAI ĮGYVENDINTI REIKALINGI 
IŠTEKLIAI. VEIKLOJE DALYVAUJANČIOS TREČIOSIOS 
ŠALYS 
 
Gavėjas turi turėti veiklai įgyvendinti reikalingus išteklius.  
 
Jei to reikia veiklai įgyvendinti, gavėjas gali:  
 

- pirkti prekes, darbus ir paslaugas (žr. 10 straipsnį) ir  
 

- pasitelkti subrangovus 1 priede aprašytoms veiklos užduotims 
įgyvendinti (žr. 13 straipsnį). 

 
Tokiais atvejais už veiklos įgyvendinimą Įstaigai atsako tik gavėjas. 
 

10 STRAIPSNIS. 
PREKIŲ, DARBŲ AR 
PASLAUGŲ 
PIRKIMAS 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pakeičiama 
nuostata: 
 
10 STRAIPSNIS. PREKIŲ, DARBŲ AR PASLAUGŲ PIRKIMAS 
 
10.1.  Prekių, darbų ar paslaugų pirkimo taisyklės 
 
Jei to reikia veiklai įgyvendinti, gavėjas gali pirkti prekes, darbus ar 
paslaugas.  
 
Gavėjas turi užtikrinti, kad tokie pirkiniai atitiktų ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo arba – atitinkamais atvejais – mažiausios 
kainos kriterijus. Tai atlikdamas jis turi vengti bet kokio interesų 
konflikto (žr. 35 straipsnį).  
 
Gavėjas turi užtikrinti, kad Įstaiga, Komisija, Europos Audito Rūmai ir 
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) galėtų naudotis 22 ir 23 
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straipsniuose nustatytomis savo teisėmis ir gavėjo rangovų atžvilgiu. 
 
10.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 
 
Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, 
gali būti mažinama dotacija (žr. 43 straipsnį). 
 
Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų 6 
skyriuje aprašytų priemonių. 
 

11 STRAIPSNIS. 
TREČIŲJŲ ŠALIŲ 
ATLYGINTINAI 
SUTEIKTŲ 
NEPINIGINIŲ ĮNAŠŲ 
NAUDOJIMAS 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarimas su vienu gavėju: 
 
11 STRAIPSNIS. TREČIŲJŲ ŠALIŲ ATLYGINTINAI 
SUTEIKTŲ NEPINIGINIŲ ĮNAŠŲ NAUDOJIMAS 
 
Netaikoma. 
 

12 STRAIPSNIS. 
TREČIŲJŲ ŠALIŲ 
NEMOKAMAI 
SUTEIKTŲ 
NEPINIGINIŲ ĮNAŠŲ 
NAUDOJIMAS 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarimas su vienu gavėju: 
 
12 STRAIPSNIS. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEMOKAMAI SUTEIKTŲ 
NEPINIGINIŲ ĮNAŠŲ NAUDOJIMAS 
 
Netaikoma. 
 

13 STRAIPSNIS. 
SUBRANGOVŲ 
ATLIEKAMAS 
VEIKLOS UŽDUOČIŲ 
ĮGYVENDINIMAS 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pakeičiama 
nuostata: 
 
13 STRAIPSNIS. SUBRANGOVŲ ATLIEKAMAS VEIKLOS 
UŽDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 
13.1. Veiklos užduočių pavedimo subrangovams taisyklės 
 
Jei to reikia veiklai įgyvendinti, gavėjas gali sudaryti subrangos 
sutartis dėl tam tikrų 1 priede aprašytų veiklos užduočių 
įgyvendinimo. 
 
Gavėjas turi užtikrinti, kad subrangos sutartys būtų sudaromos 
vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba – 
atitinkamais atvejais – mažiausios kainos kriterijais. Tai atlikdamas jis 
turi vengti bet kokio interesų konflikto (žr. 35 straipsnį).  
 
Gavėjas turi užtikrinti, kad Įstaiga, Komisija, Europos Audito Rūmai ir 
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) galėtų naudotis 22 ir 23 
straipsniuose nustatytomis savo teisėmis ir gavėjo subrangovų 
atžvilgiu. 
 
Gavėjas turi užtikrinti, kad 35, 36, 38 ir 46 straipsniuose nustatytos jo 
pareigos galiotų ir subrangovams. 
 
13.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 
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Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, 
gali būti mažinama dotacija (žr. 43 straipsnį).  
 
Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų 6 
skyriuje aprašytų priemonių. 
 

14 STRAIPSNIS. 
SUSIJUSIŲ 
TREČIŲJŲ ŠALIŲ 
ATLIEKAMAS 
VEIKLOS UŽDUOČIŲ 
ĮGYVENDINIMAS 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarimas su vienu gavėju: 
 
14 STRAIPSNIS. SUSIJUSIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ 
ATLIEKAMAS VEIKLOS UŽDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 
Netaikoma. 
 

15 STRAIPSNIS. 
FINANSINĖ PARAMA 
TREČIOSIOMS 
ŠALIMS  

EMTT mažos vertės dotacijos susitarimas su vienu gavėju: 
 
15 STRAIPSNIS. FINANSINĖ PARAMA TREČIOSIOMS 
ŠALIMS 
 
Netaikoma. 
 

16 STRAIPSNIS. 
TARPVALSTYBINĖS 
AR VIRTUALIOS 
PRIEIGOS PRIE 
MOKSLINIŲ 
TYRIMŲ 
INFRASTRUKTŪROS 
TEIKIMAS  

EMTT mažos vertės dotacijos susitarimas su vienu gavėju: 
 
16 STRAIPSNIS. TARPVALSTYBINĖS AR VIRTUALIOS 
PRIEIGOS PRIE MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS 
TEIKIMAS  
 
Netaikoma. 
 

17 STRAIPSNIS. 
BENDROJI PAREIGA 
INFORMUOTI 

17.1. Bendroji pareiga paprašius teikti informaciją  
 
Gavėjas, įgyvendindamas veiklą ar vėliau, turi pateikti visą prašomą 
informaciją, kad būtų galima patikrinti, ar veikla įgyvendinama 
tinkamai ir ar vykdomos Susitarime nustatytos pareigos. 

18 STRAIPSNIS. 
ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS. 
PATVIRTINAMIEJI 
DOKUMENTAI 
 
 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pakeičiama 
nuostata: 
 
18 STRAIPSNIS. ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS. PATVIRTINAMIEJI 
DOKUMENTAI 
 
18.1. Pareiga saugoti deklaruotas išlaidas patvirtinančius įrašus ir 

kitus patvirtinamuosius dokumentus 
 
Gavėjas turi trejus metus po likučio išmokėjimo saugoti atitinkamus 
įrašus ir kitus patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius, kad buvo 
tinkamai įgyvendintos 1 priede aprašytos atitinkamos užduotys ar 
veiklos dalis. Gavėjui nereikia nurodyti kompensuotų faktinių 
reikalavimus atitinkančių išlaidų arba pateikti patvirtinamųjų 
dokumentų (pavyzdžiui, apskaitos ataskaitų), įrodančių kaip 
vienkartinę išmoką deklaruotą sumą. 
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Paprašius (žr. 17 straipsnį) arba vykstant patikroms, peržiūroms, 
auditui ar tyrimams (žr. 22 straipsnį), gavėjas turi leisti susipažinti su 
šiais įrašais ir dokumentais.  
 
Jei tebevyksta su Susitarimu susijusios patikros, peržiūros, auditas, 
tyrimai, bylinėjimasis ar yra pateikti kiti ieškiniai (taip pat jei 
išplečiamas nustatytų faktų taikymas, žr. 22 straipsnį), gavėjas turi 
saugoti įrašus ir kitus patvirtinamuosius dokumentus iki šių procedūrų 
pabaigos. 
 
Gavėjas turi saugoti dokumentų originalus. Skaitmeniniai ir 
suskaitmeninti dokumentai laikomi originalais, jei juos leidžiama 
naudoti taikomame nacionaliniame įstatyme. Įstaiga gali priimti ne 
originalus, jei ji mano, kad jais užtikrinamas panašus patikinimo lygis. 
 
18.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 
 
Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, 
nepakankamai pagrįstos išlaidos bus laikomos neatitinkančiomis 
reikalavimų (žr. 6 straipsnį) ir bus atsisakyta jas pripažinti (žr. 42 
straipsnį).  
 
Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų 6 
skyriuje aprašytų priemonių. 
 

20 STRAIPSNIS. 
ATASKAITŲ 
TEIKIMAS. 
MOKĖJIMO 
PRAŠYMAI 
 
 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pakeičiama 
nuostata: 
 
20 STRAIPSNIS. ATASKAITŲ TEIKIMAS. MOKĖJIMO 
PRAŠYMAI 
 
20.1. Pareiga pateikti ataskaitą  
 
Gavėjas turi pateikti Įstaigai (žr. 52 straipsnį) šiame straipsnyje 
nurodytą galutinę ataskaitą. Į finansinės informacijos ataskaitą įeina 
mokėjimo prašymas.  
 
Ataskaita turi būti parengta naudojant elektroninėje keitimosi 
informacija sistemoje pateiktas formas ir šablonus (žr. 52 straipsnį).  
 
20.2. Ataskaitinis laikotarpis 
 
Veiklos ataskaitinis laikotarpis: 
 
 - AL1: nuo 1 iki [X] mėnesio. 
 
20.3. Periodinės ataskaitos. Tarpinių mokėjimų prašymai 
 
Netaikoma. 
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20.4. Galutinė ataskaita. Prašymas išmokėti likutį 
 
Gavėjas turi per 60 dienų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikti 
Įstaigai (žr. 52 straipsnį) galutinę ataskaitą, į kurią įeina prašymas 
išmokėti likutį. 
 
Galutinę ataskaitą turi sudaryti: 

 
(a) kartu su santrauka pateikiama galutinė techninė ataskaita, 

susidedanti iš: 
 

(i) rezultatų apžvalgos; 
 

(ii) išvadų dėl veiklos; 
 

(b) galutinė finansinės informacijos ataskaita, į kurią įeina 
finansinė ataskaita (žr. 4 priedą) ir prašymas išmokėti likutį.  

 
Finansinėje ataskaitoje turi būti tiksliai nurodytos reikalavimus 
atitinkančios išlaidos (vienkartinės išmokos išlaidos, žr. 6 
straipsnį ir 2 priedą). 
 
Įstaiga neatsižvelgs į finansinėje ataskaitoje nedeklaruotas 
sumas. 
 
 
Gavėjas turi patvirtinti, kad: 
 

- pateikta visa informacija, ji patikima ir teisinga; 
 

- deklaruotos išlaidos atitinka reikalavimus (t. y. veikla 
buvo tinkamai įgyvendinta, žr. 6 straipsnį); 
 

- išlaidos (t. y. tinkamas veiklos įgyvendinimas) gali būti 
pagrįstos atitinkamais įrašais ir patvirtinamaisiais 
dokumentais (žr. 18 straipsnį), kurie bus pateikti 
paprašius (žr. 17 straipsnį) arba vykstant patikroms, 
peržiūroms, auditui ir tyrimams (žr. 22 straipsnį). 

 
20.5. Informacija apie visas patirtas išlaidas 
 
Netaikoma. 
 
20.6. Finansinėse ataskaitose nurodoma valiuta  
 
Sumos finansinėje ataskaitoje turi būti nurodytos eurais.  
 
20.7. Ataskaitos teikimo kalba 
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Ataskaita (galutinė techninė ataskaita ir galutinė finansinės 
informacijos ataskaita, įskaitant finansinę ataskaitą) turi būti teikiama 
ta kalba, kuria sudarytas Susitarimas. 
 
20.8. Reikalavimų nesilaikymo pasekmės. Mokėjimo termino 

sustabdymas. Susitarimo nutraukimas 
 
Jei pateikta ataskaita neatitinka šiame straipsnyje nustatytų 
reikalavimų, Įstaiga gali sustabdyti mokėjimo terminą (žr. 47 straipsnį) 
ir taikyti bet kurią iš kitų 6 skyriuje aprašytų priemonių. 
 
Jei gavėjas nevykdo savo pareigos pateikti ataskaitą ir jei šios pareigos 
neįvykdo per 30 dienų nuo tada, kai gavo Įstaigos siųstą raštišką 
priminimą, gali būti nutrauktas Susitarimas (žr. 50 straipsnį). 
 

21 STRAIPSNIS. 
MOKĖJIMAI IR 
MOKĖJIMO 
TVARKA 
 
21.1 dalis. Atliktini 
mokėjimai  
 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pakeičiama 
nuostata: 
 
21.1. Atliktini mokėjimai  
 
Gavėjui bus atlikti šie mokėjimai: 
  

- vienas išankstinio finansavimo mokėjimas; 
 

- vienas likučio išmokėjimas pagal prašymą išmokėti likutį (žr. 
20 straipsnį). 

 
21.2 dalis. Išankstinio 
finansavimo 
mokėjimas. Suma. 
Garantijų fondui 
atidedama suma 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pakeičiama 
nuostata: 
 
21.2. Išankstinio finansavimo mokėjimas. Suma. Garantijų fondui 
atidedama suma 
 
[Standartinis VARIANTAS: Išankstinio finansavimo tikslas – suteikti 
gavėjui apyvartinių lėšų. 
  
Išankstinio finansavimo lėšos išlieka ES nuosavybe tol, kol išmokamas 
likutis. 
 
Išankstinio finansavimo suma bus [įrašyti sumą (įrašyti sumą 
žodžiais)] EUR.  
   
Įstaiga, išskyrus, jei taikomas 48 straipsnis, išankstinio finansavimo 
mokėjimą gavėjui atlieka per 30 dienų nuo vėlesniosios iš šių datų: 
Susitarimo įsigaliojimo dienos (žr. 58 straipsnį) arba 10-os dienos iki 
veiklos pradžios datos (žr. 3 straipsnį).  
  
Įstaiga iš išankstinio finansavimo sumos atideda ir į garantijų fondą 
perveda [įrašyti sumą (įrašyti sumą žodžiais)] EUR, t. y. 5 proc. 
didžiausios dotacijos sumos (žr. 5.1 dalį).] 
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VARIANTAS, naudotinas, jei gavėjas yra Jungtinis tyrimų centras: 
Įstaiga atliks [įrašyti sumą, įskaitant garantijų fondui mokėtinus 
5 proc. (įrašyti sumą žodžiais)] EUR išankstinio finansavimo 
mokėjimą per 30 dienų nuo dienos, kurią administracinį susitarimą 
pasirašęs Jungtinis tyrimų centras pateiks debetinį dokumentą.  

 
Jungtinis tyrimų centras sutinka, kad Įstaiga jo vardu pervestų į 
garantijų fondą [įrašyti sumą – 5 proc. Jungtiniam tyrimų centrui 
numatytos dotacijos sumos (įrašyti sumą žodžiais)] EUR, t. y. jo įnašą 
į garantijų fondą (žr. 21.2 dalį).] 
 

21.3 dalis. Tarpiniai 
mokėjimai. Suma. 
Apskaičiavimas 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarimas su vienu gavėju: 
 
21.3. Tarpiniai mokėjimai. Suma. Apskaičiavimas 
 
Netaikoma. 
 

21.4. Likučio 
išmokėjimas. 
Suma. 
Apskaičiavimas. 
Garantijų fondui 
atidėtos sumos 
grąžinimas 
naudoti 

 

21.4. Likučio išmokėjimas. Suma. Apskaičiavimas. Garantijų 
fondui atidėtos sumos grąžinimas naudoti 

 
Išmokant likutį kompensuojama likusi gavėjo patirtų reikalavimus 
atitinkančių veiklos įgyvendinimo išlaidų dalis.  
 
Jei bendra ankstesnių mokėjimų suma yra didesnė už galutinę 
dotacijos sumą (žr. 5.3 dalį), likučio išmokėjimo etapą sudaro lėšų 
susigrąžinimas (žr. 44 straipsnį).  
 
Jei bendra ankstesnių mokėjimų suma bus mažesnė už galutinę 
dotacijos sumą, Įstaiga išmokės likutį per 90 dienų nuo galutinės 
ataskaitos (žr. 20.4 dalį) gavimo dienos, išskyrus, jei taikomas 47 arba 
48 straipsnis. 
 
Suma sumokama tik patvirtinus galutinę ataskaitą. Ataskaitos 
patvirtinimas nereiškia, kad yra pripažįstama jos turinio atitiktis 
reikalavimams, autentiškumas, išsamumas ar teisingumas. 
 
Mokėtiną likučio sumą Įstaiga apskaičiuoja atimdama bendrą jau 
atlikto išankstinio finansavimo mokėjimo sumą iš galutinės dotacijos 
sumos, nustatytos vadovaujantis 5.3 dalimi: 
 

{galutinė dotacijos suma (žr. 5.3 dalį) 
 

atėmus 
 

atlikto išankstinio finansavimo mokėjimo sumą}. 
 
Išmokant likutį bus grąžinta naudoti garantijų fondui atidėta suma (žr. 
pirmiau) ir: 
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- jei likutis bus teigiamas, visa grąžinta naudoti suma bus 
išmokėta gavėjui kartu su mokėtina likučio suma;  

 
- jei likutis bus neigiamas (likučio išmokėjimo etapą sudarys 

lėšų susigrąžinimas), jis bus išskaičiuotas iš grąžintos naudoti 
sumos (žr. 44.1.2 dalį). Jei gauta suma: 
 

- bus teigiama, ji bus išmokėta gavėjui; 
 

- bus neigiama, ji bus susigrąžinta.  
 
Tačiau mokėtina suma, neviršijant biudžeto sąmatoje (žr. 2 priedą) 
gavėjui nustatytos didžiausios ES įnašo sumos, be gavėjo sutikimo gali 
būti išskaityta iš bet kurios kitos sumos, kurią gavėjas turi sumokėti 
Įstaigai, Komisijai ar kitai vykdomajai įstaigai (pagal ES ar Euratomo 
biudžetą). 
 

21.5 dalis. Pranešimas 
apie mokėtinas sumas 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pakeičiama 
nuostata: 
 
21.5. Pranešimas apie mokėtinas sumas 
 
Įstaiga oficialiai praneš gavėjui apie mokėtiną sumą ir nurodys 
galutinę dotacijos sumą.  
 
Mažinant dotaciją ar susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas, prieš 
siunčiant šį pranešimą bus atliekama 43 ir 44 straipsniuose nustatyta 
prieštaravimo procedūra. 
 

23a STRAIPSNIS. 
INTELEKTINĖS 
NUOSAVYBĖS 
VALDYMAS 
 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarimas su vienu gavėju: 
 
23a STRAIPSNIS. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS 
VALDYMAS 
 
Netaikoma. 
 

24 STRAIPSNIS. 
SUSITARIMAS DĖL 
PIRMINĖS 
INFORMACIJOS 
 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarimas su vienu gavėju: 
 
24 STRAIPSNIS. SUSITARIMAS DĖL PIRMINĖS 

INFORMACIJOS 
 
Netaikoma. 
 

25 STRAIPSNIS. 
PRIEIGOS PRIE 
PIRMINĖS 
INFORMACIJOS 
TEISĖS 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarimas su vienu gavėju: 
 
25 STRAIPSNIS. PRIEIGOS PRIE PIRMINĖS 

INFORMACIJOS TEISĖS 
 
Netaikoma. 
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26 STRAIPSNIS. 
REZULTATŲ 
NUOSAVYBĖ 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pateikiami 
variantai: 
 
26 STRAIPSNIS. REZULTATŲ NUOSAVYBĖ 
 
[VARIANTAS: 26.1. Gavėjo nuosavybės teisės į savo sukurtus 
rezultatus 
 
Rezultatai yra juos sukūrusio gavėjo nuosavybė.  
 
Rezultatai – vykdant veiklą sukurti bet kokio pavidalo ar pobūdžio 
(materialūs ar nematerialūs) veiklos rezultatai, pavyzdžiui, duomenys, 
žinios ar informacija, kuriuos galima apsaugoti arba ne, taip pat visos 
su jais susijusios teisės, įskaitant intelektinės nuosavybės teises.  
 
26.2. Kelių gavėjų bendra nuosavybė 
 
Netaikoma. 
 
26.3. Trečiųjų šalių (įskaitant personalą) teisės  
 
Jei trečiosioms šalims (įskaitant personalą) leidžiama pareikalauti 
teisių į rezultatus, gavėjas turi užtikrinti, kad tai derėtų su Susitarime 
nustatytomis jo pareigomis.  
 
Jei rezultatus sukuria trečioji šalis, gavėjas turi iš jos gauti visas 
reikiamas (perdavimo, licencijavimo ar kitas) teises, kad galėtų 
vykdyti savo pareigas taip, lyg tie rezultatai būtų sukurti jo paties. 
 
Jei tų teisių gauti neįmanoma, gavėjas turi nepasitelkti trečiosios 
šalies rezultatams kurti. 
 
26.4.  Įstaigos nuosavybės teisės siekiant apsaugoti rezultatus  
 
26.4.1. Įstaiga, gavėjui sutikus, gali perimti nuosavybės teises į 
rezultatus, kad juos apsaugotų, jei gavėjas ne ilgesniu kaip ketveri 
metai po 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos laikotarpiu 
ketina skleisti rezultatus, neužtikrinęs jų apsaugos, išskyrus šiuos 
atvejus: 
 

(a) rezultatai neapsaugoti, nes jų apsauga (atsižvelgiant į 
aplinkybes) neįmanoma, nepagrįsta ar nepateisinama;  

 
(b) rezultatai neapsaugoti, nes jie neturi komercinio ar pramoninio 

panaudojimo potencialo, arba 
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(c) gavėjas ketina perduoti rezultatus kitai ES valstybėje narėje 

arba asocijuotojoje šalyje4 įsisteigusiai trečiajai šaliai, kuri ir 
užtikrins jų apsaugą. 

  
Išskyrus a, b ir c punktuose nurodytus atvejus, gavėjas, prieš 
skleisdamas rezultatus, turi apie tai oficialiai pranešti Įstaigai ir, jei 
jis atsisako duoti sutikimą perduoti nuosavybės teises, kartu informuoti 
apie to priežastis. Gavėjas gali atsisakyti duoti sutikimą, tik jei įrodo, 
kad jo teisėtiems interesams būtų padaryta didelė žala. 
 
Jei Įstaiga nuspręs perimti nuosavybės teises, ji oficialiai praneš apie 
tai gavėjui per 45 dienas nuo jo pranešimo gavimo dienos. 
 
Iki šio laikotarpio pabaigos arba, jei Įstaiga nusprendė perimti 
nuosavybės teises, iki tol, kol ji neatlieka rezultatams apsaugoti būtinų 
veiksmų, negalima vykdyti jokios šių rezultatų sklaidos.  
 
26.4.2. Įstaiga, gavėjui sutikus, gali perimti nuosavybės teises į 
rezultatus, kad juos apsaugotų, jei gavėjas ne ilgesniu kaip ketveri 
metai po 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos laikotarpiu 
ketina nutraukti rezultatų apsaugą arba neprašyti jos pratęsti, išskyrus 
šiuos atvejus:  
 

(a) apsauga nutraukiama, nes rezultatai neturi komercinio ar 
pramoninio panaudojimo potencialo; 

 
(b) apsaugos pratęsimas būtų nepateisinamas atsižvelgiant į 

aplinkybes. 
 
Ketindamas nutraukti rezultatų apsaugą arba neprašyti jos pratęsti, 
gavėjas, išskyrus a ir b punktuose nurodytus atvejus, turi bent prieš 60 
dienų iki apsaugos pabaigos arba iki dienos, nuo kurios nebebus 
įmanoma pratęsti apsaugos, oficialiai pranešti apie tai Įstaigai ir, jei 
jis atsisako duoti sutikimą perduoti nuosavybės teises, kartu informuoti 
apie to priežastis. Gavėjas gali atsisakyti duoti sutikimą, tik jei įrodo, 
kad jo teisėtiems interesams būtų padaryta didelė žala. 
 
Jei Įstaiga nuspręs perimti nuosavybės teises, ji oficialiai praneš apie 
tai gavėjui per 45 dienas nuo jo pranešimo gavimo dienos. 
 
26.5. Pareigų nevykdymo pasekmės 
 

                                                 
4  Žr. 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo 

nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) 
dalyvavimo ir sklaidos taisyklės (toliau – Dalyvavimo taisyklių reglamentas Nr. 1290/2013), 2 straipsnio 1 
dalies 3 punkte pateiktą apibrėžtį: asocijuotoji šalis – trečioji šalis, kuri yra tarptautinio susitarimo su 
Sąjunga šalis, kaip nurodyta Bendrosios programos „Horizontas 2020“ reglamento Nr. 1291/2013 7 
straipsnyje. 7 straipsnyje nustatomos ES nepriklausančių šalių dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ 
asocijuotųjų šalių teisėmis sąlygos. 
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Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, 
gali būti mažinama dotacija (žr. 43 straipsnį).  
  
Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų 6 
skyriuje aprašytų priemonių.] 
 
[Netaikoma.] 
 

27 STRAIPSNIS. 
REZULTATŲ 
APSAUGA. 
INFORMAVIMAS 
APIE ES 
FINANSAVIMĄ 
 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarimas su vienu gavėju: 
 
27 STRAIPSNIS. REZULTATŲ APSAUGA. INFORMAVIMAS 
APIE ES FINANSAVIMĄ 
 
Netaikoma. 
 

28 STRAIPSNIS. 
REZULTATŲ 
NAUDOJIMAS 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarimas su vienu gavėju: 
 
28 STRAIPSNIS. REZULTATŲ NAUDOJIMAS 
 
Netaikoma. 
 

29 STRAIPSNIS. 
REZULTATŲ 
SKLAIDA. ATVIRA 
PRIEIGA. 
INFORMAVIMAS 
APIE ES 
FINANSAVIMĄ 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarimas su vienu gavėju: 
 
29 STRAIPSNIS. REZULTATŲ SKLAIDA. ATVIRA PRIEIGA. 
INFORMAVIMAS APIE ES FINANSAVIMĄ 
 
Netaikoma. 
 

30 STRAIPSNIS. 
REZULTATŲ 
PERDAVIMAS IR 
LICENCIJAVIMAS 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pateikiami 
variantai: 
 
30 STRAIPSNIS. REZULTATŲ PERDAVIMAS IR 

LICENCIJAVIMAS 
 
Netaikoma. 
 

31 STRAIPSNIS. 
PRIEIGOS PRIE 
REZULTATŲ TEISĖS 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pakeičiama 
nuostata: 
 
31 STRAIPSNIS. PRIEIGOS PRIE REZULTATŲ TEISĖS 
 
[VARIANTAS: 31.1. ES institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų ir 
ES valstybių narių prieigos teisės  
 
Gavėjas turi nemokamai suteikti ES institucijoms, įstaigoms, 
organams ar agentūroms prieigą prie savo sukurtų rezultatų, kad jos 
galėtų kurti, įgyvendinti ar stebėti įvairių krypčių ES politiką ar 
programas.  
 
Tokiomis prieigos teisėmis galima naudotis tik nekomerciniais ir ne 
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konkuravimo tikslais. 
 
Dėl to nesikeičia teisė komunikacijos ir viešinimo tikslais (žr. 38.2 
dalį) naudoti bet kokią iš gavėjo gautą medžiagą, dokumentus ar 
informaciją. 
 
31.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 
 
Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, 
gali būti mažinama dotacija (žr. 43 straipsnį).] 
 
[VARIANTAS: Netaikoma.] 
 

32 STRAIPSNIS. 
MOKSLININKŲ 
ĮDARBINIMAS IR 
DARBO SĄLYGOS 
 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarimas su vienu gavėju: 
 
32 STRAIPSNIS. MOKSLININKŲ ĮDARBINIMAS IR DARBO 
SĄLYGOS 
 
Netaikoma. 

33 STRAIPSNIS. 
LYČIŲ LYGYBĖ 
 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarimas su vienu gavėju: 
 
33 STRAIPSNIS. LYČIŲ LYGYBĖ 
 
Netaikoma. 
 

35 STRAIPSNIS. 
INTERESŲ 
KONFLIKTAS 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pateikiami 
variantai: 
 
35 STRAIPSNIS. INTERESŲ KONFLIKTAS  
 
[VARIANTAS: 35.1. Pareiga vengti interesų konflikto 
 
Gavėjas turi imtis visų reikiamų priemonių, kad nekiltų pavojus, jog 
veikla negalės būti nešališkai ir objektyviai įgyvendinta dėl priežasčių, 
susijusių su ekonominiais interesais, politine ar pilietine 
priklausomybe, šeimos ar emociniais ryšiais ar bet kokiais kitais 
bendrais interesais (toliau – interesų konfliktas). 
 
Jis turi nedelsdamas oficialiai pranešti Įstaigai apie bet kokią padėtį, 
dėl kurios kyla ar, tikėtina, kils interesų konfliktas, ir iš karto imtis 
visų būtinų veiksmų tai padėčiai ištaisyti.  
 
Įstaiga gali patikrinti, ar priemonės, kurių imtasi, yra pakankamos, ir 
gali pareikalauti iki nurodyto termino imtis papildomų priemonių. 
 
35.2. Pareigų nevykdymo pasekmės  
 
Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, 
gali būti mažinama dotacija (žr. 43 straipsnį), taip pat gali būti 
nutrauktas Susitarimas (žr. 50 straipsnį). 
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Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų 6 
skyriuje aprašytų priemonių.] 
 
[Netaikoma.] 

36 STRAIPSNIS. 
KONFIDENCIALUMA
S 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pakeičiama 
nuostata: 
 
36 STRAIPSNIS. KONFIDENCIALUMAS 
 
36.1. Bendroji pareiga saugoti konfidencialumą 
 
Šalys turi saugoti duomenų, dokumentų ar kitos (bet kokio pavidalo) 
medžiagos, kuri ją atskleidžiant buvo įvardyta konfidencialia (toliau – 
konfidenciali informacija), konfidencialumą. 
 
Konfidencialią informaciją jos gali naudoti tik Susitarimui vykdyti.  
 
Pareiga saugoti konfidencialumą nebegalioja, jei: 
 

(a) informaciją atskleidusi šalis sutinka atleisti kitą šalį nuo šios 
pareigos; 
 

(b) informacija jau buvo žinoma jos gavėjui arba ją jam, 
neįpareigodama saugoti konfidencialumo, suteikė trečioji šalis, 
niekaip neįpareigota saugoti konfidencialumo; 
 

(c) informacijos gavėjas įrodo, kad informacija buvo įgyta 
nesinaudojant konfidencialia informacija; 
 

(d) informacija tampa plačiai ir viešai prieinama nenusižengiant 
pareigoms saugoti konfidencialumą, arba jei 
 

(e) atskleisti informaciją privaloma pagal ES ar nacionalinę teisę.  
 

36.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 
 
Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, 
gali būti mažinama dotacija (žr. 43 straipsnį).  
 
Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų 6 
skyriuje aprašytų priemonių. 
 

37 STRAIPSNIS. SU 
SAUGUMU 
SUSIJUSIOS 
PAREIGOS 
 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarimas su vienu gavėju: 
 
37 STRAIPSNIS. SU SAUGUMU SUSIJUSIOS PAREIGOS 
 
Netaikoma. 
 

38 STRAIPSNIS. EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pakeičiama 
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VEIKLOS 
GARSINIMAS. 
INFORMAVIMAS 
APIE ES 
FINANSAVIMĄ 

nuostata: 
 
38 STRAIPSNIS. VEIKLOS GARSINIMAS. INFORMAVIMAS 

APIE ES FINANSAVIMĄ 
 
38.1. Pareiga garsinti veiklą ir jos rezultatus. Informacija apie ES 
finansavimą. Pareiga ir teisė naudoti ES emblemą. Įstaigos 
atsakomybės apribojimo pareiškimas. Įstaigos teisė naudoti 
medžiagą, dokumentus ar informaciją 
 
Gavėjas turi garsinti veiklą ir jos rezultatus.  
 
Jei Įstaiga nepaprašo ar su ja nesutariama kitaip ir jei tai įmanoma, 
visoje su veikla susijusioje komunikacijoje (įskaitant elektroninio 
pavidalo komunikaciją, komunikaciją socialinėje žiniasklaidoje ir t. t.), 
taip pat ant visų dotacijos lėšomis finansuotų infrastruktūros objektų, 
įrangos ir svarbiausių rezultatų privaloma pateikti: 
 

(a) ES emblemą bei EMTT logotipą ir 
 

(b) šį tekstą: 
 

komunikacijoje: „Šis projektas finansuotas iš Europos mokslinių 
tyrimų tarybos (EMTT) lėšų pagal Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ (dotacijos susitarimo 
Nr. [numeris]).“; 
 
ant infrastruktūros objektų, įrangos ir svarbiausių rezultatų: „Šis [ši] 
[infrastruktūros objektas][įranga][įrašyti rezultatų rūšį] – dalis 
projekto, finansuoto iš Europos mokslinių tyrimų tarybos (EMTT) 
lėšų pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą 
„Horizontas 2020“ (dotacijos susitarimo Nr. [numeris])“. 

 
Visoje su veikla susijusioje komunikacijoje reikia nurodyti, kad tai tik 
autoriaus nuomonė ir kad Įstaiga neatsako už jokį galimą pateikiamos 
informacijos panaudojimą. 
 
Įstaiga gali savo komunikacijos ir viešinimo tikslais naudoti su veikla 
susijusią informaciją, dokumentus, visų pirma pateiktas skelbti 
santraukas ir informaciją apie viešintinus rezultatus, taip pat bet kokią 
kitą iš gavėjo gautą (taip pat ir elektroninio pavidalo) medžiagą, kaip 
antai paveikslėlius ar vaizdo ir garso medžiagą. 
 
Teisė naudoti gavėjo pateiktą medžiagą, dokumentus ir informaciją 
apima teisę: 
 

(a) naudoti juos savo reikmėms (visų pirma, pateikti juos 
asmenims, dirbantiems Įstaigai ar bet kuriai kitai ES 
institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai arba ES valstybių 
narių įstaigoms ar institucijoms, taip pat neribotai kopijuoti ir 
dauginti juos visus arba jų dalį); 
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(b) platinti juos visuomenei (visų pirma, skelbti juos 
spausdintiniu, elektroniniu ar skaitmeniniu formatu, internete, 
pateikti kaip atsisiunčiamą arba neatsisiunčiamą rinkmeną, 
transliuoti bet kokiais kanalais, viešai demonstruoti ar 
pristatyti, skelbti per spaudos informacijos tarnybas arba 
įtraukti į plačiai prieinamas duomenų bazes arba rodykles); 

 
(c) redaguoti ar perdaryti komunikacijos ir viešinimo tikslais 

(pavyzdžiui, sutrumpinti, padaryti santrauką, įterpti kitus 
elementus (tokius kaip metaduomenys, sutartiniai ženklai, kiti 
grafikos, vaizdo, garso ar teksto elementai), iškirpti tam tikras 
(pavyzdžiui, garso ar vaizdo rinkmenų) dalis, padalyti į kelias 
dalis, naudoti vienus kartu su kitais);   

 
(d) atlikti vertimą;  

 
(e) suteikti prieigą remiantis atskirais prašymais pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 nesuteikiant dauginimo ar 
naudojimo teisės; 

 
(f) saugoti popieriniu, elektroniniu ar kitu pavidalu; 

 
(g) archyvuoti laikantis taikomų dokumentų valdymo taisyklių; 

 
(h) leisti trečiosioms šalims veikti jos vardu arba suteikti 

trečiosioms šalims sublicencijas atlikti b, c, d ir f punktuose 
nustatytus veiksmus, jei to reikia Įstaigos komunikacijos ir 
viešinimo tikslais. 

 
38.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 
 
Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, 
gali būti mažinama dotacija (žr. 43 straipsnį).  
 
Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų 6 
skyriuje aprašytų priemonių. 
 

39 STRAIPSNIS. 
ASMENS DUOMENŲ 
TVARKYMAS 

39 STRAIPSNIS. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS  
 
[VARIANTAS: 39.1. Įstaigos ir Komisijos vykdomas asmens 

duomenų tvarkymas  
 
Visus pagal Susitarimą gaunamus asmens duomenis Įstaiga arba 
Komisija tvarkys vadovaudamasi Reglamentu Nr. 45/20015 ir 
remdamasi Įstaigos arba Komisijos duomenų apsaugos pareigūnui 
siunčiamais pranešimais apie tvarkymo veiksmus (viešai prieinamais 

                                                 
5  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 

Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 
2001 1 12, p. 1).  
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duomenų apsaugos pareigūno registre).  
 
Tokius duomenis Susitarimo vykdymo, valdymo ir stebėjimo ar ES 
arba Euratomo finansinių interesų apsaugos tikslais (įskaitant 
patikras, peržiūras, auditą ir tyrimus, žr. 22 straipsnį) tvarkys Įstaigos 
arba Komisijos duomenų valdytojas.  
 
Asmenys, kurių asmens duomenys tvarkomi, turi teisę su jais 
susipažinti ir juos pataisyti. Visas užklausas dėl savo asmens duomenų 
tvarkymo jie turi siųsti duomenų valdytojui per informacijos centrą, 
nurodytą Įstaigos arba Komisijos svetainėse paskelbtame (-uose) su 
konkrečia paslauga susijusiame (-iuose) pareiškime (-uose) apie 
privatumo apsaugą. 
 
Be to, jie turi teisę bet kada kreiptis į Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūną.  
 
39.2. Gavėjo vykdomas asmens duomenų tvarkymas  
 
Gavėjas pagal Susitarimą gaunamus duomenis turi tvarkyti 
laikydamasis taikomos ES ir nacionalinės duomenų apsaugos teisės 
(įskaitant reikalavimus dėl leidimų ar pranešimų). 
 
Gavėjas gali suteikti savo personalui prieigą tik prie tų duomenų, 
kurių būtinai reikia Susitarimui vykdyti, valdyti ir stebėti.  
 
Gavėjas turi informuoti personalą apie tai, kurių iš jų asmens 
duomenis renka ir tvarko Įstaiga arba Komisija. Šiuo tikslu, prieš 
perduodamas jų duomenis Įstaigai arba Komisijai, gavėjas turi 
pateikti jiems su konkrečia paslauga susijusį (-ius) pareiškimą (-us) 
apie privatumo apsaugą (žr. pirmiau).  
 
39.3. Pareigų nevykdymo pasekmės 
 
Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš 39.2 dalyje nustatytų pareigų, 
Įstaiga gali taikyti bet kurią iš 6 skyriuje aprašytų priemonių.] 
 
[Netaikoma.] 
 

6 SKYRIUS 
 
42 STRAIPSNIS. 
ATSISAKYMAS 
PRIPAŽINTI 
REIKALAVIMŲ 
NEATITINKANČIAS 
IŠLAIDAS   
 
42.1 dalis. Sąlygos 
 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pakeičiama 
nuostata: 
 
42.1. Sąlygos 
 
42.1.1. Įstaiga, išmokėdama likutį arba vėliau, atsisakys pripažinti 
visas reikalavimų neatitinkančias išlaidas (pvz., jei veikla 
neįgyvendinta tinkamai, kaip aprašyta 1 priede, žr. 6 straipsnį), ypač 
po patikrų, peržiūrų, audito ar tyrimų (žr. 22 straipsnį). 
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42.1.1 dalis 
 
42.2 dalis. Reikalavimų 
neatitinkančios išlaidos, 
kurias reikia atsisakyti 
pripažinti. 
Apskaičiavimas. 
Procedūra 

42.2. Reikalavimų neatitinkančios išlaidos, kurias reikia 
atsisakyti pripažinti. Apskaičiavimas. Procedūra 

 
Reikalavimų neatitinkančias išlaidas bus atsisakyta pripažinti 
proporcingai neatliktoms užduotims arba neįgyvendintoms veiklos 
dalims. 
 
Jei Įstaiga atsisakys pripažinti išlaidas, tačiau nemažins dotacijos (žr. 
43 straipsnį) arba neturės susigrąžinti nepagrįstai išmokėtų sumų 
(žr. 44 straipsnį), ji oficialiai praneš gavėjui apie atsisakymą pripažinti 
išlaidas, nurodydama sumas ir priežastis (jei taikoma, kartu 
pranešdama apie mokėtinas sumas, žr. 21.5 dalį). Gavėjas gali per 30 
dienų nuo pranešimo gavimo dienos oficialiai pateikti Įstaigai 
nesutikimą ir nurodyti priežastis.  
 
Jei Įstaiga atsisakys pripažinti išlaidas ir mažins dotaciją arba turės 
susigrąžinti nepagrįstai išmokėtas sumas, ji oficialiai praneš apie 
atsisakymą pripažinti išlaidas nusiųsdama raštą su išankstine 
informacija apie sumažinimą arba susigrąžinimą, nustatytus 43 ir 44 
straipsniuose. 
 

42.3. Poveikis 42.3. Poveikis 
 
Jei Įstaiga atsisakys pripažinti išlaidas išmokėdama likutį, ji 
išskaičiuos jas iš visų finansinėje ataskaitoje (žr. 20.4 dalį) deklaruotų 
reikalavimus atitinkančių veiklos išlaidų. Tada ji apskaičiuos mokėtiną 
likučio sumą, kaip nustatyta 21.4 dalyje.    
 
Jei Įstaiga atsisakys pripažinti išlaidas po to, kai buvo išmokėtas 
likutis, ji išskaičiuos jas iš visų finansinėje ataskaitoje deklaruotų 
reikalavimus atitinkančių išlaidų. Tada ji apskaičiuos patikslintą 
galutinę dotacijos sumą, kaip nustatyta 5.4 dalyje.  
 

47 STRAIPSNIS. 
MOKĖJIMO 
TERMINO 
SUSTABDYMAS  
 

47.1. Sąlygos 
 
Įstaiga gali bet kuriuo metu sustabdyti mokėjimo terminą (žr. 21.2–
21.4 dalis), jei mokėjimo prašymo (žr. 20 straipsnį) negalima 
patvirtinti dėl šių priežasčių:  
 

(a) jis neatitinka Susitarimo nuostatų (žr. 20 straipsnį);  
 

(b) nepateikta techninė ataskaita arba finansinės informacijos 
ataskaita, ataskaita neišsami arba reikalinga papildoma 
informacija, arba 
 

(c) kyla abejonių dėl finansinėje ataskaitoje deklaruotų išlaidų 
atitikties reikalavimams ir reikia atlikti papildomas patikras, 
peržiūras, auditą ar tyrimus. 
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47.2. Procedūra 
 
Įstaiga oficialiai praneš gavėjui apie sustabdymą ir nurodys priežastis.  
 
Sustabdymas įsigalios Įstaigos pranešimo išsiuntimo dieną (žr. 52 
straipsnį).  
 
Jei aplinkybės, dėl kurių sustabdytas mokėjimo terminas, bus 
pašalintos, sustabdymas bus panaikintas ir bus toliau skaičiuojamas 
likęs laikotarpis. 
 
Jei sustabdymas trunka ilgiau nei du mėnesius, gavėjas gali klausti 
Įstaigos, ar sustabdymas tęsis.  
 
Jei mokėjimo terminas sustabdytas dėl techninės ataskaitos ar 
finansinės informacijos ataskaitos neatitikties reikalavimams (žr. 20 
straipsnį), o patikslinta ataskaita arba pareiškimas pateikti nebuvo arba 
buvo pateikti, tačiau taip pat atmesti, Įstaiga taip pat gali nutraukti 
Susitarimą (žr. 50.3.1 dalies l punktą). 
 

48 STRAIPSNIS. 
MOKĖJIMŲ 
SUSTABDYMAS  
 

48.1. Sąlygos  
 
Įstaiga gali bet kuriuo metu visiškai arba iš dalies sustabdyti 
išankstinio finansavimo mokėjimą arba likučio išmokėjimą, jeigu 
gavėjas: 
 

(a) padarė arba yra įtariama, kad padarė, esminių klaidų, 
pažeidimų, sukčiavo arba iš esmės nevykdė pareigų, susijusių 
su sutarties sudarymo procedūra arba šiuo Susitarimu, arba  

 
(b) padarė  su kitomis jam panašiomis sąlygomis skirtomis ES arba 

Euratomo dotacijomis susijusių sisteminių arba pasikartojančių 
klaidų, pažeidimų, sukčiavo arba iš esmės nevykdė pareigų, ir 
tai turi esminės įtakos šiai dotacijai (su kitomis dotacijomis 
susijusių nustatytų faktų taikymas ir šiai dotacijai, žr. 
22.5.2 dalį).  

 
48.2. Procedūra 
 
Prieš sustabdydama mokėjimus Įstaiga oficialiai nusiųs gavėjui 
pranešimą, kuriame:  
 

- informuos apie savo ketinimą sustabdyti mokėjimus bei 
nurodys priežastis ir  
 

- paragins jį per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos pateikti 
pastabas. 

  
Jei Įstaiga nesulauks jokių pastabų arba nuspręs vykdyti procedūrą 
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nepaisydama gautų pastabų, ji oficialiai praneš apie sustabdymo 
patvirtinimą. Priešingu atveju ji oficialiai praneš, kad sustabdymo 
procedūra netęsiama.  

 
Sustabdymas įsigalios Įstaigos pranešimo apie patvirtinimą išsiuntimo 
dieną.  
 
Jei bus tenkinamos mokėjimų atnaujinimo sąlygos, sustabdymas bus 
panaikintas. Įstaiga oficialiai praneš apie tai gavėjui. 
 
Gavėjas gali sustabdyti veiklos įgyvendinimą (žr. 49.1 dalį) arba 
nutraukti Susitarimą (žr. 50.1 ir 50.2 dalis). 
 

50 STRAIPSNIS. 
SUSITARIMO 
NUTRAUKIMAS  
 
50.1 dalis. Susitarimo 
nutraukimas Įstaigos 
iniciatyva 
 
50.1.2 dalis. Poveikis 
 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pakeičiama 
nuostata: 
 
50.1.2. Poveikis 
 
Gavėjas turi per 60 dienų nuo tos dienos, kurią įsigalioja nutraukimas, 
pateikti galutinę ataskaitą (žr. 20 straipsnį). 

 
Jei Įstaiga negaus ataskaitos per nustatytą terminą (žr. pirmiau), nebus 
kompensuojamos jokios išlaidos. 
 
Atsižvelgdama į pateiktą ataskaitą, reikalavimus atitinkančias išlaidas 
ir kitų Susitarime nustatytų pareigų vykdymą, Įstaiga apskaičiuos 
galutinę dotacijos sumą (žr. 5.3 dalį) ir likutį (žr. 21 straipsnį).  
 
Dėl netinkamo nutraukimo gali būti sumažinta dotacija (žr. 43 
straipsnį). 
 

50.3 dalis. Susitarimo 
nutraukimas Įstaigos 
iniciatyva 
 
50.3.3 dalis. Poveikis  
 

EMTT mažos vertės dotacijos susitarime su vienu gavėju pakeičiama 
nuostata: 
 
50.3.3. Poveikis  

 
Gavėjas turi per 60 dienų nuo tos dienos, kurią įsigalioja nutraukimas, 
pateikti galutinę ataskaitą (žr. 20 straipsnį). 
 
Jei Įstaiga negaus ataskaitos per nustatytą terminą (žr. pirmiau), nebus 
kompensuojamos jokios išlaidos. 
 
Atsižvelgdama į pateiktą ataskaitą, reikalavimus atitinkančias išlaidas 
ir kitų Susitarime nustatytų pareigų vykdymą, Įstaiga apskaičiuos 
galutinę dotacijos sumą (žr. 5.3 dalį) ir likutį (žr. 21 straipsnį).  
 
Tai neturi poveikio Įstaigos teisei sumažinti dotaciją (žr. 43 straipsnį) 
arba skirti administracines ir finansines nuobaudas (45 straipsnis).  
 
Gavėjas negali reikalauti atlyginti žalos, patirtos dėl nutraukimo 
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Įstaigos iniciatyva (žr. 46 straipsnį). 
 



Dotacijos susitarimo numeris – [įrašyti numerį] [įrašyti santrumpą] [įrašyti kvietimo arba dalinio kvietimo kodą]

 Spausdinimo formatas 
– A4

Iš viso išlaidų
Procentinė 

kompensavimo 
norma

Didžiausia ES 

įnašo suma2

Didžiausia 
dotacijos 

suma3

Išlaidų forma
4

Gavėjas

Vienkartinė išmoka

1 Išlaidų atitikties reikalavimams sąlygos išdėstytos 6 straipsnyje.

„HORIZONTO 2020“ EMTT MAŽOS VERTĖS DOTACIJOS SUSITARIMO SU VIENU GAVĖJU PAVYZDINIS 2 PRIEDAS

VEIKLOS BIUDŽETO SĄMATA

Numatomos reikalavimus atitinkančios1 išlaidos 
(pagal biudžeto kategorijas)

ES įnašas

4 Išlaidų forma aprašyta 5 straipsnyje.

3 Didžiausia dotacijos suma yra Komisijos / Įstaigos nuspręsta skirti didžiausia dotacijos suma. Paprastai ji atitinka prašomą dotacijos sumą, bet gali būti ir mažesnė.  

A. Tiesioginės ir netiesioginės 
veiklos išlaidos

2 Nurodoma teorinė  ES įnašo suma, kuri automatiškai apskaičiuojama sistemoje (dauginant visas biudžete numatytas išlaidas iš kompensavimo normos). Ši teorinė  suma negali būti 
didesnė už didžiausią dotacijos sumą (kurią Komisija / Įstaiga nusprendė skirti veiklai įgyvendinti) (žr. 5.1 dalį).



Dotacijos susitarimo numeris – [įrašyti numerį] [įrašyti santrumpą] [įrašyti kvietimo arba dalinio kvietimo kodą]

Spausdinimo formatas – 
A4

Iš viso 
išlaidų

Procentinė 
kompensavimo 

norma

Didžiausia ES 
įnašo suma

Prašoma ES 
įnašo suma

Išlaidų forma
2

Gavėjas

2 Išlaidų formos aprašytos 5 straipsnyje.

1 Išlaidų atitikties reikalavimams sąlygos išdėstytos 6 straipsnyje. 

Gavėjas patvirtina, kad:

Deklaruotos išlaidos atitinka reikalavimus (žr. 6 straipsnį).
Išlaidos gali būti pagrįstos atitinkamais įrašais ir patvirtinamaisiais dokumentais, kurie bus pateikti paprašius arba vykstant patikroms, peržiūroms, auditui ir tyrimams (žr. 17, 18 ir 
22 straipsnius).

„HORIZONTO 2020“ EMTT MAŽOS VERTĖS DOTACIJOS SUSITARIMO SU VIENU GAVĖJU PAVYZDINIS 4 PRIEDAS

Reikalavimus atitinkančios1 išlaidos (pagal 
biudžeto kategorijas)

ES įnašas

A. Tiesioginės ir netiesioginės 
veiklos išlaidos

Pateikta informacija yra išsami, patikima ir teisinga.

GAVĖJO [pavadinimas] [ataskaitinis laikotarpis] ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINĖ ATASKAITA

Vienkartinė išmoka
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