
 

Atsakomybės apribojimo pareiškimas 
Šis dokumentas – pagalbinė priemonė, skirta finansavimo paraiškų pagal programą „Horizontas 2020“ te ikėjams. 
Jame išdėstytos visos į šios rūšies dotacijos susitarimą galimos įtraukti nuostatos, ir jis pateikiamas tik 
informavimo tikslais. Dotacijos susitarimas tampa teisiškai privalomas, kai jį pasirašo už kiekvieną veiklą 
atsakingos šalys. 
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PAKEITIMŲ APŽVALGA 

Versija 
Paskelbimo 

data 
Pakeitimai 

1.0 
versija 

2013 12 11  Pirminė versija 

2.0 ir 2.1 
versijos 

2014 10 01 

2015 10 01 

 Pagrindiniai pakeitimai, palyginti su pavyzdinio dotacijos 
susitarimo 1 versija: 

 20.6 dalis „Finansinėse ataskaitose nurodoma valiuta ir 
konvertavimas į eurus“ pakeista siekiant suteikti gavėjams, 
kurie sąskaitas tvarko kitomis nei eurai valiutomis, galimybę 

konvertuoti į eurus visas patirtas išlaidas, nepriklausomai nuo 
to, kokia valiuta jos buvo patirtos (panašiai kaip BP 7 
projektų atveju); 

 21.2 dalis „Išankstinio finansavimo mokėjimas. Suma. 

Garantijų fondui atidedama suma“ pakeista siekiant suteikti 
konsorciumui galimybę gauti išankstinio finansavimo 
mokėjimo sumą anksčiau, būtent prieš 10 dienų iki veiklos 
pradžios datos; 

 38.1.2 dalis „Informacija apie ES finansavimą. Pareiga ir teisė 
naudoti ES emblemą“ pakeista siekiant užtikrinti geresnį 
informavimą apie ES finansavimą visoje su bet kokiais 
infrastruktūros objektais, naudota įranga ir svarbiausiais 
veiklos pagal programą „Horizontas 2020“ rezultatais 

susijusioje komunikacijoje. 

 Su kitais nedideliais redakciniais pakeitimais ir korektūros klaidų taisymais 

galima susipažinti versijoje su žymėtaisiais keitiniais. 

3.0 
versija 

2016 07 20  Pagrindiniai pakeitimai, palyginti su pavyzdinio dotacijos 
susitarimo 2.1 versija: 

 4.2 dalis „Biudžeto lėšų perkėlimai“: gavėjams suteikta 
galimybė lanksčiau tvarkyti biudžetą – jiems leista nekeičiant 
dotacijos susitarimo priskirti biudžeto kategorijos „Tiesioginės 
personalo išlaidos“ sumas prie kitos formos išlaidų, net jei jie 

nebuvo numatę tos formos išlaidų 2 priede; 

 6.2 dalies A punktas „Tiesioginės personalo išlaidos“ 
pakeistas siekiant labiau atsižvelgti į gavėjų įprastus išlaidų 
apskaitos metodus – gavėjams leista valandos įkainį 

apskaičiuoti ne tik visiems finansiniams metams, bet ir 
atskiriems mėnesiams;  

 20.3 dalis „Periodinės ataskaitos. Tarpinių mokėjimų 
prašymai“: koordinatoriaus teikiamoje techninėje ataskaitoje 
turi būti nurodomi ir komunikacijos veiksmai;  

 34.1 dalis „Pareiga laikytis etikos ir mokslinių tyrimų etikos 
principų“ pakeista siekiant akcentuoti mokslinių tyrimų etikos 
standartus, kurių turi laikytis gavėjai;  

 34.2 dalis „Veiksmai, dėl kurių kyla etikos klausimų“ pakeista 

siekiant supaprastinti gavėjams nustatytus įpareigojimus 
prieš pradedant vykdyti veiksmą, dėl kurio kyla etikos 
klausimų, pateikti su etika susijusią informaciją; 

 36.1 dalis „Bendroji pareiga saugoti konfidencialumą“ 

pakeista siekiant suteikti daugiau galimybių susipažinti su 
konfidencialia informacija Komisijos / Įstaigos darbuotojams 
ir kitoms ES institucijoms bei įstaigoms;  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_track-v2.0-2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v3.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v3.0_en.pdf
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 48 straipsnis „Mokėjimų sustabdymas“: Komisijai / Įstaigai 
suteikta papildoma galimybė likučio išmokėjimą sustabdyti 
arba tik vienam, arba daugiau gavėjų;  

 48 straipsnis „Mokėjimų sustabdymas“, 49 straipsnis „Veiklos 
įgyvendinimo sustabdymas“, 50.3 dalis „Susitarimo 
nutraukimas arba vieno ar daugiau gavėjų dalyvavimo 
nutraukimas Komisijos / Įstaigos iniciatyva“ pakeisti siekiant 
paaiškinti, kad dėl priežasčių, susijusių su konfidencialumu, ir 

tam, kad būtų apsaugoti asmens duomenys, dalyvauti per 
auditą, peržiūras, tyrimus ir kt. atliekamoje prieštaravimo 
procedūroje Komisija / Įstaiga tiesiogiai kvies atitinkamą 
gavėją (šiuo atveju apie tai bus informuotas ir 

koordinatorius);  

 50.3 dalis „Susitarimo nutraukimas arba vieno ar daugiau 
gavėjų dalyvavimo nutraukimas Komisijos / Įstaigos 
iniciatyva“: Komisija / Įstaiga gali nutraukti gavėjo 

dalyvavimą, jei jis nepaprašė padaryti dotacijos susitarimo 
pakeitimo, kuriuo būtų nutrauktas su juo susijusios trečiosios 
šalies dalyvavimas, jei ji yra patekusi į tokią pačią situaciją, 
dėl kokios gali būti nutraukiamas gavėjo dalyvavimas. 
Pavyzdžiui, susijusi trečioji šalis yra bankrutavusi.   

Su kitais nedideliais redakciniais pakeitimais ir korektūros klaidų 
taisymais galima susipažinti versijoje su žymėtaisiais keitiniais. 

4.0 
versija 

2017 02 27  Pagrindiniai pakeitimai, palyginti su pavyzdinio dotacijos 
susitarimo 3.0 versija: 

 6.2 dalies A punktas „Tiesioginės personalo išlaidos“; 

 6.2 dalies A.2 punktas „Personalo išlaidos, susijusios su 

fiziniais asmenimis, dirbančiais pagal su gavėju sudarytą 

tiesioginę sutartį“; 

 6.2 dalies D.5 punktas „Vidaus sąskaitose faktūrose 

užfiksuotos tiesioginės išlaidos“; 

 6.2 dalies E punktas „Netiesioginės išlaidos“; 

 naujas 14a straipsnis „Tarptautinių partnerių atliekamas 

veiklos užduočių įgyvendinimas“; 

 52.1 dalis „Bendravimo formos ir priemonės“. 

Su kitais nedideliais redakciniais pakeitimais ir korektūros klaidų 
taisymais galima susipažinti versijoje su žymėtaisiais keitiniais. 

5.0 

versija 

2017 10 18  Pagrindiniai pakeitimai, palyginti su pavyzdinio dotacijos 

susitarimo 4.0 versija: 

 29.3 dalis „Atvira prieiga prie mokslinių tyrimų duomenų“ 

pakeista siekiant numatyti, kad, įgyvendinant sveikatos 

srities veiklą, trečiosioms šalims turėtų būti suteikta prieiga 

prie mokslinių tyrimų duomenų tais atvejais, kai iškyla 

pavojus visuomenės sveikatai; 

 34 straipsnis „Etika ir mokslinių tyrimų etika“ pakeistas 

siekiant suderinti nuostatas dėl etikos ir mokslinių tyrimų 

etikos principų su naujuoju ALLEA (Visų Europos akademijų 

federacijos) priimtu Europos mokslinių tyrimų etikos 

kodeksu. 

 Su kitais nedideliais redakciniais pakeitimais ir korektūros klaidų 

taisymais galima susipažinti versijoje su žymėtaisiais keitiniais. 

 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v4.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_v4.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_track-v3.0-4.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_track-v4.0-5.0_en.doc
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BENDRASIS PAVYZDINIS DOTACIJOS SUSITARIMAS PAGAL PROGRAMĄ 

„HORIZONTAS 2020“1  

(„HORIZONTO 2020“ BENDRASIS PAVYZDINIS DOTACIJOS SUSITARIMAS 

SU DAUGIAU KAIP VIENU GAVĖJU) 

 

 
 Mėlynos spalvos išnašos nebus rodomos IT sistemos sugeneruotame pasirašyti skirtame tekste (nes 

jose pateikiami tik vidaus nurodymai).  
 

 [Laužtiniuose skliaustuose kursyvu išskirti] variantai – tai variantai, iš kurių IT sistemoje turi būti 
pasirinktas taikomas variantas. Nepasirinkti variantai bus automatiškai nerodomi arba pažymėti kaip 

netaikomi. Pasirinkti variantai bus pateikti kursyvu be skliaustelių ir be antraštinio žodžio „Variantas“ 
(kad gavėjai lengvai suprastų, kad taikoma konkreti taisyklė). 

 [Laužtiniuose skliaustuose esančiuose pilkuose] laukeliuose (net jei jie yra ankstesniame punkte 
nurodyto varianto dalis) reikia IT sistemoje įrašyti atitinkamus duomenis.  

 IT sistema sugeneruos duomenų lapą, kuriame bus patvirtinti pasirinkti variantai ir įrašyti duomenys. 
 

 
 

 

 

DOTACIJOS SUSITARIMAS 

 

NR. [įrašyti numerį] – [įrašyti santrumpą] 

 

Šį susitarimą (toliau – Susitarimas) sudaro šios šalys:  

 

viena šalis – 

 
[1 VARIANTAS: Europos Sąjunga (toliau – ES), atstovaujama Europos Komisijos (toliau – 

Komisija)2,]  

 
[2 VARIANTAS: Europos atominės energijos bendrija (toliau – Euratomas), atstovaujama 

Europos Komisijos (toliau – Komisija)3,]  

                                                 
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  Pasviruoju šriftu pavyzdiniame dotacijos susitarime pateikiami rengiant šį Susitarimą naudotini variantai. 

 

 

 

 
EUROPOS KOMISIJA 
GENERALINIS DIREKTORATAS / 
VYKDOMOJI ĮSTAIGA 
 

[Direktoratas] 
[Skyrius][Direktorius]  
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[3 VARIANTAS: [Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (angl. santrumpa – REA)] [Europos 

mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (EMTTVĮ)] [Inovacijų ir tinklų programų 

vykdomoji įstaiga (angl. santrumpa – INEA)] [Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų 

vykdomoji įstaiga (angl. santrumpa – EASME)] (toliau – Įstaiga) pagal Europos Komisijos 

(toliau – Komisija)4 jai suteiktus įgaliojimus,] 

 

kuriai, pasirašant šį Susitarimą, atstovauja [[generalinis direktoratas, direktoratas, skyrius] 

[departamentas], [pareigos]], [vardas ir pavardė],5  

 

ir  

 

kita šalis – 

 

1. koordinatorius – 

 

[visas oficialus pavadinimas (trumpasis pavadinimas)], įsisteigęs [visas oficialus adresas], 
[VARIANTAS, naudotinas, jei gavėjai turi PVM kodą: PVM kodas [įrašyti kodą],] 

[VARIANTAS, naudotinas nurodant ES finansavimo negaunančius koordinatorius: kaip 

ES finansavimo negaunantis gavėjas (žr. 9 straipsnį),]  kuriam, pasirašant šį Susitarimą, 

atstovauja [vardas ir pavardė, pareigos], 

 

ir toliau nurodyti kiti gavėjai, pasirašę prisijungimo formą (žr. 3 priedą ir 56 straipsnį):  

 

2. [visas oficialus pavadinimas (trumpasis pavadinimas)], įsisteigęs [visas oficialus 
adresas], [VARIANTAS, naudotinas, jei gavėjai turi PVM kodą: PVM kodas [įrašyti kodą],] 

 

[VARIANTAS, naudotinas nurodant ES finansavimo negaunančius gavėjus: X. [visas 

oficialus pavadinimas (trumpasis pavadinimas)], įsisteigęs [visas oficialus adresas], 

[VARIANTAS, naudotinas, jei gavėjai turi PVM kodą: PVM kodas [įrašyti kodą],] kaip ES 

finansavimo negaunantis gavėjas (žr. 9 straipsnį),] 

 

[ta pati informacija pateikiama apie kiekvieną gavėją] 
 

[VARIANTAS, naudotinas, jei tarp gavėjų yra Jungtinis tyrimų centras:  ir X. Jungtinis 

tyrimų centras (angl. santrumpa – JRC), įsisteigęs [visas oficialus adresas], pasirašęs 

administracinį susitarimą (žr. 3b priedą)].   

 
Jei nenurodyta kitaip, nuorodos į gavėją ar gavėjus apima ir koordinatorių [VARIANTAS, 

naudotinas, jei dalyvauja Jungtinis tyrimų centras: bei Jungtinį tyrimų centrą (JRC).]. 

 

Nurodytos šalys susitarė sudaryti šį Susitarimą toliau pateiktomis sąlygomis.  

 

                                                                                                                                                         
3  Pasviruoju šriftu pavyzdiniame dotacijos susitarime pateikiami rengiant šį Susitarimą naudotini variantai. 
4  Pasviruoju šriftu pavyzdiniame dotacijos susitarime pateikiami rengiant šį Susitarimą naudotini variantai. 
5 Komisijos arba Įstaigos atstovas turi būti leidimus suteikiantis pareigūnas (įgaliotasis arba perįgaliotasis), 

paskirtas pagal 2001 m. vasario 22 d. dokumentą Nr. 60008 „Mise en place de la Charte des ordonnateurs“. 
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Pasirašydami šį Susitarimą ar prisijungimo formą [VARIANTAS, naudotinas, jei tarp gavėjų 

yra Jungtinis tyrimų centras: arba administracinį susitarimą] , gavėjai sutinka gauti dotaciją 

ir savo pačių atsakomybe panaudoti ją, vadovaudamiesi Susitarimu ir vykdydami visas jame 

nustatytas pareigas ir sąlygas.  

 

Susitarimą sudaro: 

 

Sąlygos 

 

1 priedas.  Veiklos aprašas  

 

2 priedas.  Veiklos biudžeto sąmata 

 

2a priedas.  Papildoma informacija apie biudžeto sąmatą  

 

3 priedas.  Prisijungimo formos  

  
[VARIANTAS, naudotinas, jei taikomas 14 straipsnis ir jei [Komisija][Įstaiga] 

paprašė prisiimti solidariąją atsakomybę: 3a priedas. Pareiškimas dėl susijusių 

trečiųjų šalių solidariosios atsakomybės]  

 
 [VARIANTAS, naudotinas, jei dalyvauja Jungtinis tyrimų centras: 3b priedas. 

Administracinis susitarimas] 

 

4 priedas. Pavyzdinė finansinė ataskaita 

 

5 priedas. Pavyzdinis finansinių ataskaitų sertifikatas   

 

6 priedas. Pavyzdinis metodikos sertifikatas 
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1 SKYRIUS.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 STRAIPSNIS. SUSITARIMO DALYKAS  

 

Šiame Susitarime nustatomos teisės, pareigos ir sąlygos, susijusios su dotacija, skiriama 

gavėjams 2 skyriuje nustatytai veiklai įgyvendinti. 

 

 

2 SKYRIUS.  VEIKLA 

 
2 STRAIPSNIS. ĮGYVENDINTINA VEIKLA[. PAPILDOMA DOTACIJA][. BENDRAI 

FINANSUOJAMA VEIKLA] 

 

Dotacija skiriama šiai 1 priede aprašytai veiklai – [įrašyti veiklos pavadinimą] – [įrašyti 

santrumpą] (toliau – veikla). 

 
[VARIANTAS, naudotinas teikiant papildomas dotacijas, jei tai numatyta darbo 

programoje: Tai papildoma dotacija, kuria papildoma (-os) dotacija (-os), skirta (-os) pagal 

[dotacijos (-ų) susitarimą (-us), sudarytą (-us) pagal kvietimą (-us) teikti paraiškas 

[kvietimo (-ų) kodas (-ai): H2020 – tema]] [šį (-iuos) papildomos (-ų) dotacijos (-ų) 

susitarimą (-us): 

 

- [įrašyti numerį] [įrašyti santrumpą] 
- [įrašyti numerį] [įrašyti santrumpą]].] 

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei įgyvendinama bendra veikla (bendras su trečiąja šalimi ar 

tarptautine organizacija kvietimas teikti paraiškas): Įgyvendintina veikla yra bendrai 

finansuojama veikla, kuri turi būti derinama su šia bendra veikla – [įrašyti trečiosios šalies 

ar tarptautinės organizacijos veiklos pavadinimą], kaip aprašyta 1 priede.] 

 

3 STRAIPSNIS. VEIKLOS TRUKMĖ IR PRADŽIOS DATA 

 
Veikla bus vykdoma [įrašyti skaičių] mėnesį (-ius / -ių) nuo [standartinis 1 VARIANTAS: 

pirmos mėnesio, einančio po Susitarimo įsigaliojimo datos (žr. 58 straipsnį), dienos] 
[prireikus veiklai pritaikytas 2 VARIANTAS: [įrašyti datą]]6 (toliau – veiklos pradžios 

data).  

 

4 STRAIPSNIS. BIUDŽETO SĄMATA IR BIUDŽETO LĖŠŲ PERKĖLIMAI  

 

4.1. Biudžeto sąmata 

 

Veiklos biudžeto sąmata pateikta 2 priede. 

 

                                                 
6 Ši data privalo būti pirmoji mėnesio diena ir turi būti vėlesnė už Susitarimo įsigaliojimo  datą, nebent 

leidimus suteikiantis pareigūnas, pareiškėjui įrodžius, kad veiklą pradėti būtina prieš įsigaliojant dotacijos 
susitarimui arba kitą nei pirmąją mėnesio dieną, leistų kitaip. Bet kokiu atveju veiklos pradžios data neturėtų 
būti ankstesnė už dotacijos paraiškos pateikimo datą (Finansinio reglamento 130 straipsnis). 
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Joje nurodytos numatomos reikalavimus atitinkančios skirtingų formų išlaidos, suskirstytos 

pagal gavėjus [(bei susijusias trečiąsias šalis)]  ir biudžeto kategorijas (žr. 5, 6 [ir 14] 
straipsnius). [VARIANTAS, naudotinas, jei taikomas 9 arba 14a straipsnis: Sąmatoje taip 

pat nurodomos [ES finansavimo negaunančių gavėjų (žr. 9 straipsnį)][ ir ][tarptautinių 
partnerių (žr. 14a straipsnį)] numatomos išlaidos.] 

 

4.2.  Biudžeto lėšų perkėlimai  

 

2 priede nurodytas numatomas biudžeto paskirstymas gali būti tikslinamas nekeičiant 

Susitarimo (žr. 55 straipsnį) – sumos gali būti perskirstytos tarp 2 priede nurodytų gavėjų, 

perkeltos iš vienų jame nurodytų biudžeto kategorijų į kitas ir (arba) priskirtos prie kitos jame 

nurodytos formos išlaidų, jei veikla įgyvendinama, kaip aprašyta 1 priede.  

 

Tačiau gavėjai negali papildomai įskaičiuoti išlaidų, susijusių su 1 priede nenumatytomis 

subrangos sutartimis, nebent tokios papildomos subrangos sutartys būtų patvirtintos padarius 

pakeitimą arba pagal 13 straipsnį.  

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei 5.2 dalyje numatyta vienkartinė išmoka: Be to, 2 priede 

nurodytos vienkartinių išmokų sumos bet kokiu atveju negali būti tikslinamos.] 

 

 

3 SKYRIUS.  DOTACIJA 

 

5 STRAIPSNIS. DOTACIJOS SUMA, DOTACIJOS FORMA, KOMPENSAVIMO 

NORMOS IR IŠLAIDŲ FORMOS 

 

5.1. Didžiausia dotacijos suma  

 

Didžiausia dotacijos suma – [įrašyti sumą (įrašyti sumą žodžiais)] EUR. 

 

5.2. Dotacijos forma, kompensavimo normos ir išlaidų formos 

 
Dotacija kompensuojama [1 VARIANTAS, naudotinas, jei įgyvendinama mokslinių tyrimų 

ir inovacijų veikla bei koordinavimo ir paramos veiksmai:  100 proc. reikalavimus 

atitinkančių veiklos išlaidų] [2 VARIANTAS, naudotinas, jei įgyvendinama inovacijų 

veikla7: 100 proc. reikalavimus atitinkančių išlaidų, patirtų gavėjų [ir susijusių trečiųjų 

šalių], kurie yra ne pelno teisės subjektai8, ir 70 proc. reikalavimus atitinkančių išlaidų, 

patirtų gavėjų [ir susijusių trečiųjų šalių], kurie yra pelno teisės subjektai] [3 VARIANTAS, 

                                                 
7  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) (OL L 347, 
2013 12 20, p. 81), 2 straipsnio 1 dalies 6 punkte pateiktą apibrėžtį: inovacinis veiksmas – veiksmas, kurį 
visų pirma sudaro veikla, kuria tiesiogiai siekiama sukurti naujų, pakeistų ar patobulintų produktų, procesų ar 
paslaugų planus ir sąlygas arba projektus. Šiuo tikslu ši veikla gali apimti prototipų kūrimą, testavimą, 
demonstravimą, bandomuosius projektus, didelio masto produktų patvirtinimą ir pakartotinį pateikimą rinkai. 

8  Žr. Dalyvavimo taisyklių reglamento (ES) Nr. 1290/2013 2 straipsnio 1 dalies 14 punkte pateiktą apibrėžtį: 

ne pelno teisės subjektas – teisės subjektas, kuris pagal savo teisinę formą yra ne pelno siekiantis arba 
kuriam nustatyta teisinė ar įstatymų numatyta pareiga neskirstyti pelno savo akcininkams ar atskiriems 
nariams.  
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naudotinas išskirtiniais atvejais, jei tai numatyta darbo programoje:  [A VARIANTAS, 

naudotinas, jei įgyvendinama mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla bei koordinavimo ir 

paramos veiksmai: […proc.] reikalavimus atitinkančių veiklos išlaidų][B VARIANTAS, 

naudotinas, jei įgyvendinama inovacijų veikla: […proc.] reikalavimus atitinkančių išlaidų, 

patirtų gavėjų [ir susijusių trečiųjų šalių], kurie yra ne pelno teisės subjektai 9, ir […proc.] 

reikalavimus atitinkančių išlaidų, patirtų gavėjų [ir susijusių trečiųjų šalių], kurie yra pelno 
teisės subjektai]] (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 išlaidos (žr. 6 straipsnį) turi būti deklaruojamos šiomis formomis 

(toliau – išlaidų formos): 

 

(a) tiesioginės personalo išlaidos [(išskyrus tiesiogines personalo išlaidas, įeinančias į f 

punkte nurodytas vienetines išlaidas [ar vienkartinę išmoką])]10:  

 

- kaip faktiškai patirtos išlaidos (toliau – faktinės išlaidos) arba  

 

- kaip išlaidos, apskaičiuotos remiantis suma už vienetą, apskaičiuota gavėjo 

pagal savo įprastus išlaidų apskaitos metodus (toliau – vienetinės išlaidos).  

 

Personalo išlaidos, susijusios su atlyginimo negaunančiais MVĮ savininkais arba 

gavėjais, kurie yra atlyginimo negaunantys fiziniai asmenys (žr. 6.2 dalies A.4 ir A.5 

punktus), turi būti deklaruojamos remiantis 2a priede nustatyta suma už vienetą (kaip 

vienetinės išlaidos); 

 

(b) tiesioginės subrangos išlaidos [(išskyrus subrangos išlaidas, įeinančias į f punkte 

nurodytas vienetines išlaidas [ar vienkartinę išmoką])] 11 – kaip faktiškai patirtos 

išlaidos (faktinės išlaidos);  

 

(c) finansinės paramos trečiosioms šalims teikimo tiesioginės išlaidos [(išskyrus 

finansinės paramos išlaidas, įeinančias į f punkte nurodytas vienetines išlaidas [ar 
vienkartinę išmoką])]12 – [1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikomas 15 straipsnis: 

kaip faktiškai patirtos išlaidos (faktinės išlaidos);][2 VARIANTAS: netaikoma;] 

 

(d) kitos tiesioginės išlaidos [(išskyrus kitas tiesiogines išlaidas, įeinančias į f punkte 

nurodytas vienetines išlaidas [ar vienkartinę išmoką])]13:  

 

                                                 
9  Žr. Dalyvavimo taisyklių reglamento (ES) Nr. 1290/2013 2 straipsnio 1 dalies 14 punkte pateiktą apibrėžtį: 

ne pelno teisės subjektas – teisės subjektas, kuris pagal savo teisinę formą yra ne pelno siekiantis arba 
kuriam nustatyta teisinė ar įstatymų numatyta pareiga neskirstyti pelno savo akcininkams ar atskiriems 
nariams.  

10  Ši frazė įrašoma, tik jei naudojamas f punkte pateiktas variantas. 
11  Ši frazė įrašoma, tik jei naudojamas f punkte pateiktas variantas. 
12  Ši frazė įrašoma, tik jei naudojamas f punkte pateiktas variantas. 
13  Ši frazė įrašoma, tik jei naudojamas f punkte pateiktas variantas. 
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- išlaidos prekėms ir paslaugoms, už kurias išrašomos vidaus sąskaitos faktūros 

– kaip išlaidos, apskaičiuotos remiantis suma už vienetą, apskaičiuota gavėjo 

pagal savo įprastus išlaidų apskaitos metodus (toliau – vienetinės išlaidos); 

 

- visos kitos išlaidos – kaip faktiškai patirtos išlaidos (faktinės išlaidos); 

 

(e)  netiesioginės išlaidos [(išskyrus netiesiogines išlaidas, įeinančias į f punkte 

nurodytas vienetines išlaidas [ar vienkartinę išmoką])]14 – kaip išlaidos, apskaičiuotos 

remiantis 6.2 dalies E punkte nustatytu taikomu fiksuotu dydžiu (toliau – fiksuoto 

dydžio išlaidos); 

 
(f) [1a VARIANTAS, naudotinas nurodant konkrečias vienetines išlaidas (jei vienetinės 

išlaidos yra numatytos Komisijos sprendimu ir galioja dotacijos susitarimui): 

[įrašyti konkrečios (-ių) išlaidų kategorijos (-ų) pavadinimą (-us)15] – kaip išlaidos, 

apskaičiuotos remiantis 2a priede16 nustatyta (-omis) suma (-omis) už vienetą 
(vienetinės išlaidos).] 

 
[1b VARIANTAS, naudotinas nurodant konkrečias vienkartinės išmokos išlaidas 

(jei vienkartinė išmoka yra numatyta Komisijos sprendimu ir galioja dotacijos 

susitarimui): [įrašyti konkrečios (-ių) išlaidų kategorijos (-ų) pavadinimą (-us)] – 

kaip 2 priede nustatyta vienkartinė išmoka (toliau – vienkartinės išmokos išlaidos).] 

 
[2 VARIANTAS: konkrečios (-ių) kategorijos (-ų) išlaidos – netaikoma.]  

 

5.3.  Galutinės dotacijos sumos apskaičiavimas 

 

Galutinė dotacijos suma priklauso nuo to, kiek pagal Susitarimo sąlygas faktiškai 

įgyvendinta veikla.  

 

Šią sumą, išmokėjusi likutį (žr. 21.4 dalį), [Komisija][Įstaiga]  apskaičiuoja atlikdama šiuos 

veiksmus:  

 

1 veiksmas. Reikalavimus atitinkančioms išlaidoms pritaikoma kompensavimo norma; 

 

2 veiksmas. Suma apribojama iki nustatytos didžiausios dotacijos sumos; 

 

3 veiksmas. Suma sumažinama taikant ne pelno taisyklę; 

 

4 veiksmas. Suma sumažinama dėl esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavimo arba esminio 

pareigų nevykdymo.  

                                                 
14  Ši frazė įrašoma, tik jei naudojamas f punkte pateiktas variantas. 
15  Įrašyti tikslų išlaidų kategorijos pavadinimą (koks nurodytas Komisijos sprendime, kuriuo leidžiamos 

vienetinės išlaidos ar vienkartinė išmoka). Pavyzdžiui, tarpvalstybinės prieigos prie mokslinių tyrimų 
infrastruktūros teikimo išlaidos, klinikinių eksperimentinių tyrimų išlaidos, efektyvaus energijos vartojimo 
pastatuose priemonių išlaidos. 

16  2a priede turi būti aiškiai nurodyti visi kiekvieno atitinkamo gavėjo (ir susijusios trečiosios šalies) vienetinių 
išlaidų parametrai (t. y. vienetas (-ai), suma (-os) už vienetą, taip pat mokslinių tyrimų įrenginys ar 
infrastruktūra, klinikiniai eksperimentiniai tyrimai ar kt., su kuriais susijusios tos išlaidos). 
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5.3.1.  1 veiksmas. Reikalavimus atitinkančioms išlaidoms pritaikoma kompensavimo 

norma 

 

Gavėjų [ir susijusių trečiųjų šalių]  deklaruotoms (žr. 20 straipsnį) ir [Komisijos][Įstaigos]  

patvirtintoms (žr. 21 straipsnį) reikalavimus atitinkančioms išlaidoms (faktinėms išlaidoms, 

vienetinėms išlaidoms, fiksuoto dydžio išlaidoms [ir vienkartinės išmokos išlaidoms] , žr. 6 

straipsnį) pritaikoma (-os) kompensavimo norma (-os) (žr. 5.2 dalį). 

 

5.3.2.  2 veiksmas. Suma apribojama iki nustatytos didžiausios dotacijos sumos 

 

Jei atlikus pirmąjį veiksmą gauta suma yra didesnė už 5.1 dalyje nustatytą didžiausią dotacijos 

sumą, ji sumažinama iki pastarosios sumos. 

 

5.3.3.  3 veiksmas. Suma sumažinama taikant ne pelno taisyklę  

 

Dotacija negali būti pelno šaltinis.  

 

Pelnas yra perteklius, susidarantis, kai atlikus 1 ir 2 veiksmus gauta suma kartu su bendromis 

veiklos įplaukomis viršija bendras reikalavimus atitinkančias veiklos išlaidas.  

 

Bendros reikalavimus atitinkančios veiklos išlaidos  yra [Komisijos][Įstaigos]  patvirtintos 

konsoliduotos bendros reikalavimus atitinkančios išlaidos. 

 

Bendros veiklos įplaukos yra konsoliduotos per veiklos įgyvendinimo laikotarpį gautos 

bendros įplaukos (žr. 3 straipsnį).  

 

Įplaukomis laikoma: 

 

(a) įgyvendinant veiklą gautos pajamos; jei pajamų gaunama pardavus pagal Susitarimą 

nusipirktą įrangą ar kitą turtą, įplaukomis laikoma tik pagal Susitarimą deklaruotos 

reikalavimus atitinkančios sumos neviršijanti jų dalis; 

 

(b) gavėjui [ar susijusiai trečiajai šaliai]  trečiųjų šalių suteikti finansiniai įnašai, 

konkrečiai skirti veiklai įgyvendinti, ir 

 

(c) trečiųjų šalių nemokamai suteikti nepiniginiai įnašai, konkrečiai skirti veiklai 

įgyvendinti, jei jie buvo deklaruoti kaip reikalavimus atitinkančios išlaidos. 

 

Įplaukomis nelaikoma: 

 

(a)  pajamos, gautos naudojant veiklos rezultatus (žr. 28 straipsnį); 

 

(b) trečiųjų šalių finansiniai įnašai, jei jie gali būti naudojami kitoms nei reikalavimus 

atitinkančioms išlaidoms padengti (žr. 6 straipsnį); 

 

(c) trečiųjų šalių finansiniai įnašai, suteikti neįpareigojus 3 straipsnyje nustatyto 

laikotarpio pabaigoje grąžinti nepanaudotas sumas. 
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Jei nustatomas pelnas, jo suma išskaičiuojama iš sumos, gautos atlikus 1 ir 2 veiksmus.  

 

5.3.4.  4 veiksmas. Suma sumažinama dėl esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavimo arba 

esminio pareigų nevykdymo. Apskaičiuojama sumažinta dotacijos suma 

 

Jei dotacijos suma mažinama (žr. 43 straipsnį), [Komisija][Įstaiga]  sumažintą dotacijos sumą 

apskaičiuoja iš 5.1 dalyje nustatytos didžiausios dotacijos sumos atimdama atitinkamą sumą 

(apskaičiuotą pagal 43.2 dalį proporcingai klaidų ar pažeidimų dydžiui, sukčiavimo mastui 

arba pažeidimo, susijusio su pareigų nevykdymu, sunkumui). 

 

Galutinė dotacijos suma yra mažesnioji iš šių dviejų sumų:  

 

- atlikus 1–3 veiksmus gauta suma arba  

 

- atlikus 4 veiksmą gauta sumažinta dotacijos suma.  

 

5.4.  Patikslintos galutinės dotacijos sumos apskaičiavimas 

 

Jei [Komisija][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, galiojančią 

gavėjui, su kuriuo susiję nustatyti faktai.  

 

Šią sumą, atsižvelgdama į nustatytus faktus, [Komisija][Įstaiga] apskaičiuoja taip:  

 

- atsisakydama pripažinti išlaidas, [Komisija][Įstaiga]  patvirtina patikslintas 

reikalavimus atitinkančias atitinkamo gavėjo išlaidas ir pritaiko joms kompensavimo 

normą; 

 

- mažindama dotaciją, ji apskaičiuoja atitinkamam gavėjui priklausančią dotacijos 

sumos, sumažintos proporcingai klaidų ar pažeidimų dydžiui, sukčiavimo mastui arba 

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

 

Jei kartu ir atsisakoma pripažinti išlaidas, ir mažinama dotacija, atitinkamam gavėjui 

galiojanti patikslinta galutinė dotacijos suma yra mažesnioji iš dviejų nurodytų sumų.  

 

6 STRAIPSNIS. REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS IR JŲ NEATITINKANČIOS 

IŠLAIDOS  

 

6.1. Bendrosios išlaidų atitikties reikalavimams sąlygos  

 

Reikalavimus atitinkančios išlaidos yra išlaidos, atitinkančios šiuos kriterijus:  

 

(a) faktinės išlaidos atitinka reikalavimus, jei: 

 

(i) jas faktiškai patyrė gavėjas;  
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(ii) jos buvo patirtos 3 straipsnyje nustatytu laikotarpiu, išskyrus periodinių ataskaitų 

teikimo išlaidas, susijusias su paskutiniu ataskaitiniu laikotarpiu ir galutine ataskaita 

(žr. 20 straipsnį);  

 

(iii) jos yra nurodytos 2 priede pateiktoje biudžeto sąmatoje; 

 

(iv) jos yra susijusios su 1 priede aprašyta veikla ir yra būtinos jai įgyvendinti; 

 

(v) jas įmanoma identifikuoti ir patikrinti, visų pirma jos turi būti užregistruotos gavėjo 

sąskaitose pagal apskaitos standartus, taikomus šalyje, kurioje įsisteigęs gavėjas, ir 

įprastus gavėjo išlaidų apskaitos metodus;   

 

(vi) jos atitinka taikomus nacionalinius mokesčių ir darbo bei socialinės saugos 

įstatymus ir 

 

(vii) jos yra pagrįstos, pateisinamos ir atitinka patikimo finansų valdymo principą, visų 

pirma ekonomiškumo ir efektyvumo principus; 

 

(b) vienetinės išlaidos atitinka reikalavimus, jei:  

 

(i)  jos yra apskaičiuotos taip:  

 
{2a priede nustatytos arba gavėjo pagal savo įprastus išlaidų apskaitos metodus apskaičiuotos 
sumos už vienetą (žr. 6.2 dalies A ir D.5 punktus) 
 
padauginus iš  
 

faktinio vienetų skaičiaus}; 

 

(ii)  faktinis vienetų skaičius turi būti nustatomas laikantis šių sąlygų:  

 

- tie vienetai turi būti faktiškai panaudoti arba sukurti per 3 straipsnyje 

nustatytą laikotarpį; 

 

- tie vienetai turi būti būtini veiklai įgyvendinti arba būti sukurti 

įgyvendinant tą veiklą ir 

 

- tų vienetų skaičių įmanoma identifikuoti ir patikrinti, visų pirma, jis turi 

būti patvirtintas apskaitos įrašais ir dokumentais (žr. 18 straipsnį);  

 

(c) fiksuoto dydžio išlaidos atitinka reikalavimus, jei:  

 

(i)  jos yra apskaičiuotos taikant 2 priede nustatytą fiksuotą dydį ir jei  

 

(ii)  išlaidos (faktinės išlaidos ar vienetinės išlaidos [arba vienkartinės išmokos 

išlaidos]), kurioms taikomas fiksuotas dydis, atitinka šiame straipsnyje nustatytas 

atitikties reikalavimams sąlygas[;][.]  

 
(d) [VARIANTAS, naudotinas, jei 5.2 dalyje numatyta vienkartinė išmoka: vienkartinės 

išmokos išlaidos atitinka reikalavimus, jei:  
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(i)  jų suma yra lygi 2 priede nustatytai sumai ir jei 

 

(ii)  yra tinkamai pagal 1 priedą įgyvendintos atitinkamos veiklos užduotys ar 
dalys.] 

 

6.2. Specialios išlaidų atitikties reikalavimams sąlygos 

 

Išlaidos atitinka reikalavimus, jei jos atitinka pirmiau išvardytas bendrąsias sąlygas ir toliau 

išvardytas specialias atskiroms toliau nurodytoms biudžeto kategorijoms taikomas sąlygas:  

 

A. tiesioginės personalo išlaidos;  

B. tiesioginės subrangos išlaidos;  
C. [1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikomas 15 straipsnis: finansinės paramos 

trečiosioms šalims teikimo tiesioginės išlaidos;] [2 VARIANTAS: netaikoma;] 

D. kitos tiesioginės išlaidos; 

E. netiesioginės išlaidos; 
F. [1 VARIANTAS, naudotinas nurodant konkrečias vienetines [ar vienkartinės 

išmokos] išlaidas: [įrašyti konkrečios (-ių) išlaidų kategorijos (-ų) pavadinimą (-

us)17]][2 VARIANTAS: netaikoma]. 

 

Tiesioginės išlaidos yra tiesiogiai susijusios su veiklos įgyvendinimu ir todėl gali būti 

tiesiogiai jai priskirtos. Į šias išlaidas negalima įskaičiuoti jokių netiesioginių išlaidų (žr. E 

punktą). 

 

Netiesioginės išlaidos nėra tiesiogiai susijusios su veiklos įgyvendinimu ir todėl negali būti 

tiesiogiai jai priskirtos.  

 
A. Tiesioginės personalo išlaidos [(neįeinančios į F punkte nurodytas išlaidas)] 

 

Reikalavimus atitinkančių personalo išlaidų rūšys  

 

A.1. Personalo išlaidos atitinka reikalavimus, jei jos yra susijusios su gavėjui pagal darbo 

sutartį (arba lygiavertį paskyrimo dokumentą) dirbančiu ir veiklą įgyvendinti paskirtu 

personalu (toliau – su darbuotojais (ar lygiaverčiais subjektais) susijusios išlaidos). Šias 

išlaidas gali sudaryti tik atlyginimai (įskaitant per vaiko priežiūros atostogas mokamus 

atlyginimus), socialinio draudimo įmokos, mokesčiai ir kitos darbo užmokestį sudarančios 

išlaidos, patiriamos laikantis nacionalinės teisės ar darbo sutarties (arba lygiaverčio 

paskyrimo dokumento).  

 

Gavėjai, kurie yra ne pelno teisės subjektai18, kaip personalo išlaidas gali deklaruoti ir 

papildomą darbo užmokestį, mokamą veiklą įgyvendinti paskirtam personalui (įskaitant 

mokėjimus pagal papildomas sutartis, nepriklausomai nuo jų pobūdžio), jei:  

                                                 
17  Įrašyti tikslų išlaidų kategorijos pavadinimą (koks nurodytas Komisijos sprendime, kuriuo leidžiamos 

vienetinės išlaidos ar vienkartinė išmoka). Pavyzdžiui, tarpvalstybinės prieigos prie mokslinių tyrimų 
infrastruktūros teikimo išlaidos, klinikinių eksperimentinių tyrimų išlaidos, efektyvaus energijos vartojimo 
pastatuose priemonių išlaidos. 
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(a) tai įeina į gavėjo įprastą darbo užmokesčio mokėjimo praktiką ir toks darbo 

užmokestis yra nuolat mokamas už tokio paties pobūdžio darbą ar ekspertines žinias; 

 

(b) papildomai mokamos sumos apskaičiuojamos remiantis objektyviais kriterijais, 

kuriuos gavėjas taiko visais atvejais, nepriklausomai nuo naudojamo finansavimo 

šaltinio.  

 

Papildomu darbo užmokesčiu laikoma darbo užmokesčio dalis, kuria viršijama suma, kuri 

būtų mokama asmeniui už laiką, praleistą vykdant iš nacionalinių programų lėšų 

finansuojamus projektus. 

 

Papildomas darbo užmokestis, mokamas veiklą įgyvendinti paskirtam personalui, atitinka 

reikalavimus, jei yra ne didesnis kaip toliau nurodyta suma:  

 

(a) jei asmuo visus metus visą darbo dieną dirba tik su veiklos įgyvendinimu susijusį 

darbą – ne didesnis kaip 8 000 EUR; 

 

(b) jei asmuo dirba tik su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą, tačiau ne visą darbo dieną 

arba ne visus metus – ne didesnis kaip atitinkama proporcingai apskaičiuota 

8 000 EUR dalis; 

 

(c) jei asmuo dirba ne tik su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą – ne didesnis kaip 

proporcingai pagal šią formulę apskaičiuota suma:  

 

{{8 000 EUR  

 

padalijus iš  
 
metų darbo valandų skaičiaus (žr. toliau)} ir  
 
padauginus iš 
 

darbo valandų, kurias asmuo per metus praleido dirbdamas su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą, 

skaičiaus}. 

 

A.2. Išlaidos, susijusios su fiziniais asmenimis, dirbančiais pagal su gavėju sudarytą kitą 

nei darbo sutartis tiesioginę sutartį, yra reikalavimus atitinkančios personalo išlaidos, jei:  

 

(a) asmens darbo sąlygos (visų pirma sąlygos, susijusios su darbo organizavimo būdu, 

atliekamomis užduotimis ir patalpomis, kuriose jos atliekamos) yra panašios į 

darbuotojo darbo sąlygas; 

 

(b) darbo rezultatas priklauso gavėjui (nebent išimtiniu atveju būtų susitarta kitaip) ir jei  

 

                                                                                                                                                         
18  Žr. Dalyvavimo taisyklių reglamento Nr. 1290/2013 2 straipsnio 1 dalies 14 punkte pateiktą apibrėžtį: ne 

pelno teisės subjektas – teisės subjektas, kuris pagal savo teisinę formą yra ne pelno siekiantis arba kuriam 
nustatyta teisinė ar įstatymų numatyta pareiga neskirstyti pelno savo akcininkams ar atskiriems nariams.  
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(c) išlaidos smarkiai nesiskiria nuo personalo, atliekančio panašias užduotis pagal darbo 

sutartį su gavėju, išlaidų.  

 

A.3. Trečiosios šalies atlygintinai komandiruoto personalo išlaidos yra reikalavimus 

atitinkančios personalo išlaidos, jei tenkinamos 11.1 dalyje nustatytos sąlygos. 

 

A.4. Išlaidos, susijusios su gavėjų, kurie yra mažosios ar vidutinės įmonės, savininkais 

(toliau – MVĮ savininkai), kurie dirba su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą ir negauna 

atlyginimo, yra reikalavimus atitinkančios personalo išlaidos, jei jos atitinka 2a priede 

nustatytą sumą už vienetą, padaugintą iš faktinio valandų, praleistų dirbant su veiklos 

įgyvendinimu susijusį darbą, skaičiaus.  

 

A.5. Išlaidos, susijusios su gavėjais, kurie yra atlyginimo negaunantys fiziniai asmenys, 

yra reikalavimus atitinkančios personalo išlaidos, jei jos atitinka 2a priede nustatytą sumą už 

vienetą, padaugintą iš faktinio valandų, praleistų dirbant su veiklos įgyvendinimu susijusį 

darbą, skaičiaus.  

 
[A.6. [VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama tarpvalstybinė prieiga prie mokslinių tyrimų 

infrastruktūros: Personalo išlaidos, susijusios su tarpvalstybinės prieigos prie mokslinių 

tyrimų infrastruktūros teikimu, atitinka reikalavimus, tik jei tenkinamos ir 16.1.1 dalyje 

nustatytos sąlygos.] [VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama virtuali prieiga prie mokslinių 

tyrimų infrastruktūros: Personalo išlaidos, susijusios su virtualios prieigos prie mokslinių 

tyrimų infrastruktūros teikimu, atitinka reikalavimus, tik jei tenkinamos ir 16.2 dalyje 

nustatytos sąlygos.]] 

 

Apskaičiavimas  

 

Personalo išlaidas gavėjai turi apskaičiuoti taip: 

 

{{valandos įkainis  

 

padauginus iš  
 
faktinio valandų, praleistų dirbant su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą, skaičiaus},  
 
pridėjus   
 

ne pelno teisės subjektų atveju – papildomą darbo užmokestį, mokamą veiklą įgyvendinti paskirtam 

personalui, laikantis pirmiau nustatytų sąlygų (A.1 punktas)}. 

 

Deklaruotą faktinį asmens darbo valandų skaičių turi būti įmanoma identifikuoti ir patikrinti 

(žr. 18 straipsnį).  

 

Pagal ES ar Euratomo dotacijų susitarimus deklaruojamas bendras asmens darbo valandų per 

metus skaičius negali būti didesnis už metų darbo valandų skaičių, naudojamą valandos 

įkainiui apskaičiuoti. Todėl didžiausias pagal dotacijos susitarimą galimas deklaruoti valandų 

skaičius yra: 

 
{konkretiems metams nustatytas metų darbo valandų skaičius (žr. toliau) 
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atėmus 
 
gavėjo pagal kitus ES ar Euratomo dotacijų susitarimus deklaruotą konkretaus asmens bendrą darbo 

valandų skaičių per konkrečius metus}. 

 

Valandos įkainis nustatomas vienu iš šių būdų: 

 

(a) jei personalo išlaidos deklaruojamos kaip faktinės išlaidos (t. y. A.1, A.2, A.3 [ir A.6] 

biudžeto kategorijų išlaidos), valandos įkainis apskaičiuojamas visiems finansiniams 

metams taip: 

 
{su konkrečiu asmeniu susijusi faktinių personalo išlaidų (išskyrus papildomą darbo užmokestį) per 
metus suma  
 

padalijus iš  
 
metų darbo valandų skaičiaus}. 
 

Remiamasi kiekvienų į atitinkamą ataskaitinį laikotarpį įeinančių visų finansinių metų 

personalo išlaidomis ir darbo valandų skaičiumi. Jei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

finansiniai metai dar nepasibaigę, gavėjai turi naudoti paskutinių pasibaigusių 

finansinių metų valandos įkainį.  

 

Gavėjai gali pasirinkti vieną iš šių metų darbo valandų skaičių:  

 

(i)  fiksuotą valandų skaičių – 1 720 valandų, jei asmuo dirba visą darbą 

dieną (arba, jei dirbama ne visą darbo dieną – proporcingai nustatytą 

atitinkamą valandų skaičių);  

 

(ii)  individualų metų darbo valandų skaičių, t. y. bendrą asmens per metus 

gavėjui dirbtų valandų skaičių, apskaičiuojamą taip:  

 
{asmens per metus turimų dirbti valandų skaičius (pagal darbo sutartį, taikomą 
kolektyvinę darbo sutartį ar nacionalinę teisę) 
 

pridėjus  
 
dirbtus viršvalandžius ir  
 
atėmus  
 

nebuvimo darbe (pavyzdžiui, laikinojo nedarbingumo ir tikslinių atostogų) laiką}. 

 

Per metus turimos dirbti valandos – tai laikas, kurį darbuotojas turi dirbti, 

būti darbdavio žinioje ir vykdyti savo veiklą ar pareigas pagal darbo sutartį, 

taikomą kolektyvinę darbo sutartį ar nacionalinius darbo laiką 

reglamentuojančius teisės aktus.  

 

Jei pagal darbo sutartį (arba taikomą kolektyvinę darbo sutartį ar 

nacionalinius darbo laiką reglamentuojančius teisės aktus) neįmanoma 

nustatyti per metus turimų dirbti valandų skaičiaus, šio varianto rinktis 

negalima; 
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(iii)  standartinį metų darbo valandų skaičių, t. y. standartinį valandų per 

metus skaičių, kurį gavėjas visuotinai taiko savo personalui pagal savo 

įprastus išlaidų apskaitos metodus. Šis skaičius turi sudaryti ne mažiau kaip 

90 proc. standartinio per metus turimų dirbti valandų skaičiaus.  

 

Jei nėra nustatytas atskaitinis standartinis per metus turimų dirbti valandų 

skaičius, šio varianto rinktis negalima.  

 

Visų variantų atveju veiklą įgyvendinti paskirto asmens vaiko priežiūros 

atostogų faktinis laikas gali būti išskaičiuojamas iš metų darbo valandų skaičiaus. 

 

Kitas būdas, kurį gali rinktis gavėjai, yra apskaičiuoti valandos įkainį mėnesiui taip: 

 

{su konkrečiu asmeniu susijusi faktinių personalo išlaidų (išskyrus papildomą darbo užmokestį) per 

mėnesį suma 

 
padalijus iš 
 

{metų darbo valandų skaičiaus / 12}}. 

 

Remiamasi kiekvieno mėnesio personalo išlaidomis ir pirmiau nurodytu i arba iii būdu 

apskaičiuotu metų darbo valandų skaičiumi (viena dvyliktąja jo dalimi), t. y.  

 

- fiksuotu valandų skaičiumi arba 

 

- standartiniu metų darbo valandų skaičiumi. 

 

Valandos įkainį skaičiuojant mėnesiui, negali būti išskaičiuojamas vaiko priežiūros 

atostogų laikas. Tačiau gavėjai gali deklaruoti vaiko priežiūros atostogų laikotarpiais 

patirtas personalo išlaidas proporcingai laikui, kurį asmuo per tuos finansinius metus 

praleido dirbdamas su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą. 

 

Jei tam tikros pagrindinio darbo užmokesčio dalys susidaro per ilgesnį nei vienas 

mėnuo laikotarpį, gavėjai gali nurodyti tik per konkretų mėnesį susidariusią darbo 

užmokesčio dalį (nepriklausomai nuo to, kokia suma buvo faktiškai sumokėta už tą 

mėnesį). 

 

Kiekvienas gavėjas kiekvienais visais finansiniais metais privalo taikyti tik vieną būdą 

(valandos įkainis visiems finansiniams metams arba mėnesiui); 

 

(b) jei personalo išlaidos deklaruojamos kaip vienetinės išlaidos (t. y. A.1, A.2, A.4, A.5 [ir 

A.6] biudžeto kategorijų išlaidos), valandos įkainis nustatomas vienu iš šių būdų:  

 

(i)  MVĮ savininkų arba gavėjų, kurie yra fiziniai asmenys, atveju naudojamas 2a 

priede nustatytas valandos įkainis (žr. A.4 ir A.5 punktus); 
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(ii)  jei personalo išlaidos deklaruojamos pagal gavėjo įprastus išlaidų apskaitos 

metodus, valandos įkainį apskaičiuoja gavėjas pagal savo įprastus išlaidų apskaitos 

metodus, jei:  

 

- naudojami išlaidų apskaitos metodai yra taikomi nuosekliai, remiantis 

objektyviais kriterijais, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio; 

 

- valandos įkainis apskaičiuojamas remiantis faktinėmis gavėjo sąskaitose 

užregistruotomis personalo išlaidomis, neįskaitant reikalavimų neatitinkančių 

ar į kitas biudžeto kategorijas įtrauktų išlaidų. 

 

Gavėjas gali tikslinti faktines personalo išlaidas, atsižvelgdamas į biudžete ar 

sąmatoje numatytas sumas. Tos sumos turi turėti reikšmės apskaičiuojant 

personalo išlaidas, būti pagrįstos ir atitikti objektyvią ir patikrinamą 

informaciją,  

 

ir jei 

 

- valandos įkainis apskaičiuojamas naudojant metų darbo valandų skaičių (žr. 

pirmiau). 

 
B. Tiesioginės subrangos išlaidos [(neįeinančios į F punkte nurodytas išlaidas)] (įskaitant 

susijusius muitus, mokesčius ir rinkliavas, tokius kaip gavėjo sumokėtas neatskaitomas 

pridėtinės vertės mokestis (PVM)) atitinka reikalavimus, jei tenkinamos 13.1.1 dalyje 

nustatytos sąlygos. 

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama tarpvalstybinė prieiga prie mokslinių tyrimų 

infrastruktūros: Subrangos išlaidos, susijusios su tarpvalstybinės prieigos prie mokslinių 

tyrimų infrastruktūros teikimu, atitinka reikalavimus, tik jei tenkinamos ir 16.1.1 dalyje 

nustatytos sąlygos.] 

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama virtuali prieiga prie mokslinių tyrimų 

infrastruktūros: Subrangos išlaidos, susijusios su virtualios prieigos prie mokslinių tyrimų 

infrastruktūros teikimu, atitinka reikalavimus, tik jei tenkinamos ir 16.2 dalyje nustatytos 

sąlygos.] 

 
C. Finansinės paramos trečiosioms šalims teikimo tiesioginės išlaidos [(neįeinančios į F 

punkte nurodytas išlaidas)]  

 
[1a VARIANTAS, naudotinas, jei taikoma 15.1 dalis: C.1. Finansinės paramos teikimo 

tiesioginės išlaidos atitinka reikalavimus, jei tenkinamos 15.1.1 dalyje nustatytos sąlygos.] 

 
[1b VARIANTAS, naudotinas, jei taikoma 15.2 dalis: C.2. Finansinės paramos kaip prizų 

teikimo tiesioginės išlaidos atitinka reikalavimus, jei tenkinamos 15.2.1 dalyje nustatytos 

sąlygos.] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 
D. Kitos tiesioginės išlaidos [(neįeinančios į F punkte nurodytas išlaidas)] 
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D.1.  Kelionės išlaidos ir susiję dienpinigiai (įskaitant susijusius muitus, mokesčius ir 

rinkliavas, tokius kaip gavėjo sumokėtas neatskaitomas pridėtinės vertės mokestis (PVM)) 

atitinka reikalavimus, jei dera su gavėjo įprastais kelionės išlaidų apmokėjimo me todais. 

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama tarpvalstybinė prieiga prie mokslinių tyrimų 

infrastruktūros: Kelionės išlaidos, susijusios su tarpvalstybinės prieigos prie mokslinių 

tyrimų infrastruktūros teikimu, atitinka reikalavimus, tik jei tenkinamos ir 16.1.1 dalyje 

nustatytos sąlygos.] 

 
D.2. [Standartinis 1 VARIANTAS: Gavėjo sąskaitose užregistruotos įrangos, 

infrastruktūros ar kito turto (naujo arba naudoto) nusidėvėjimo išlaidos atitinka 

reikalavimus, jei išvardyti objektai buvo nusipirkti vadovaujantis 10.1.1 dalimi ir nurašyti 

pagal tarptautinius apskaitos standartus ir gavėjo įprastus apskaitos metodus. 

 
Reikalavimus atitinka ir įrangos, infrastruktūros ar kito turto nuomos arba išperkamosios 

nuomos išlaidos (įskaitant susijusius muitus, mokesčius ir rinkliavas, tokius kaip gavėjo 

sumokėtas neatskaitomas pridėtinės vertės mokestis (PVM)), jei jos neviršija panašios 

įrangos, infrastruktūros ar turto nusidėvėjimo išlaidų ir jei į jas neįskaičiuoti jokie 

finansavimo mokesčiai.  

 

Išlaidos, susijusios su atlygintinai natūra suteikta įranga, infrastruktūra ar kitu turtu, atitinka 

reikalavimus, jei jos neviršija panašios įrangos, infrastruktūros ar turto nusidėvėjimo išlaidų, 

taip pat jei į jas neįskaičiuoti jokie finansavimo mokesčiai ir jei tenkinamos 11.1 dalyje 

nustatytos sąlygos. 

 

Bus atsižvelgiama tik į išlaidų dalį, susijusią su veiklos įgyvendinimo laikotarpiu ir faktiškai 
panaudotą veiklos tikslais.] 

 
[2 VARIANTAS (pirmiau nurodyto varianto alternatyva), naudotinas, jei tai numatyta 

darbo programoje19: Įrangos, infrastruktūros ar kito turto (naujo arba naudoto) pirkimo 

išlaidos (užregistruotos gavėjo sąskaitose) atitinka reikalavimus, jei įranga, infrastruktūra ar 

kitas turtas buvo nusipirkti vadovaujantis 10.1.1 dalimi. 

 
Reikalavimus atitinka ir įrangos, infrastruktūros ar kito turto nuomos arba išperkamosios 

nuomos išlaidos (įskaitant susijusius muitus, mokesčius ir rinkliavas, tokius kaip gavėjo 

sumokėtas neatskaitomas pridėtinės vertės mokestis (PVM)), jei jos neviršija panašios 

įrangos, infrastruktūros ar turto nusidėvėjimo išlaidų ir jei į jas neįskaičiuoti jokie 

finansavimo mokesčiai. 

 
Išlaidos, susijusios su atlygintinai natūra suteikta įranga, infrastruktūra ar kitu turtu, 

atitinka reikalavimus, jei jos neviršija panašios įrangos, infrastruktūros ar turto nusidėvėjimo 

išlaidų, taip pat jei į jas neįskaičiuoti jokie finansavimo mokesčiai ir jei tenkinamos 11.1 
dalyje nustatytos sąlygos.] 

 

                                                 
19  Šis variantas naudotinas tik išimties atveju, jei tai būtina dėl veiklos pobūdžio ir dėl įrangos ar turto 

naudojimo aplinkybių, jei tai numatyta darbo programoje. 
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[VARIANTAS, naudotinas (kartu su vienu iš dviejų pirmųjų nurodytų variantų), jei 

teikiama tarpvalstybinė prieiga prie mokslinių tyrimų infrastruktūros: Išimties atveju 

gavėjai neprivalo deklaruoti tokių išlaidų (t. y. nuomos, išperkamosios nuomos, nusidėvinčios 

įrangos, infrastruktūros ir kito turto pirkimo išlaidų), jei jos susijusios su tarpvalstybinės 
prieigos prie mokslinių tyrimų infrastruktūros teikimu (žr. 16.1 dalį).]  

 
[VARIANTAS, naudotinas (kartu su vienu iš dviejų pirmųjų nurodytų variantų), jei 

teikiama virtuali prieiga prie mokslinių tyrimų infrastruktūros, išskyrus atvejus, kai darbo 

programoje aiškiai leidžiama atlikti kapitalo investicijas į virtualią prieigą prie mokslinių 

tyrimų infrastruktūros: Išimties atveju gavėjai neprivalo deklaruoti tokių išlaidų (t. y. 

nuomos, išperkamosios nuomos, nusidėvinčios įrangos, infrastruktūros ir kito turto pirkimo 

išlaidų), jei jos susijusios su virtualios prieigos prie mokslinių tyrimų infrastruktūros teikimu 
(žr. 16.2 dalį).] 

 

D.3. Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (įskaitant susijusius muitus, mokesčius ir 

rinkliavas, tokius kaip gavėjo sumokėtas neatskaitomas pridėtinės vertės mokestis (PVM)) 

atitinka reikalavimus, jei tos prekės ir paslaugos: 

 

(a) buvo nusipirktos būtent veiklai įgyvendinti vadovaujantis 10.1.1 dalimi arba 

 

(b) buvo atlygintinai suteiktos natūra vadovaujantis 11.1 dalimi. 

 

Tokios prekės ir paslaugos apima, pavyzdžiui, vartojimo prekes ir reikmenis, duomenų 

sklaidą (įskaitant atvirą prieigą), rezultatų apsaugą, finansinių ataskaitų sertifikatų (jei jie 

būtini pagal Susitarimą) ir metodikos sertifikatų rengimą, vertimą ir leidinius.  

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama tarpvalstybinė prieiga prie mokslinių tyrimų 

infrastruktūros: Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms, susijusios su tarpvalstybinės 

prieigos prie mokslinių tyrimų infrastruktūros teikimu, atitinka reikalavimus, tik jei 

tenkinamos ir 16.1.1 dalyje nustatytos sąlygos.] 

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama virtuali prieiga prie mokslinių tyrimų 

infrastruktūros: Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms, susijusios su virtualios prieigos prie 

mokslinių tyrimų infrastruktūros teikimu, atitinka reikalavimus, tik jei tenkinamos ir 16.2 

dalyje nustatytos sąlygos.] 

 

D.4. Kapitalizuotosios išlaidos ir veiklos išlaidos, susijusios su didele mokslinių tyrimų 
infrastruktūra20 [standartinis 1 VARIANTAS: , kuri tiesiogiai naudojama veiklai, atitinka 

reikalavimus, jei: 

 

(a)  didelės mokslinių tyrimų infrastruktūros vertė sudaro ne mažiau kaip 75 proc. viso 

ilgalaikio turto vertės (ankstesnio laikotarpio vertės, nurodytos paskutiniame  iki 

                                                 
20  Didelė mokslinių tyrimų infrastruktūra – mokslinių tyrimų infrastruktūra, kurios bendra vertė konkretaus 

gavėjo atveju yra ne mažesnė kaip 20 mln. EUR; ši vertė apskaičiuojama sudėjus visų atskirų to gavėjo 

mokslinių tyrimų infrastruktūros objektų ankstesnio laikotarpio turto vertes, nurodytas paskutiniame iki 
Susitarimo pasirašymo dienos užbaigtame balanse arba nustatytas remiantis mokslinių tyrimų infrastruktūros 
nuomos ir išperkamosios nuomos išlaidomis. 
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Susitarimo pasirašymo dienos užbaigtame balanse arba nustatytos remiantis 

mokslinių tyrimų infrastruktūros nuomos ir išperkamosios nuomos išlaidomis21); 

 

(b)  Komisija teigiamai įvertino gavėjo taikomą išlaidų, susijusių su didele mokslinių 
tyrimų infrastruktūra, deklaravimo metodiką (toliau – ex ante vertinimas); 

 

(c)  gavėjas kaip tiesiogines reikalavimus atitinkančias išlaidas deklaruoja tik išlaidų 

dalį, susijusią su veiklos įgyvendinimo laikotarpiu ir faktiškai panaudotą veiklos 

tikslais, ir jei 

 

(d)  jos atitinka prie „Horizonto 2020“ dotacijų susitarimų pridedamose pastabose 
išsamiau aprašytas sąlygas.] 

 
[2 VARIANTAS, naudotinas, jei kvietimas susijęs su bet kuria iš dalies „Mokslinių tyrimų 

infrastruktūra“ temų (išskyrus e. infrastruktūros temas): Netaikoma.] 

 
[3 VARIANTAS, naudotinas, jei tai numatyta darbo programoje: Netaikoma.] 

 

D.5 Išlaidos tiesiogiai veiklai naudojamoms prekėms ir paslaugoms, už kurias išrašomos 

vidaus sąskaitos faktūros, atitinka reikalavimus, jei: 

 

(a) jos yra deklaruojamos kaip vienetinės išlaidos, apskaičiuotos pagal gavėjo įprastus 

išlaidų apskaitos metodus; 

  

(b) naudojami išlaidų apskaitos metodai yra taikomi nuosekliai, remiantis objektyviais 

kriterijais, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio; 

 

(c) vienetinės išlaidos apskaičiuotos remiantis faktinėmis gavėjo sąskaitose 

užregistruotomis išlaidomis konkrečiai prekei ar paslaugai, neįskaitant reikalavimų 

neatitinkančių ar į kitas biudžeto kategorijas įtrauktų išlaidų.  

 

Gavėjas gali tikslinti faktines išlaidas, atsižvelgdamas į biudžete ar sąmatoje 

numatytas sumas. Tos sumos turi turėti reikšmės apskaičiuojant išlaidas, būti pagrįstos 

ir atitikti objektyvią ir patikrinamą informaciją;  

 

(d) į vienetines išlaidas nėra įskaičiuota jokių išlaidų dalykams, kurie nėra tiesiogiai 

naudojami sąskaitoje faktūroje nurodytoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti.  

 

                                                 
21  Žr. Bendrosios programos „Horizontas 2020“ reglamento Nr. 1291/2013 2 straipsnio 6 punkte pateiktą 

apibrėžtį: mokslinių tyrimų infrastruktūra – įrenginiai, ištekliai ir paslaugos, kuriuos naudoja mokslinių 
tyrimų bendruomenės vykdydamos mokslinius tyrimus ir skatindamos inovacijas savo srityse. Atitinkamais 
atvejais infrastruktūra gali būti naudojama ne tik moksliniams tyrimams, bet ir, pvz., švietimo ar viešųjų 
paslaugų tikslais. Ji apima svarbią mokslinę įrangą (ar prietaisų rinkinius), žiniomis grindžiamus išteklius 
(pavyzdžiui, kolekcijas, archyvus ar mokslinius duomenis), e. infrastruktūrą (pavyzdžiui, duomenų ir 

skaičiavimo sistemas ir ryšių tinklus ir visą kitą unikalaus pobūdžio infrastruktūrą, kuri yra būtina 
pažangumui mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje užtikrinti. Tokia infrastruktūra gali būti vienoje vietoje, 
virtuali arba paskirstyta. 
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Prekės ir paslaugos, už kurias išrašomos vidaus sąskaitos faktūros, yra gavėjo tiekiamos 

prekės ir teikiamos paslaugos, kurios yra tiesiogiai skirtos veiklai įgyvendinti ir kurių vertę 

gavėjas nustato pagal savo įprastus išlaidų apskaitos metodus. 

 
E. Netiesioginės išlaidos [(neįeinančios į F punkte nurodytas išlaidas)] 

 

Netiesioginės išlaidos atitinka reikalavimus, jei jos yra deklaruojamos taikant fiksuotą dydį – 

25 proc. reikalavimus atitinkančių tiesioginių išlaidų (žr. 5.2 dalį ir šios dalies A–D punktus), 

iš kurių išskaičiuotos:  

 

(a)  subrangos išlaidos [ir][;]   

 

(b) išlaidos, susijusios su trečiųjų šalių nepiniginiais įnašais, kurie nėra naudojami gavėjo 

patalpose[, ir][;]  

 
(c)  [1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikomas 15 straipsnis: finansinės paramos 

trečiosioms šalims teikimo išlaidos [ir][;] ][2 VARIANTAS: netaikoma;] 

 
(d)  [1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikomas 6.2 dalies F punktas ir jei į konkrečias 

vienetines [ar vienkartinės išmokos] išlaidas yra įskaičiuotos netiesioginės išlaidos: 

[5.2 dalies f punkte ir 6.2 dalies F punkte nurodytos vienetinės išlaidos .][5.2 dalies f 
punkte ir 6.2 dalies F punkte nurodytos vienkartinės išmokos išlaidos.]]  [2 

VARIANTAS: netaikoma.] 

 

Jei gavėjai gauna iš ES arba Euratomo biudžeto finansuojamą dotaciją veiklai 22, jie šios 

dotacijos teikimo laikotarpiu negali deklaruoti netiesioginių išlaidų, išskyrus atvejus, kai jie 

gali įrodyti, kad dotacija veiklai nėra dengiamos jokios veiklos išlaidos. 

 
F. [1 VARIANTAS: [Įrašyti konkrečios (-ių) išlaidų kategorijos (-ų) pavadinimą (-us)23][2 

VARIANTAS, naudotinas, jei dotacijos susitarimui negalioja konkrečios išlaidų 

kategorijos: Konkrečios (-ių) kategorijos (-ų) išlaidos] 

 
[1a VARIANTAS, naudotinas nurodant konkrečias vienetines išlaidas (jei vienetinės 

išlaidos yra numatytos Komisijos sprendimu ir galioja dotacijos susitarimui):  [Įrašyti 

konkrečios išlaidų kategorijos pavadinimą] atitinka reikalavimus, jei jos atitinka 2a priede 

nustatytą sumą už vienetą, padaugintą iš faktinio vienetų skaičiaus[, ir jei [įrašyti atitikties 
reikalavimams sąlygas, jei tokios yra nustatytos]].] 

 

                                                 
22  Žr. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl 

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, 

Euratomas) Nr. 1605/2002 (toliau – Finansinis reglamentas Nr. 966/2012) (OL L 218, 2012 10 26, p. 1), 
121 straipsnio 1 dalies b punkte pateiktą apibrėžtį: dotacija veiklai  – neatlygintina tiesioginė finansinė 
išmoka iš biudžeto, skirta finansuoti institucijos, siekiančios kokių nors bendrų Sąjungos interesų arba 
turinčios kokį nors tikslą, kuris sudaro kurios nors Sąjungos politikos krypties dalį ir kuriuo remiamas jos 
įgyvendinimas, funkcionavimą. 

23 Įrašyti tikslų išlaidų kategorijos pavadinimą (koks nurodytas Komisijos sprendime, kuriuo leidžiamos 

vienetinės išlaidos ar vienkartinė išmoka). Pavyzdžiui, tarpvalstybinės prieigos prie mokslinių tyrimų 
infrastruktūros teikimo išlaidos, klinikinių eksperimentinių tyrimų išlaidos, efektyvaus energijos vartojimo 
pastatuose priemonių išlaidos. 
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[1b VARIANTAS, naudotinas nurodant konkrečias vienkartinės išmokos išlaidas (jei 

vienkartinė išmoka yra numatyta Komisijos sprendimu ir galioja dotacijos susitarimui): 

[Įrašyti konkrečios išlaidų kategorijos pavadinimą] atitinka reikalavimus, jei jos atitinka 2 

priede nustatytą vienkartinę išmoką ir jei yra tinkamai pagal 1 priedą įgyvendintos 
atitinkamos veiklos užduotys ar dalys.] 

 

[Ta pati informacija pateikiama nurodant kiekvieną konkrečią išlaidų kategoriją] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

6.3. Susijusių trečiųjų šalių išlaidų atitikties reikalavimams sąlygos   

 
[1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikomas 14 straipsnis: Susijusių trečiųjų šalių patirtos 

išlaidos atitinka reikalavimus, jei jos mutatis mutandis atitinka šiame straipsnyje (6.1 ir 6.2 

dalyse) ir 14.1.1 dalyje nustatytas bendrąsias ir specialias atitikties reikalavimams sąlygas.] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

6.4. Trečiųjų šalių nemokamai suteiktų nepiniginių įnašų atitikties reikalavimams 

sąlygos  

 

Nemokamai suteikti nepiniginiai įnašai yra reikalavimus atitinkančios (gavėjo [ar 

susijusios trečiosios šalies]) tiesioginės išlaidos, jei trečiosios šalies patirtos išlaidos mutatis 

mutandis atitinka šiame straipsnyje (6.1 ir 6.2 dalyse) ir 12.1 dalyje nustatytas bendrąsias ir 

specialias atitikties reikalavimams sąlygas.   

 

6.5. Reikalavimų neatitinkančios išlaidos 

 

Reikalavimų neatitinkančios išlaidos yra: 

 

(a) pirmiau (6.1–6.4 dalyse) išdėstytų sąlygų neatitinkančios išlaidos, visų pirma:  

 

(i) su kapitalo grąža susijusios išlaidos; 

 

(ii) skola ir skolos tvarkymo mokesčiai; 

 

(iii) atidėjiniai galimiems būsimiems nuostoliams arba skoliniams 

įsipareigojimams; 

 

(iv) mokėtinos palūkanos;  

 

(v) abejotinos skolos;  

 

(vi) nuostoliai dėl valiutos kurso pokyčių; 

 

(vii) banko paslaugų mokesčiai, kuriuos gavėjo bankas taiko iš 

[Komisijos][Įstaigos] gaunamiems pervedimams;  

 

(viii) per didelės arba neapgalvotos išlaidos; 
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(ix) atskaitytinas PVM; 

 

(x) veiklos įgyvendinimo sustabdymo laikotarpiu (žr. 49 straipsnį) patirtos 

išlaidos; 

 

(b)  išlaidos, deklaruotos pagal kitą ES arba Euratomo dotacijos susitarimą (įskaitant 

valstybių narių skiriamas dotacijas, finansuojamas iš ES arba Euratomo biudžeto, ir 

kitų nei [Komisija][Įstaiga]  institucijų skiriamas dotacijas, kuriomis vykdomas ES 

arba Euratomo biudžetas); visų pirma, netiesioginės išlaidos, jei gavėjas tuo pačiu 

laikotarpiu jau gauna iš ES arba Euratomo biudžeto finansuojamą dotaciją veiklai, 

išskyrus atvejus, kai jis gali įrodyti, kad dotacija veiklai nėra dengiamos jokios 

veiklos išlaidos[;][.] 

 
[(c) VARIANTAS, naudotinas, jei darbo programoje aiškiai numatytos tam tikros 

neįskaičiuotinų išlaidų kategorijos: [įrašyti neįskaičiuotinų išlaidų kategorijos 

pavadinimą]].  

 

6.6. 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. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

1 SKIRSNIS. SU VEIKLOS ĮGYVENDINIMU SUSIJUSIOS TEISĖS IR  PAREIGOS 

 

7 STRAIPSNIS. BENDROJI PAREIGA TINKAMAI ĮGYVENDINTI VEIKLĄ 

 

7.1.  Bendroji pareiga tinkamai įgyvendinti veiklą 

 

Gavėjai turi įgyvendinti veiklą taip, kaip aprašyta 1 priede, laikydamiesi Susitarimo nuostatų 

ir vykdydami visas pagal taikomą ES, tarptautinę ir nacionalinę teisę privalomas teisines 

pareigas.  

 

7.2. 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.  

 

8 STRAIPSNIS. VEIKLAI ĮGYVENDINTI REIKALINGI IŠTEKLIAI. VEIKLOJE 

DALYVAUJANČIOS TREČIOSIOS ŠALYS 

 

Gavėjai turi turėti veiklai įgyvendinti reikalingus išteklius.  
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Jei to reikia veiklai įgyvendinti, gavėjai gali:  

 

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

 

- naudoti trečiųjų šalių atlygintinai suteiktus nepiniginius įnašus (žr. 11 straipsnį); 

 

- naudoti trečiųjų šalių nemokamai suteiktus nepiniginius įnašus (žr. 12 straipsnį);  

 

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

straipsnį); 

 

- pasitelkti susijusias trečiąsias šalis 1 priede aprašytoms veiklos užduotims įgyvendinti 

(žr. 14 straipsnį); 

 

- pasitelkti tarptautinius partnerius 1 priede aprašytoms veiklos užduotims įgyvendinti 

(žr. 14a straipsnį). 

 

Tokiais atvejais už veiklos įgyvendinimą [Komisijai][Įstaigai]  ir kitiems gavėjams atsako tik 

gavėjai.  

 

9 STRAIPSNIS. ES FINANSAVIMO NEGAUNANČIŲ GAVĖJŲ ATLIEKAMAS 

VEIKLOS UŽDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS  

 
[1 VARIANTAS, naudotinas nurodant ES finansavimo negaunančius gavėjus: 9.1. ES 

finansavimo negaunančių gavėjų atliekamo veiklos užduočių įgyvendinimo taisyklės 

 

Jei gavėjai [neatitinka finansavimo ES lėšomis reikalavimų][ arba ][neprašo finansavimo] 
(toliau – ES finansavimo negaunantys gavėjai), jie turi įgyvendinti jiems 1 priede pavestas 

veiklos užduotis vadovaudamiesi 7.1 dalimi.  

 

2 priede pateikiama jų išlaidų sąmata, tačiau: 

 

- šios išlaidos nebus kompensuojamos ir 

 

- į jas nebus atsižvelgiama apskaičiuojant dotacijos sumą (žr. 5.2, 5.3 ir 5.4 dalis ir 21 

straipsnį). 

 
[A VARIANTAS, naudotinas, jei ES finansavimo negaunantis gavėjas NĖRA 

koordinatorius ir jei nėra su juo susijusių ES finansavimą gaunančių trečiųjų šalių: 

[standartinis 1 VARIANTAS: Šiems gavėjams][2 VARIANTAS, naudotinas, jei dotacijos 

susitarimui galioja daugiau nei vienas iš trijų pateiktų variantų:  [Įrašyti gavėjo trumpąjį 

pavadinimą]] netaikomas 3 skyrius, 10–15 straipsniai, 18.1.2 dalis, 20.3 dalies b punktas, 

20.4 dalies b punktas, 20.6 dalis, 21 ir 23a straipsniai, 26.4 ir 27.2 dalys, 28.1 dalis 
[VARIANTAS: (išskyrus papildomas naudojimo pareigas)], 28.2, 30.3, 31.5 dalys ir 40, 42, 

43, 44, 47 ir 48 straipsniai.  

 

[Šių gavėjų][Šio gavėjo] atžvilgiu nebus vykdomos 22 straipsnyje nurodytos finansinės 
patikros, peržiūros ir auditas.] 
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[B VARIANTAS, naudotinas, jei esama su ES finansavimo negaunančiu 

gavėju / koordinatoriumi susijusių ES finansavimą gaunančių trečiųjų šalių:  [standartinis 

1 VARIANTAS: Šiems gavėjams][2 VARIANTAS, naudotinas, jei dotacijos susitarimui 

galioja daugiau nei vienas iš trijų pateiktų variantų: [Įrašyti gavėjo trumpąjį pavadinimą]]  

netaikomas 3 skyrius, 10–15 straipsniai, 20.6 dalis, 23a ir 40 straipsniai.  

26.4 ir 27.2 dalys, 28.1 dalis [VARIANTAS: (išskyrus papildomas naudojimo pareigas)], 

28.2, 30.3 ir 31.5 dalys netaikomos be ES lėšų sukurtiems rezultatams. 

[Šių gavėjų][Šio gavėjo] savo sąskaita patirtų išlaidų atžvilgiu nebus vykdomos 22 

straipsnyje nurodytos finansinės patikros, peržiūros ir auditas.] 

[C VARIANTAS, naudotinas, jei ES finansavimo negaunantis gavėjas YRA koordinatorius 

ir jei nėra su juo susijusių ES finansavimą gaunančių trečiųjų šalių:  [standartinis 1 

VARIANTAS: Šiems gavėjams][2 VARIANTAS, naudotinas, jei dotacijos susitarimui 

galioja daugiau nei vienas iš trijų pateiktų variantų: [Įrašyti gavėjo trumpąjį pavadinimą]]  

netaikomas 3 skyrius, 10–15 straipsniai, 18.1.2 ir 20.6 dalys, 23a straipsnis, 26.4 ir 27.2 

dalys, 28.1 dalis [VARIANTAS: (išskyrus papildomas naudojimo pareigas)], 28.2, 30.3, 31.5 

dalys ir 40 straipsnis.  

[Šių gavėjų][Šio gavėjo] savo sąskaita patirtų išlaidų atžvilgiu nebus vykdomos 22 
straipsnyje nurodytos finansinės patikros, peržiūros ir auditas.] 

 

ES finansavimo negaunantys gavėjai gali teikti kitam gavėjui nepiniginius įnašus. Tokiu 

atveju, taikant 11 ir 12 straipsnius, jie bus laikomi trečiąja šalimi.  

 
[Papildomas VARIANTAS, naudotinas finansavimo neprašantiems gavėjams:  Jei 

finansavimo neprašantis gavėjas vėliau (padarius susitarimo pakeitimą; žr. 55 straipsnį) gaus 

finansavimą, jam atgaline data bus taikomos visos pareigos.]  

 

9.2.  Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

 Jei ES finansavimo negaunantis gavėjas nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų 

pareigų, jo dalyvavimas Susitarime gali būti nutrauktas (žr. 50 straipsnį). 

 

Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų 6 skyriuje aprašytų ES 
finansavimo negaunančiam gavėjui taikytinų priemonių.] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

10 STRAIPSNIS. PREKIŲ, DARBŲ AR PASLAUGŲ PIRKIMAS 

 

10.1.  Prekių, darbų ar paslaugų pirkimo taisyklės 

 

10.1.1. Jei to reikia veiklai įgyvendinti, gavėjai gali pirkti prekes, darbus ar paslaugas.  
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Gavėjai turi užtikrinti, kad tokie pirkiniai atitiktų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba 

– atitinkamais atvejais – mažiausios kainos kriterijus. Tai atlikdami jie turi vengti bet kokio 

interesų konflikto (žr. 35 straipsnį).  

 
[VARIANTAS: Be to, jei pirkinio vertė viršija […] EUR, gavėjai turi laikytis šių taisyklių: 

[…]24.] 

 

Gavėjai 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 gavėjų rangovų atžvilgiu. 

 

10.1.2.  Gavėjai, kurie yra perkančiosios organizacijos, kaip tai apibrėžta Direktyvoje 

2004/18/EB25 (arba 2014/24/ES26), arba perkantieji subjektai, kaip tai apibrėžta Direktyvoje 

2004/17/EB27 (arba 2014/25/ES28), turi laikytis taikomo nacionalinio viešųjų pirkimų 

įstatymo. 

 

10.2.  Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš 10.1.1 dalyje nustatytų pareigų, su atitinkama sutartimi 

susijusios išlaidos bus laikomos neatitinkančiomis reikalavimų (žr. 6 straipsnį) ir bus 

atsisakyta jas pripažinti (žr. 42 straipsnį). 

 

Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš 10.1.2 dalyje 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 

 

11.1.  Atlygintinai suteiktų nepiniginių įnašų naudojimo taisyklės 

 

                                                 
24  Jei leidimus suteikiantis pareigūnas nusprendžia nustatyti specialias taisykles, jis turėtų deramai laikytis 

proporcingumo principo – atsižvelgti į sutarčių vertę ir santykinį ES įnašo dydį, palyginti su bendromis 
veiklos išlaidomis ir rizika. Specialios taisyklės turi būti pagrįstos Finansiniame reglamente pateiktomis 
taisyklėmis. Reikėtų vengti tiesiog cituoti Finansinį reglamentą konkrečiai nenurodant taikytinų nuostatų. 
Specialios taisyklės gali būti nustatomos, tik jei sutarties vertė viršija 60 000 EUR. Atsižvelgdamas į rizikos 
vertinimo rezultatus, leidimus suteikiantis pareigūnas gali nustatyti aukštesnę nei 60  000 EUR ribą. 

25  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 

paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 114). 
26  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 

panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65). 
27  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą 

vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo 
(OL L 134, 2004 4 30, p. 1). 

28  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama 
Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243). 
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Jei to reikia veiklai įgyvendinti, gavėjai gali naudoti trečiųjų šalių atlygintinai suteiktus 

nepiniginius įnašus. 

 

Gavėjai gali deklaruoti su nepiniginių įnašų mokėjimu susijusias išlaidas kaip atitinkančias 

reikalavimus (žr. 6.1 ir 6.2 dalis), jei tos išlaidos neviršija trečiųjų šalių išlaidų, susijusių su 

komandiruotais asmenimis, suteikta įranga, infrastruktūra ar kitu turtu arba kitomis 

suteiktomis prekėmis ir paslaugomis. 

 

Trečiosios šalys ir jų įnašai turi būti nurodyti 1 priede. Tačiau [Komisija][Įstaiga]  gali 

patvirtinti 1 priede nenurodytus nepiniginius įnašus nekeisdama Susitarimo (žr. 55 straipsnį), 

jei: 

 

- tie įnašai yra konkrečiai pagrįsti periodinėje techninėje ataskaitoje ir jei  

 

- dėl jų naudojimo nereikia Susitarimo keisti taip, kad dėl to kiltų abejonių dėl 

sprendimo skirti dotaciją pagrįstumo ar būtų pažeistas vienodų sąlygų pareiškėjams 

sudarymo principas. 

 

Gavėjai 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 trečiųjų šalių atžvilgiu.  

 

11.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, su nepiniginių įnašų 

mokėjimu susijusios 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. 

 

12 STRAIPSNIS. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEMOKAMAI SUTEIKTŲ NEPINIGINIŲ 

ĮNAŠŲ NAUDOJIMAS 

 

12.1. Nemokamai suteiktų nepiniginių įnašų naudojimo taisyklės 

 

Jei to reikia veiklai įgyvendinti, gavėjai gali naudoti  trečiųjų šalių nemokamai suteiktus 

nepiniginius įnašus.  

 

Gavėjai gali deklaruoti trečiųjų šalių patirtas išlaidas, susijusias su komandiruotais asmenimis, 

suteikta įranga, infrastruktūra ar kitu turtu arba kitomis suteiktomis prekėmis ir paslaugomis, 

kaip atitinkančias reikalavimus pagal 6.4 dalį. 

 

Trečiosios šalys ir jų įnašai turi būti nurodyti 1 priede. Tačiau [Komisija][Įstaiga]  gali 

patvirtinti 1 priede nenurodytus nepiniginius įnašus nekeisdama Susitarimo (žr. 55 straipsnį), 

jei: 

 

- tie įnašai yra konkrečiai pagrįsti periodinėje techninėje ataskaitoje ir jei  
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- dėl jų naudojimo nereikia Susitarimo keisti taip, kad dėl to kiltų abejonių dėl 

sprendimo skirti dotaciją pagrįstumo ar būtų pažeistas vienodų sąlygų pareiškėjams 

sudarymo principas. 

 

Gavėjai 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 trečiųjų šalių atžvilgiu. 

 

12.2.  Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, trečiųjų šalių patirtos 

su nepiniginiais įnašais susijusios 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.  

 

13 STRAIPSNIS. SUBRANGOVŲ ATLIEKAMAS VEIKLOS UŽDUOČIŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

13.1. Veiklos užduočių pavedimo subrangovams taisyklės 

 

13.1.1. Jei to reikia veiklai įgyvendinti, gavėjai gali sudaryti subrangos sutartis dėl tam tikrų 1 

priede aprašytų veiklos užduočių įgyvendinimo. 

 

Subrangovams galima pavesti įgyvendinti tik tam tikrą veiklos dalį. 

 

Gavėjai turi užtikrinti, kad subrangos sutartys būtų sudaromos vadovaujantis ekonomiškai 

naudingiausio pasiūlymo arba – atitinkamais atvejais – mažiausios kainos kriterijais. Tai 

atlikdami jie turi vengti bet kokio interesų konflikto (žr. 35 straipsnį).  

 
[VARIANTAS: Be to, jei ketinamos sudaryti subrangos sutarties vertė viršija […] EUR, 

gavėjai turi laikytis šių taisyklių: […]29.] 

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei vykdomi ikiprekybiniai viešieji pirkimai arba inovacinių 

sprendimų viešieji pirkimai: Be to, jei vykdomi ikiprekybiniai viešieji pirkimai (toliau – IVP) 

arba inovacinių sprendimų viešieji pirkimai (toliau – ISVP), gavėjai turi taikyti skaidrią ir 

nediskriminacinę procedūrą, kurią sudarytų bent šie veiksmai: 

 
(a) atviros rinkos konsultacijos, apie kurias pranešama išankstiniame informaciniame 

skelbime, skelbiamame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir kurios plačiai 

propaguojamos ir garsinamos; 

                                                 
29  Jei leidimus suteikiantis pareigūnas nusprendžia nustatyti specialias taisykles, jis turėtų deramai laikytis 

proporcingumo principo – atsižvelgti į sutarčių vertę ir santykinį ES įnašo dydį, palyginti su bendromis 
veiklos išlaidomis ir rizika. Specialios taisyklės turi būti pagrįs tos Finansiniame reglamente pateiktomis 

taisyklėmis. Reikėtų vengti tiesiog cituoti Finansinį reglamentą konkrečiai nenurodant taikytinų nuostatų. 
Specialios taisyklės gali būti nustatomos, tik jei sutarties vertė viršija 60  000 EUR. Atsižvelgdamas į rizikos 
vertinimo rezultatus, leidimus suteikiantis pareigūnas gali nustatyti aukštesnę nei 60  000 EUR ribą.  
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(b) skelbimas apie pirkimą, kuriame pasiūlymams pateikti numatomas bent dviejų 

mėnesių terminas – šis skelbimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 

ir plačiai propaguojamas bei garsinamas; 

 
(c) kvietimas pateikti pasiūlymus, pagrįstas funkcinėmis ar rezultatais grindžiamomis 

specifikacijomis (nustatytomis atsižvelgiant į atvirų rinkos konsultacijų rezultatus), 

kuriame aprašomi praktiniai subrangos sutarčių vykdymo aspektai; 

 
(d)  objektyvus ir nediskriminacinis pasiūlymų vertinimas ir subrangos sutarties (-čių) 

sudarymas su ekonomiškai naudingiausio (-ų) pasiūlymo (-ų) teikėju (-ais); 

 
(e) skelbimas apie siūlymą sudaryti sutartį, skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje. 

 

Gavėjai taip pat turi užtikrinti, kad į visus su subrangos sutarčių sudarymu susijusius 

išankstinius informacinius skelbimus, skelbimus apie pirkimą ar skelbimus apie siūlymą 

sudaryti sutartį būtų įtrauktas šis atsakomybės apribojimo pareiškimas:  
 

„Šie viešieji pirkimai yra finansuojami pagal dotacijos susitarimą Nr.  [numeris], sudarytą pagal 
Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. Tačiau ES 

nedalyvauja šiuose viešuosiuose pirkimuose kaip perkančioji organizacija.“] 

 
[1 VARIANTAS, naudotinas, tik jei vykdomi ISVP: Būtina užtikrinti, kad dalyvauti ISVP 

procedūrose vienodomis sąlygomis galėtų dalyviai iš ES valstybių narių, asocijuotųjų šalių ir 

kitų šalių, su kuriomis ES yra sudariusi susitarimus dėl viešųjų pirkimų.  Jei taikoma PPO 

sutartis dėl viešųjų pirkimų, turi būti užtikrinta galimybė ISVP subrangos sutartis sudaryti ir 

su dalyviais iš šią sutartį ratifikavusių valstybių. 

 

Jei ISVP tikslas – tik įsigyti tam tikrų prototipų ir (arba) bandomųjų produktų, sukurtų 

vykdant veiklą pagal anksčiau įvykusių IVP sutartį, gavėjams nebūtina vykdyti atvirų rinkos 

konsultacijų ir skelbti skelbimo apie pirkimą bei skelbimo apie siūlymą sudaryti sutartį, kaip 
numatyta a, b ir e punktuose. Tokiu atveju jie turi pakviesti pateikti pasiūlymus bent tris 

tiekėjus (įskaitant anksčiau vykusiuose IVP dalyvavusius tiekėjus), taikydami derybų be 

skelbimo apie pirkimą procedūrą, numatytą direktyvose 2004/18/EB (arba 2014/24/ES) ir 
2004/17/EB (arba 2014/25/ES)30.]  

 
[2 VARIANTAS, naudotinas, tik jei vykdomi IVP: Ikiprekybinių viešųjų pirkimų subrangos 

sutartyse turi būti numatyta: 

 

- subrangovų intelektinės nuosavybės teisės į jų sukuriamus rezultatus;  

 

- pirkėjų teisė nemokamai naudoti rezultatus savo reikmėms; 

 

                                                 
30  Žr. Direktyvos 2004/18/EB 28 straipsnį ir 31 straipsnio 2 dalies a punktą, pakeistus Direktyvos 2014/24/ES 

26 straipsniu ir 32 straipsnio 3 dalies a punktu, ir Direktyvos 2004/17/EB 40 straipsnio 3 dalies b punktą, 
pakeistą Direktyvos 2014/25/ES 50 straipsnio b punktu. 
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- pirkėjų teisė suteikti (arba reikalauti subrangovų suteikti) trečiosioms šalims 

neišimtines licencijas teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis naudoti rezultatus (be 

teisės teikti sublicencijas); 

 

- subrangovų pareiga perduoti per IVP sutarties vykdymo laikotarpį įgytą intelektinę 

nuosavybę pirkėjams, jei subrangovai nepanaudoja rezultatų komerciniais tikslais per 

subrangos sutartyje nustatytą laikotarpį; 

 

- pirkėjų teisė skelbime dėl siūlymo sudaryti sutartį nurodyti konkurso laimėtojų 

tapatybę ir paskelbti konkurso laimėtojų pateiktas projektų santraukas, taip pat, 

užbaigus mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą ir pasikonsultavus su 

subrangovais, skelbti rezultatų santrauką ir subrangovų, sėkmingai užbaigusių 

paskutinį IVP etapą, tapatybę. 

 

Gavėjai turi užtikrinti, kad dauguma subrangovo (-ų) atliekamų mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros darbų (įskaitant pagrindinių mokslininkų darbą) būtų vykdoma ES 
valstybėse narėse arba asocijuotosiose šalyse (su veiklos vykdymo vieta susijusi pareiga).] 

 

1 priede reikia nurodyti įgyvendintinas užduotis ir numatomas kiekvienos subrangos sutarties 

išlaidas, o 2 priede – kiekvieno gavėjo sudarysimų subrangos sutarčių bendras numatomas 

išlaidas. Tačiau [Komisija][Įstaiga]  gali patvirtinti 1 bei 2 prieduose nenurodytas subrangos 

sutartis nekeisdama Susitarimo (žr. 55 straipsnį), jei: 

 

- tos subrangos sutartys yra konkrečiai pagrįstos periodinėje techninėje ataskaitoje ir jei  

 

- dėl jų nereikia Susitarimo keisti taip, kad dėl to kiltų abejonių dėl sprendimo skirti 

dotaciją pagrįstumo ar būtų pažeistas vienodų sąlygų pareiškėjams sudarymo 

principas. 

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei informacija turi būti įslaptinta:  Veiklos užduotys, susijusios 

su įslaptinta informacija, subrangovams gali būti pavestos tik gavus aiškų (raštišką) 
[Komisijos][Įstaigos] pritarimą (žr. 37 straipsnį).] 

 

Gavėjai 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 gavėjų subrangovų atžvilgiu. 

 

13.1.2. Gavėjai turi užtikrinti, kad 35, 36, 38 ir 46 straipsniuose nustatytos jų pareigos galiotų 

ir subrangovams. 

 

Gavėjai, kurie yra perkančiosios organizacijos, kaip tai apibrėžta Direktyvoje 2004/18/EB 

(arba 2014/24/ES), arba perkantieji subjektai, kaip tai apibrėžta Direktyvoje 2004/17/EB (arba 

2014/25/ES), turi laikytis taikomo nacionalinio viešųjų pirkimų įstatymo. 

 

13.2.  Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš 13.1.1 dalyje nustatytų pareigų, su atitinkama subrangos 

sutartimi susijusios išlaidos bus laikomos neatitinkančiomis reikalavimų (žr. 6 straipsnį) ir bus 

atsisakyta jas pripažinti (žr. 42 straipsnį). 
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Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš 13.1.2 dalyje 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 

 
[1 VARIANTAS: 14.1.  Susijusių trečiųjų šalių pasitelkimo veiklos daliai  įgyvendinti 

taisyklės  

 
14.1.1. 1 priede jiems pavestas veiklos užduotis gali įgyvendinti šie susiję subjektai31 ir 

teisiškai su gavėju susijusios trečiosios šalys32 (toliau – susijusios trečiosios šalys): 

 

-  su [gavėjo trumpasis pavadinimas] susijęs [subjekto pavadinimas (trumpasis 
pavadinimas)][VARIANTAS, naudotinas, jei paprašyta prisiimti solidariąją 

atsakomybę: , jei šis subjektas sutiko prisiimti solidariąją atsakomybę su gavėju (žr. 

3a priedą)]; 

-  su [gavėjo trumpasis pavadinimas] susijęs [subjekto pavadinimas (trumpasis 
pavadinimas)][VARIANTAS, naudotinas, jei paprašyta prisiimti solidariąją 

atsakomybę: , jei šis subjektas sutiko prisiimti solidariąją atsakomybę su gavėju (žr. 

3a priedą)]; 

[ta pati informacija pateikiama apie kiekvieną trečiąją šalį].  

 

Susijusios trečiosios šalys gali pagal 6.3 dalį deklaruoti įgyvendinant veiklos užduotis patirtas 

išlaidas kaip reikalavimus atitinkančias išlaidas.  

 

Gavėjai 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 su jais susijusių trečiųjų šalių atžvilgiu. 

 

                                                 
31  Žr. Dalyvavimo taisyklių reglamento Nr. 1290/2013 2 straipsnio 1 dalies 2 punkte pateiktą apibrėžtį: susi jęs 

subjektas – teisės subjektas: 

- kurį tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja dalyvis arba 
- kurį taip pat kaip ir dalyvį tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja tas pats subjektas, arba  
- kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja dalyvį.  
Kontrolė gali pasireikšti bet kuria iš šių formų: 

(a) kai tiesiogiai ar netiesiogiai valdoma daugiau kaip 50 % atitinkamo teisės subjekto išleistojo 
kapitalo nominaliosios vertės arba to subjekto akcininkų ar partnerių balsavimo teisių dauguma; 

(b) kai tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai arba teisiškai naudojamasi atitinkamo teisės subjekto 
valdymo sprendžiamąja galia. 

Tačiau kontroliuojamojo pobūdžio santykiais nelaikomi tokie teisės subjektų santykiai:  
(a) tai pačiai valstybinei investicinei korporacijai, instituciniam investuotojui arba rizikos kapitalo 

bendrovei tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso daugiau nei 50 % išleistojo kapitalo nominaliosios 
vertės arba akcininkų ar partnerių balsavimo teisių dauguma; 

(b) atitinkami teisės subjektai priklauso tai pačiai viešajai įstaigai arba yra jos prižiūrimi. 
32  Teisiškai su gavėju susijusi trečioji šalis – bet kuri trečioji šalis, turinti su gavėju teisinę sąsają, iš kurios 

aišku, kad bendradarbiavimas aprėpia daugiau nei šią veiklą. 
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14.1.2. Gavėjai turi užtikrinti, kad 18, 20, 35, 36 ir 38 straipsniuose nustatytos jų pareigos 

galiotų ir su jais susijusioms trečiosioms šalims. 

 
14.2. Pareigų nevykdymo pasekmės  

 

Jei nevykdoma kuri nors iš 14.1.1 dalyje nustatytų pareigų, susijusios trečiosios šalies 

išlaidos bus laikomos neatitinkančiomis reikalavimų (žr. 6 straipsnį) ir bus atsisakyta jas 

pripažinti (žr. 42 straipsnį).  

 

Jei nevykdoma kuri nors iš 14.1.2 dalyje 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.] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

14a STRAIPSNIS. TARPTAUTINIŲ PARTNERIŲ ATLIEKAMAS VEIKLOS 

UŽDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS  

 
[1 VARIANTAS: 14a.1. Tarptautinių partnerių pasitelkimo veiklos daliai įgyvendinti 

taisyklės 

 
1 priede jiems pavestas veiklos užduotis gali įgyvendinti šie tarptautiniai partneriai33: 

 

- [subjekto pavadinimas (trumpasis pavadinimas)], kuris yra [gavėjo trumpasis 

pavadinimas] tarptautinis partneris;  

- [subjekto pavadinimas (trumpasis pavadinimas)], kuris yra [gavėjo trumpasis 

pavadinimas] tarptautinis partneris;  

[ta pati informacija pateikiama apie kiekvieną tarptautinį partnerį]. 

 

2 priede pateikiama tarptautinių partnerių išlaidų sąmata, tačiau: 

 

 šios išlaidos nebus kompensuojamos ir 
 

 į jas nebus atsižvelgiama apskaičiuojant dotacijos sumą. 
 

Gavėjai 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 gavėjų tarptautinių partnerių atžvilgiu. 

  

Gavėjai turi užtikrinti, kad 18.1.1 dalyje, 20.3 dalies a punkte, 20.4 dalies a punkte, 35, 36 ir 

38 straipsniuose nustatytos jų pareigos galiotų ir jų tarptautiniams partneriams. 

 

                                                 
33  Tarptautinis partneris – bet kuris neasocijuotojoje trečiojoje šalyje įsisteigęs teisės subjektas, kuris pagal 

Dalyvavimo taisyklių reglamento Nr. 1290/2013 10 straipsnį neatitinka tinkamumo gauti finansavimą 
reikalavimų. 
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14a.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.] 

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

  

15 STRAIPSNIS. FINANSINĖ PARAMA TREČIOSIOMS ŠALIMS  

 

15.1. Finansinės paramos trečiosioms šalims teikimo taisyklės 

 
[1 VARIANTAS, naudotinas, jei tai numatyta darbo programoje: 15.1.1. Finansinę paramą 

gavėjai turi teikti vadovaudamiesi 1 priede nustatytomis sąlygomis. 

 

Šiose sąlygose turi būti nurodyta bent: 

 

(a) didžiausia kiekvienai trečiajai šaliai galimos skirti finansinės paramos suma.  

 

Didžiausia kiekvienai trečiajai šaliai galima skirti suma negali viršyti 60  000 EUR, 

nebent to reikėtų 1 priede aprašytiems veiklos tikslams pasiekti;  

 

(b) tikslios finansinės paramos sumos apskaičiavimo kriterijai;  

 

(c) skirtingos veiklos, kuriai gali būti skirta finansinė parama, rūšys pagal nustatytą 

sąrašą;  

 

(d) finansinę paramą galintys gauti asmenys ar asmenų kategorijos ir 

 

(e) finansinės paramos skyrimo kriterijai. 

 

Gavėjai 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 finansinę paramą gaunančių trečiųjų šalių atžvilgiu. 

 

15.1.2. Gavėjai turi užtikrinti, kad 35, 36, 38 ir 46 straipsniuose nustatytos jų pareigos 
galiotų ir finansinę paramą gaunančioms trečiosioms šalims.] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

15.2. Kaip prizai teikiama finansinė parama 

 
[1 VARIANTAS, naudotinas, jei tai numatyta darbo programoje: 15.2.1. Prizus gavėjai turi 

teikti vadovaudamiesi 1 priede aprašytomis sąlygomis. 

 

Šiose sąlygose turi būti nurodyta bent: 
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(a)  dalyvavimo sąlygos;  

 

(b)  skyrimo kriterijai;  

 

(c)  prizo suma ir  

 

(d)  mokėjimo tvarka. 

 

Gavėjai 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 prizus gaunančių trečiųjų šalių atžvilgiu.  

 

15.2.2. Gavėjai turi užtikrinti, kad 35, 36, 38 ir 46 straipsniuose nustatytos jų pareigos 
galiotų ir prizus gaunančioms trečiosioms šalims.]  

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

15.3. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 
[1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikoma 15.1 ir (arba) 15.2 dalis: Jei gavėjas nevykdo 

kurios nors iš 15.1.1 arba 15.2.1 dalyje nustatytų pareigų, su finansine parama ar prizu 

susijusios išlaidos bus laikomos neatitinkančiomis reikalavimų (žr. 6 straipsnį) ir bus 

atsisakyta jas pripažinti (žr. 42 straipsnį). 

 

Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš 15.1.2 arba 15.2.2 dalyje 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.] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.]  

 

16 STRAIPSNIS. TARPVALSTYBINĖS AR VIRTUALIOS PRIEIGOS PRIE 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS TEIKIMAS  

 

16.1. Tarpvalstybinės prieigos prie mokslinių tyrimų infrastruktūros teikimo taisyklės  

 
[1 VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama tarpvalstybinė prieiga prie mokslinių tyrimų 

infrastruktūros: 16.1.1. Prieigos teikėjai34 prieigą prie mokslinių tyrimų infrastruktūros ar 

įrenginių35 turi teikti laikydamiesi šių sąlygų: 

 

(a)  teiktina prieiga: 

 

                                                 
34  Prieigos teikėjas – gavėjas ar susijusi trečioji šalis, atsakingi už prieigos prie vieno  ar daugiau mokslinių 

tyrimų infrastruktūros objektų ar įrenginių arba jų dalies teikimą, kaip aprašyta 1 priede.  
35  Įrenginys – mokslinių tyrimų infrastruktūros dalis ar paslauga, kuria galima naudotis atskirai nuo likusios 

infrastruktūros. Mokslinių tyrimų infrastruktūrą sudaro vienas ar daugiau įrenginių. 
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Atrinktoms naudotojų grupėms turi būti nemokamai teikiama tarpvalstybinė prieiga 

prie mokslinių tyrimų infrastruktūros ar įrenginių.  

 

Į šią prieigos teikimo paslaugą turi įeiti infrastruktūra besinaudojantiems išorės 

mokslininkams paprastai teikiama logistinė, technologinė ir mokslinė pagalba bei 

specialus mokymas; 

 

(b) naudotojų, kuriems gali būti suteikta prieiga, kategorijos: 

 
Tarpvalstybinė prieiga turi būti teikiama atrinktoms naudotojų grupėms, t. y. 

naudotojų grupės vadovo vadovaujamoms vieno ar daugiau mokslininkų (naudotojų) 

grupėms.   

 

Naudotojų grupės vadovas ir dauguma naudotojų turi dirbti kitoje šalyje, nei šalis  (-

ys), kurioje (-iose) yra įrenginiai. 

 

Ši taisyklė netaikoma: 

 

-  jei prieigą teikia tarptautinė organizacija, Jungtinis tyrimų centras (JRC), 

Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (ERIC) ar panašūs 

teisės subjektai; 

 

-  jei teikiama nuotolinė prieiga prie skirtingose šalyse esančių įrenginių, 

suteikiančių galimybę naudotis tos pačios rūšies paslauga. 

 

Prieiga gali naudotis tik naudotojų grupės, kurioms leidžiama skleisti savo 

įgyvendinant veiklą sukurtus rezultatus – ši sąlyga netaikoma tik MVĮ dirbantiems 

naudotojams. 

 

Prieigos, teikiamos naudotojų grupėms, kurių didžiąją dalį sudaro ne ES arba 

asocijuotosiose šalyse36 dirbantys naudotojai, kiekis gali sudaryti ne daugiau kaip 

20 proc. dotacijos susitarime numatyto bendro prieigos vienetų kiekio, nebent 1 priede 

numatyta didesnė procentinė dalis;  

 

(c) naudotojų grupių atrankos tvarka ir kriterijai: 

 

                                                 
36  Žr. Dalyvavimo taisyklių reglamento Nr. 1290/2013 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte pateiktą apibrėžtį: 

asocijuotoji šalis – trečioji šalis, kuri yra tarptautinio susitarimo su Sąjunga šalis, kaip nurodyta 
[VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama ES dotacija:  Bendrosios programos „Horizontas 2020“ 

reglamento Nr. 1291/2013 7 straipsnyje. 7 straipsnyje nustatomos ES nepriklausančių šalių dalyvavimo 
programoje „Horizontas 2020“ asocijuotųjų šalių teisėmis sąlygos.][VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama 

Euratomo dotacija: 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (Euratomas) Nr. 1314/2013 dėl Europos 

atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos (2014–2018 m.), kuria papildoma 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (toliau – „Horizonto 2020“ Euratomo 

mokslinių tyrimų ir mokymo programos reglamentas Nr. 1314/2013) (OL L 347, 2013 12 20, p. 948) 5 

straipsnyje. 5 straipsnyje nustatomos ES nepriklausančių šalių dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ 
asocijuotųjų šalių teisėmis sąlygos.] 
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Prašydamos suteikti prieigą, naudotojų grupės turi (raštu) pateikti darbo, kurį jos 

norėtų atlikti, aprašymą ir nurodyti naudotojų vardus, pavardes, pilietybę ir 

siunčiančiąsias institucijas. 

 
Naudotojų grupes turi atrinkti prieigos teikėjų sudaryta atrankos komisija.  

 

Atrankos komisiją turi sudaryti tos srities tarptautiniai ekspertai, iš kurių bent pusė 

turi būti nepriklausomi nuo gavėjų, nebent 1 priede nurodyta kitaip. 

 

Atrankos komisija turi įvertinti visus gautus pasiūlymus ir sudaryti galutinį 

rekomenduojamą naudotojų grupių, kurioms reikėtų suteikti prieigą, sąrašą.  

 

Vykdydama atranką atrankos komisija turi vadovautis mokslinės vertės kriterijumi ir 

atsižvelgti į tai, kad pirmenybė turėtų būti teikiama naudotojų grupėms, 

susidedančioms iš naudotojų, kurie: 

 

- anksčiau nėra naudojęsi konkrečiu įrenginiu ir kurie 

 

- dirba šalyse, kuriose nėra lygiavertės mokslinių tyrimų infrastruktūros. 

 

Atrankos komisija laikysis skaidrumo, sąžiningumo ir nešališkumo principų. 

 
[VARIANTAS: Be to, gavėjai turi laikytis šių papildomų naudotojų grupių atrankos 

vykdymo taisyklių:  […]37]. 

 

(d) kitos sąlygos: 

 

Atrinkdami naudotojų grupes, kurioms į įrenginio (-ių) vietą reikia atvykti ilgesnio 

kaip trijų mėnesių vizito, prieigos teikėjai turi prašyti raštiško [Komisijos][Įstaigos] 

pritarimo (žr. 52 straipsnį), nebent tokie vizitai numatyti 1 priede. 

 

16.1.2. Be to, prieigos teikėjas privalo: 

 

- plačiai, įskaitant specialią svetainę, skelbti informaciją apie prieigą, siūlomą 

pagal Susitarimą; 

 

- skelbdamas informaciją apie prieigą, propaguoti lygias galimybes, o 

nustatydamas, kokią pagalbą teiks naudotojams, atsižvelgti į lyčių aspektą;  

 

- užtikrinti, kad naudotojai laikytųsi Susitarimo sąlygų; 

 

- užtikrinti, kad 35, 36, 38 ir 46 straipsniuose nustatytos jo pareigos galiotų ir 
naudotojams.] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

                                                 
37  Jei leidimus suteikiantis pareigūnas mano, kad reikia teikti pirmenybę konkrečių kategorijų naudotojams. 
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16.2. Virtualios prieigos prie mokslinių tyrimų infrastruktūros teikimo taisyklės  

 
[1 VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama virtuali prieiga prie mokslinių tyrimų 

infrastruktūros: Prieigos teikėjai38 prieigą prie mokslinių tyrimų infrastruktūros ar 

įrenginių39 turi teikti laikydamiesi šių sąlygų: 

 

(a) teiktina prieiga: 

 

Turi būti nemokamai teikiama virtuali prieiga prie mokslinių tyrimų infrastruktūros ar 

įrenginių.  

 

Virtuali prieiga – ryšio tinklais nemokamai teikiama atvira prieiga prie moksliniams 

tyrimams reikalingų išteklių, nevykdant mokslininkų, kuriems teiktina prieiga, 

atrankos; 

 

(b) kitos sąlygos: 

 

Prieigos teikėjas turi užtikrinti, kad virtualios prieigos teikimo paslaugas periodiškai 

vertintų komisija, sudaryta iš tos srities tarptautinių ekspertų, iš kurių bent pusė turi 
būti nepriklausomi nuo gavėjų, nebent 1 priede nurodyta kitaip.] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

16.3. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 
[1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikoma 16.1 ir (arba) 16.2 dalis: Jei gavėjas nevykdo 

kurios nors iš 16.1.1 ir 16.2 dalyse nustatytų pareigų, prieigos teikimo išlaidos bus laikomos 

neatitinkančiomis reikalavimų (žr. 6 straipsnį) ir bus atsisakyta jas pripažinti (žr. 42 

straipsnį). 

 

Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš 16.1.2 dalyje 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.] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

 

2 SKIRSNIS.  SU DOTACIJOS ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS TEISĖS IR 

PAREIGOS  

 

17 STRAIPSNIS. BENDROJI PAREIGA INFORMUOTI 

                                                 
38  Prieigos teikėjas – gavėjas ar susijusi trečioji šalis, atsakingi už prieigos prie vieno ar daugiau mokslinių 

tyrimų infrastruktūros objektų ar įrenginių arba jų dalies teikimą, kaip aprašyta 1 priede.  
39  Įrenginys – mokslinių tyrimų infrastruktūros dalis ar paslauga, kuria galima naudotis atskirai nuo likusios 

infrastruktūros. Mokslinių tyrimų infrastruktūrą sudaro vienas ar daugiau įrenginių. 
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17.1. Bendroji pareiga paprašius teikti informaciją  

 

Gavėjai, įgyvendindami veiklą ar vėliau, turi pagal 41.2 dalį pateikti visą prašomą 

informaciją, kad būtų galima patikrinti, ar išlaidos atitinka reikalavimus, ar veikla 

įgyvendinama tinkamai ir ar vykdoma bet kuri kita Susitarime nustatyta pareiga.  

 

17.2. Pareiga atnaujinti informaciją ir informuoti apie įvykius ir aplinkybes, galinčius 

turėti įtakos Susitarimui 

 

Kiekvienas gavėjas turi užtikrinti, kad dalyvių portalo gavėjų registre (naudojant elektroninę 

keitimosi informacija sistemą, žr. 52 straipsnį) saugoma informacija, visų pirma, gavėjo 

pavadinimas, adresas, teisiniai atstovai, teisinė forma ir organizacijos tipas, būtų nuolat 

atnaujinama. 

 

Kiekvienas gavėjas turi nedelsdamas informuoti koordinatorių, o šis nedelsdamas – 

[Komisiją][Įstaigą] ir kitus gavėjus apie bet kurį iš šių faktų:  

 

(a) įvykius, kurie gali turėti didelės įtakos veiklos įgyvendinimui arba ES finansiniams 

interesams arba dėl kurių gali būti vėluojama įgyvendinti veiklą, visų pirma apie:  

 

(i) gavėjo [arba su juo susijusių trečiųjų šalių]  teisinės, finansinės, techninės, 

organizacinės ar su nuosavybe susijusios padėties pokyčius ir apie  

 

(ii) su juo susijusių trečiųjų šalių pavadinimų, adresų, teisinės formos ir 

organizacijos tipo pokyčius;]  

 

(b) aplinkybes, turinčias įtakos: 

 

(i) sprendimui skirti dotaciją arba 

 

(ii) Susitarime nustatytų reikalavimų laikymuisi. 

 

17.3. 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. 

 

18 STRAIPSNIS. ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS. PATVIRTINAMIEJI DOKUMENTAI 

 

18.1. Pareiga saugoti įrašus ir kitus patvirtinamuosius dokumentus 
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Gavėjai turi [standartinis 1 VARIANTAS: penkerius][2 VARIANTAS, naudotinas, jei 
teikiama mažos vertės dotacija40: trejus] metus po likučio išmokėjimo saugoti įrašus ir kitus 

patvirtinamuosius dokumentus, reikalingus tinkamam veiklos įgyvendinimui ir išlaidoms, 

kurias jie deklaravo kaip atitinkančias reikalavimus, įrodyti.  

 

Paprašius (žr. 17 straipsnį) arba vykstant patikroms, peržiūroms, auditui ar tyrimams (žr. 22 

straipsnį), gavėjai 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), 

gavėjai turi saugoti įrašus ir kitus patvirtinamuosius dokumentus iki šių procedūrų pabaigos.  

 

Gavėjai turi saugoti dokumentų originalus. Skaitmeniniai ir suskaitmeninti dokumentai 

laikomi originalais, jei juos leidžiama naudoti taikomame nacionaliniame įstatyme. 

[Komisija][Įstaiga]  gali priimti ne originalus, jei ji mano, kad jais užtikrinamas panašus 

patikinimo lygis.   

 

18.1.1. Su moksliniu ir techniniu įgyvendinimu susiję įrašai ir kiti patvirtinamieji 

dokumentai 

 

Gavėjai turi saugoti su veiklos moksliniu ir techniniu įgyvendinimu susijusius įrašus ir kitus 

patvirtinamuosius dokumentus laikydamiesi atitinkamoje srityje priimtų standartų. 

 

18.1.2. Deklaruotas išlaidas patvirtinantys įrašai ir kiti dokumentai 

 

Gavėjai turi saugoti deklaruotas išlaidas patvirtinančius įrašus ir dokumentus, visų pirma:  

 

(a)  jei deklaruotos faktinės išlaidos – atitinkamus deklaruotas išlaidas įrodančius įrašus 

ir kitus patvirtinamuosius dokumentus, tokius kaip sutartys, subrangos sutartys, 

sąskaitos faktūros ir apskaitos įrašai. Be to, gavėjų įprasti išlaidų apskaitos metodai ir 

vidaus kontrolės procedūros turi būti tokios, kad deklaruotas sumas būtų galima 

tiesiogiai palyginti su jų sąskaitose užregistruotomis ir patvirtinamuosiuose 

dokumentuose nurodytomis sumomis; 

 

(b) jei deklaruotos vienetinės išlaidos – atitinkamus deklaruotą vienetų skaičių įrodančius 
įrašus ir kitus patvirtinamuosius dokumentus. [VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama 

tarpvalstybinė prieiga prie mokslinių tyrimų infrastruktūros:  Šie dokumentai turi 

apimti įrašus apie naudotojų vardus, pavardes, pilietybę ir siunčiančiąsias 
institucijas, taip pat apie jiems suteiktos prieigos pobūdį ir kiekį.] Gavėjams nereikia 

nurodyti kompensuotų faktinių reikalavimus atitinkančių išlaidų arba saugoti ar 

pateikti patvirtinamųjų dokumentų (pavyzdžiui, apskaitos ataskaitų), įrodančių sumą 

už vienetą.     

 

                                                 
40  Žr. 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 

taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1) (toliau – Taikymo taisyklių reglamentas 

Nr. 1268/2012) 185 straipsnyje pateiktą apibrėžtį: mažos vertės dotacijos – dotacijos, kurių vertė lygi 
60 000 EUR ar yra mažesnė. 
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Be to, jei deklaruotos vienetinės išlaidos, apskaičiuotos pagal gavėjo įprastus 

išlaidų apskaitos metodus, gavėjai turi saugoti atitinkamus įrašus ir dokumentus, 

įrodančius, kad naudojami išlaidų apskaitos metodai atitinka 6.2 dalyje nustatytas 

sąlygas.  

 

Gavėjai [ir susijusios trečiosios šalys] gali Komisijai pateikti tvirtinti sertifikatą 

(parengtą pagal 6 priedą), kuriame pareiškiama, kad jų įprasti išlaidų apskaitos 

metodai atitinka šias sąlygas (toliau – metodikos sertifikatas). Patvirtinus sertifikatą, 

pagal tą metodiką deklaruotos išlaidos vėliau neginčijamos, nebent gavėjai, siekdami, 

kad sertifikatas būtų patvirtintas, būtų nuslėpę kokią nors informaciją; 

 

(c) jei deklaruotos fiksuoto dydžio išlaidos – atitinkamus įrašus ir kitus 

patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius, kad išlaidos, kurioms pritaikytas fiksuotas 

dydis, atitinka reikalavimus. Gavėjams nereikia nurodyti kompensuotų išlaidų arba 

pateikti patvirtinamųjų dokumentų (pavyzdžiui, apskaitos ataskaitų), įrodančių taikant 

fiksuotą dydį deklaruotą sumą[;][.]  

 
(d) [VARIANTAS, naudotinas, jei 5.2 dalyje numatyta vienkartinė išmoka: jei 

deklaruotos vienkartinės išmokos išlaidos – atitinkamus įrašus ir kitus 

patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius, kad buvo tinkamai įgyvendintos 1 priede 

aprašytos atitinkamos užduotys ar veiklos dalis. Gavėjams nereikia nurodyti 

kompensuotų faktinių reikalavimus atitinkančių išlaidų arba pateikti patvirtinamųjų 

dokumentų (pavyzdžiui, apskaitos ataskaitų), įrodančių kaip vienkartinę išmoką 
deklaruotą sumą.]  

 

Be to, jei buvo deklaruotos personalo išlaidos (kaip faktinės išlaidos arba kaip vienetinės 

išlaidos), gavėjai turi saugoti darbo laiko apskaitos dokumentus, kuriuose užfiksuotas 

deklaruotas valandų skaičius. Darbo laiko apskaitos dokumentai turi būti rengiami raštu ir 

bent kas mėnesį tvirtinami su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą dirbančių asmenų ir jų 

vadovų. Nesant patikimų darbo laiko apskaitos dokumentų, kuriuose būtų užfiksuotas dirbant 

su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą praleistų valandų skaičius, [Komisija][Įstaiga]  gali 

priimti kitokius deklaruotą valandų skaičių patvirtinančius įrodymus, jei ji mano, kad tais 

įrodymais užtikrinamas tinkamas patikinimo lygis.  

 

Išimties atveju nereikia saugoti asmenų, dirbančių tik su veiklos įgyvendinimu susijusį 

darbą, darbo laiko apskaitos dokumentų, jei gavėjas pasirašo deklaraciją, kurioje patvirtina, 

kad atitinkami asmenys dirbo tik su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą.  

 
[VARIANTAS, papildomai naudotinas, jei taikomas 14 straipsnis: Jei deklaruojamos 

susijusių trečiųjų šalių (žr. 14 straipsnį) išlaidos, jų finansinių ataskaitų ir finansinių 
ataskaitų sertifikatų originalus turi saugoti gavėjas.] 

 

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), bus atsisakyta 

jas pripažinti (žr. 42 straipsnį), ir gali būti mažinama dotacija (žr. 43 straipsnį).  
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Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų 6 skyriuje aprašytų 

priemonių.  

 

19 STRAIPSNIS. REZULTATŲ PATEIKIMAS 

 

19.1. Pareiga pateikti rezultatus  

 

Koordinatorius turi pateikti 1 priede nurodytus rezultatus laikydamasis tame priede nustatytų 

terminų ir sąlygų.  

 

19.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei koordinatorius nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, 

[Komisija][Įstaiga]  gali taikyti bet kurią iš 6 skyriuje aprašytų priemonių. 

 

20 STRAIPSNIS. ATASKAITŲ TEIKIMAS. MOKĖJIMO PRAŠYMAI 

 

20.1. Pareiga teikti ataskaitas  

 

Koordinatorius turi teikti [Komisijai][Įstaigai]  (žr. 52 straipsnį) šiame straipsnyje nurodytas 

technines ir finansinės informacijos ataskaitas. Šios ataskaitos, į kurias įeina mokėjimo 

prašymai, turi būti parengtos naudojant elektroninėje keitimosi informacija sistemoje 

pateiktas formas ir šablonus (žr. 52 straipsnį).  

 

20.2. Ataskaitiniai laikotarpiai 

 

Veikla suskirstyta į šiuos ataskaitinius laikotarpius: 

 

 - AL1: nuo 1 iki [X] mėnesio; 
 [- AL2: nuo [X+1] iki [Y] mėnesio; 

 - AL3: nuo [Y+1] iki [Z] mėnesio; 

 [atitinkamai nurodomi kiti ataskaitiniai laikotarpiai] 
 - ALN: nuo [N+1] iki [paskutinis projekto mėnuo mėnesio].] 

 

20.3. Periodinės ataskaitos. Tarpinių mokėjimų prašymai 

 

Koordinatorius turi pateikti periodinę ataskaitą per 60 dienų nuo kiekvieno ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos.  

 

Periodinę ataskaitą turi sudaryti: 

 

(a) periodinė techninė ataskaita, susidedanti iš:  

 

(i) gavėjų atlikto darbo aprašymo; 

 

(ii) pažangos, padarytos siekiant veiklos tikslų, įskaitant 1 priede nustatytus 

tarpinius tikslus ir rezultatus, apžvalgos.  
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Šioje ataskaitoje turi būti pateikiami paaiškinimai, pateisinantys skirtumus tarp 

1 priede numatyto atlikti ir faktiškai atlikto darbo.  

 

Ataskaitoje turi būti išsamiai aprašytas rezultatų naudojimas bei sklaida ir, jei 

to reikalaujama 1 priede, atnaujintas rezultatų naudojimo ir sklaidos planas.  

 

Ataskaitoje turi būti nurodyti komunikacijos veiksmai[.][;] 

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama tarpvalstybinė prieiga prie mokslinių 

tyrimų infrastruktūros: Ataskaitoje turi būti išsamiai aprašyta prieigos 

teikimo veikla – nurodytas atrankos komisijos narių skaičius, atrankos tvarka, 

tikslus naudotojų grupėms suteiktos prieigos kiekis, jų darbo aprašymas ir 

informacija apie naudotojus (įskaitant vardus, pavardes, pilietybę ir 
siunčiančiąsias institucijas);] [VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama virtuali 

prieiga prie mokslinių tyrimų infrastruktūros: Ataskaitose turi būti aprašyta 

prieigos teikimo veikla – pateikti per konkretų laikotarpį suteiktos virtualios 

prieigos statistiniai duomenys, įskaitant kiekį, geografinį naudotojų 

pasiskirstymą ir, kai įmanoma, informaciją apie mokslinius rezultatus 

(publikacijas, patentus ir t. t.) ir (arba) jų statistinius duomenis patvirtinant, 
kad tie rezultatai buvo sukurti naudojantis infrastruktūra;] 

 

(iii) santraukos, kurią galės skelbti [Komisija][Įstaiga];  

 

(iv) atsakymų į klausimyno klausimus, susijusius su veiklos įgyvendinimu ir jos 

ekonominiu bei socialiniu poveikiu, visų pirma atsižvelgiant į programos 

„Horizontas 2020“ pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius ir stebėsenos 

reikalavimus;  

 

(b) periodinė finansinės informacijos ataskaita, susidedanti iš: 

 

(i) kiekvieno gavėjo [ir kiekvienos susijusios trečiosios šalies]  atitinkamo 

ataskaitinio laikotarpio atskirų finansinių ataskaitų (žr. 4 priedą). 

 

Atskiroje finansinėje ataskaitoje turi būti tiksliai nurodytos kiekvienos biudžeto 

kategorijos (žr. 2 priedą) reikalavimus atitinkančios išlaidos (faktinės išlaidos, 

vienetinės išlaidos, fiksuoto dydžio išlaidos [ir vienkartinės išmokos išlaidos] , 

žr. 6 straipsnį). 

 

Gavėjai [ir susijusios trečiosios šalys]  turi deklaruoti visas reikalavimus 

atitinkančias išlaidas, net jei faktinės išlaidos, vienetinės išlaidos ir fiksuoto 

dydžio išlaidos viršija biudžeto sąmatoje (žr. 2 priedą) nurodytas sumas. 

[Komisija][Įstaiga] neatsižvelgs į atskiroje finansinėje ataskaitoje 

nedeklaruotas sumas. 

 

Nepateikus tam tikro ataskaitinio laikotarpio atskiros finansinės ataskaitos, ją 

galima įtraukti į paskesnio ataskaitinio laikotarpio periodinę finansinės 

informacijos ataskaitą. 
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Paskutinio ataskaitinio laikotarpio atskirose finansinėse ataskaitose turi būti 

tiksliai nurodytos ir veiklos įplaukos (žr. 5.3.3 dalį). 

 

Kiekvienas gavėjas [ir kiekviena susijusi trečioji šalis]  turi patvirtinti, kad: 

 

- pateikta visa informacija, ji patikima ir teisinga; 

 

- deklaruotos išlaidos atitinka reikalavimus (žr. 6 straipsnį); 

 

- išlaidos 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), ir kad  

 

- jei tai paskutinis ataskaitinis laikotarpis: deklaruotos visos įplaukos (žr. 

5.3.3. dalį); 

 

(ii) kiekvieno gavėjo [ir kiekvienos susijusios trečiosios šalies pateikiamo]  su 

atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu susijusio išteklių naudojimo aprašymo ir 

informacijos apie subrangos sutarčių sudarymą (žr. 13 straipsnį) bei trečiųjų 

šalių suteiktus nepiniginius įnašus (žr. 11 ir 12 straipsnius); 

 
(iii) [1 VARIANTAS, naudotinas, jei tarp gavėjų yra Jungtinis tyrimų centras: 

informacijos apie kiekvieno tarpinio mokėjimo Jungtiniam tyrimų centrui 
(JRC) sumas ir likučio, kurį jam turi išmokėti [Komisija][Įstaiga], sumą;][2 

VARIANTAS: netaikoma;] 

 

(iv) elektroninėje keitimosi informacija sistemoje automatiškai sukurtos periodinės 

suvestinės finansinės ataskaitos, kuria konsoliduojamos atitinkamo 

ataskaitinio laikotarpio atskiros finansinės ataskaitos ir į kurią, išskyrus 

paskutinį ataskaitinį laikotarpį, įeina tarpinio mokėjimo prašymas. 

 

20.4. Galutinė ataskaita. Prašymas išmokėti likutį 

 

Be paskutinio ataskaitinio laikotarpio periodinės ataskaitos, koordinatorius per 60 dienų nuo 

paskutinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos turi pateikti ir galutinę ataskaitą. 

 

Galutinę ataskaitą turi sudaryti: 

 

a) kartu su skelbti skirta santrauka pateikiama galutinė techninė ataskaita, susidedanti 

iš: 

 

(i) rezultatų ir jų naudojimo bei sklaidos apžvalgos; 

 

(ii) išvadų dėl veiklos ir 

 

(iii)  informacijos apie veiklos socialinį ir ekonominį poveikį; 

 

b) galutinė finansinės informacijos ataskaita, susidedanti iš:  
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(i) elektroninėje keitimosi informacija sistemoje automatiškai sukurtos galutinės 

suvestinės finansinės ataskaitos, kuria konsoliduojamos visų ataskaitinių 

laikotarpių atskiros finansinės ataskaitos ir į kurią įeina prašymas išmokėti 

likutį, ir  

 

(ii) kiekvieno gavėjo [ir kiekvienos susijusios trečiosios šalies]  finansinių 

ataskaitų sertifikato (parengto pagal 5 priedą), jei bendra įnašo, kurio 

prašoma faktinėms išlaidoms ir vienetinėms išlaidoms, apskaičiuotoms pagal 

gavėjo įprastus išlaidų apskaitos metodus (žr. 5.2 ir 6.2 dalis), kompensuoti, 

suma yra ne mažesnė kaip 325 000 EUR. 

 

20.5. Informacija apie visas patirtas išlaidas  

 
[1 VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama daugiau kaip 5 mln. EUR dotacija ir ataskaitiniai 

laikotarpiai yra ilgesni kaip 18 mėnesių41: Be pirmiau nurodytų reikalaujamų teikti ataskaitų 

(žr. 20.1–20.3 dalis), koordinatorius taip pat privalo iki kiekvienų metų [gruodžio 

31 d.][lapkričio 30 d.] informuoti [Komisiją][Įstaigą] apie visas nuo veiklos pradžios gavėjų 

patirtas išlaidas.  

 

Šios informacijos reikalaujama Komisijos apskaitos tikslais, ir ji nebus naudojama galutinei 
dotacijos sumai apskaičiuoti.]  

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

20.6. Finansinėse ataskaitose nurodoma valiuta ir konvertavimas į eurus  

 

Sumos finansinėse ataskaitose turi būti nurodytos eurais.  

 

Gavėjai [ir susijusios trečiosios šalys] , kurių apskaita tvarkoma kita nei eurai valiuta, turi 

konvertuoti savo sąskaitose užregistruotas išlaidas į eurus taikydami apskaičiuotą Europos 

Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje skelbiamų dienos valiutos kursų atitinkamo 

ataskaitinio laikotarpio vidutinę vertę.  

 

Jei Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nėra skelbiamas euro ir atitinkamos valiutos 

keitimo dienos kursas, išlaidos turi būti konvertuojamos taikant apskaičiuotą Komisijos 

svetainėje skelbiamų mėnesio apskaitos kursų atitinkamo ataskaitinio laikotarpio vidutinę 

vertę.  

 

Gavėjai [ir susijusios trečiosios šalys] , kurių apskaita tvarkoma eurais, turi konvertuoti kita 

valiuta išreikštas patirtas išlaidas į eurus pagal savo įprastus apskaitos metodus.  

 

                                                 
41  Šis variantas pridedamas, jei teikiama daugiau kaip 5 mln. EUR dotacija, yra atliekamas išankstinio 

finansavimo mokėjimas ir tarpinių mokėjimų ar likučio išmokėjimo ataskaitiniai laikotarpiai yra ilgesni kaip 
aštuoniolika mėnesių.  
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20.7. Ataskaitų teikimo kalba 

 

Visos ataskaitos (techninės ataskaitos ir finansinės informacijos ataskaitos, įskaitant 

finansines ataskaitas) turi būti teikiamos ta kalba, kuria sudarytas Susitarimas. 

 

20.8. Pareigų nevykdymo pasekmės  

 

Jei pateiktos ataskaitos neatitinka šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, 

[Komisija][Įstaiga]  gali sustabdyti mokėjimo terminą (žr. 47 straipsnį) ir taikyti bet kurią iš 

kitų 6 skyriuje aprašytų priemonių. 

 

Jei koordinatorius nevykdo savo pareigos teikti ataskaitas ir jei šios pareigos neįvykdo per 30 

dienų nuo tada, kai gavo raštišką priminimą, [Komisija][Įstaiga]  gali nutraukti Susitarimą (žr. 

50 straipsnį) arba taikyti bet kurią iš kitų 6 skyriuje aprašytų priemonių. 

 

21 STRAIPSNIS. MOKĖJIMAI IR MOKĖJIMO TVARKA  

 

21.1. Atliktini mokėjimai   

 

Koordinatoriui bus atlikti šie mokėjimai: 

 

- vienas išankstinio finansavimo mokėjimas; 

 

- vienas ar daugiau tarpinių mokėjimų pagal tarpinio mokėjimo prašymą (-us) (žr. 20 

straipsnį) ir 

 

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

 

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

 

Išankstinio finansavimo tikslas – suteikti gavėjams apyvartinių lėšų.  

 

Išankstinio finansavimo lėšos išlieka ES nuosavybe tol, kol išmokamas likutis. 

 

Išankstinio finansavimo suma bus [įrašyti sumą (įrašyti sumą žodžiais)] EUR.  

 

[Komisija][Įstaiga] , išskyrus, jei taikomas 48 straipsnis, išankstinio finansavimo mokėjimą 

koordinatoriui 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).  

 

[Komisija][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). 

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei tarp gavėjų yra Jungtinis tyrimų centras:  Be to, 

[Komisija][Įstaiga] neišmoka koordinatoriui išankstinio finansavimo sumos dalies, susijusios 
su Jungtiniu tyrimų centru (JRC) ([įrašyti sumą (įrašyti sumą žodžiais)]), pasilikdama 

išmokėti ją JRC.] 
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21.3. Tarpiniai mokėjimai. Suma. Apskaičiavimas 

 

Tarpiniais mokėjimais kompensuojamos per atitinkamus ataskaitinius laikotarpius patirtos 

reikalavimus atitinkančios veiklos įgyvendinimo išlaidos. 

 

Mokėtiną tarpinio mokėjimo sumą [Komisija][Įstaiga]  koordinatoriui sumoka per 90 dienų 

nuo periodinės ataskaitos (žr. 20.3 dalį) gavimo dienos, išskyrus, jei taikomas 47 arba 48 

straipsnis. 

 

Suma sumokama tik patvirtinus periodinę ataskaitą. Ataskaitos patvirtinimas nereiškia, kad 

yra pripažįstama jos turinio atitiktis reikalavimams, autentiškumas, išsamumas ar teisingumas. 

 

Mokėtiną tarpinio mokėjimo sumą [Komisija][Įstaiga]  apskaičiuoja atlikdama šiuos 

veiksmus: 

 

1 veiksmas. Pritaikoma kompensavimo norma; 

 

2 veiksmas. Suma apribojama iki 90 proc. nustatytos didžiausios dotacijos sumos.  

 

21.3.1. 1 veiksmas. Pritaikoma kompensavimo norma  

 

Gavėjų [ir susijusių trečiųjų šalių]  (žr. 20 straipsnį) deklaruotoms ir [Komisijos][Įstaigos]  

patvirtintoms (žr. pirmiau) reikalavimus atitinkančioms atitinkamo ataskaitinio laikotarpio 

išlaidoms (faktinėms išlaidoms, vienetinėms išlaidoms, fiksuoto dydžio išlaidoms [ir 

vienkartinės išmokos išlaidoms] , žr. 6 straipsnį) pritaikoma (-os) kompensavimo norma (-os) 

(žr. 5.2 dalį). 

 

21.3.2. 2 veiksmas. Suma apribojama iki 90 proc. nustatytos didžiausios dotacijos sumos 

 

Bendra išankstinio finansavimo ir tarpinių mokėjimų suma negali viršyti 90 proc. 5.1 dalyje 

nustatytos didžiausios dotacijos sumos. Didžiausia tarpinio mokėjimo suma bus 

apskaičiuojama taip:  

 

{90 proc. didžiausios dotacijos sumos (žr. 5.1 dalį)  

 

atėmus 
 

{išankstinio finansavimo ir ankstesnių tarpinių mokėjimų sumą}}. 

 

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

grąžinimas naudoti 

 

Išmokant likutį kompensuojama likusi gavėjų 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).  
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Jei bendra ankstesnių mokėjimų suma bus mažesnė už galutinę dotacijos sumą, 

[Komisija][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 [Komisija][Įstaiga]  apskaičiuoja atimdama bendrą išankstinio 

finansavimo ir jau atliktų tarpinių mokėjimų (jei tokių buvo) sumą iš galutinės dotacijos 

sumos, nustatytos vadovaujantis 5.3 dalimi: 

 

{galutinė dotacijos suma (žr. 5.3 dalį) 

 

atėmus 
 

{išankstinio finansavimo ir atliktų tarpinių mokėjimų (jei tokių buvo) sumą}}. 

 

Išmokant likutį bus grąžinta naudoti garantijų fondui atidėta suma (žr. pirmiau) ir: 

 

- jei likutis bus teigiamas, visa grąžinta naudoti suma bus išmokėta koordinatoriui 

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 koordinatoriui; 

 

- bus neigiama, ji bus susigrąžinta.  

 

Tačiau mokėtina suma, neviršijant biudžeto sąmatoje (žr. 2 priedą) tam gavėjui nustatytos 

didžiausios ES įnašo sumos, be gavėjų 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. Pranešimas apie mokėtinas sumas  

 

Atlikdama mokėjimus [Komisija][Įstaiga]  oficialiai praneš koordinatoriui apie mokėtiną 

sumą ir nurodys, ar atliekamas tarpinis mokėjimas, ar išmokamas likutis.  

 

Išmokant likutį pranešime taip pat bus nurodyta galutinė dotacijos suma.  

 

Mažinant dotaciją ar susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas, prieš siunčiant šį pranešimą 

bus atliekama 43 ir 44 straipsniuose nustatyta prieštaravimo procedūra.  

 

21.6. Mokėjimų valiuta  

 

[Komisija][Įstaiga]  visus mokėjimus atliks eurais.  
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21.7. Mokėjimai koordinatoriui. Paskirstymas gavėjams   

 

Mokėjimai bus atliekami koordinatoriui.  

 

Sumokėjusi koordinatoriui [Komisija][Įstaiga]  bus laikoma įvykdžiusia savo mokėjimo 

įsipareigojimą.  

 

Koordinatorius turi be nepateisinamo delsimo paskirstyti sumokėtas sumas gavėjams.  

 

Tačiau išankstinio finansavimo suma gali būti paskirstyta tik: 

 

(a) jei prie Susitarimo prisijungė kvietime teikti pasiūlymus nustatytas mažiausias gavėjų 

skaičius (žr. 56 straipsnį) ir tik 

 

(b) prie Susitarimo prisijungusiems gavėjams (žr. 56 straipsnį). 

 

21.8. Mokėjimams skirta banko sąskaita  

 

Visi mokėjimai bus atliekami į šią banko sąskaitą: 

 

Banko pavadinimas: […]   

Visas sąskaitos savininko pavadinimas: […]  

Visas sąskaitos numeris (su banko kodais): […]  

[IBAN kodas: […]]42. 

 

21.9. Mokėjimų pervedimo išlaidos  

 

Mokėjimų pervedimo išlaidos dengiamos taip:  

 

- [Komisija][Įstaiga]  dengia savo banko taikomų pervedimo mokesčių išlaidas; 

 

- gavėjas dengia savo banko taikomų pervedimo mokesčių išlaidas; 

 

- šalis, dėl kurios atliekamas pakartotinis pervedimas, dengia visas pakartotinio 

pervedimo išlaidas. 

 

21.10. Mokėjimo data  

 

[Komisijos][Įstaigos]  mokėjimai laikomi atliktais tą dieną, kurią jie nuskaitomi nuo jos 

sąskaitos.  

 

21.11. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

21.11.1. Jei [Komisija][Įstaiga]  nesumoka iki nustatyto mokėjimo termino (žr. pirmiau), 

gavėjai turi teisę reikalauti sumokėti palūkanas už pavėluotą mokėjimą, apskaičiuotas pagal 

palūkanų normą, kurią Europos Centrinis Bankas taiko pagrindinėms savo refinansavimo 

                                                 
42 Arba BIC ar SWIFT kodas toms šalims, kuriose nenaudojamas IBAN kodas. 
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operacijoms eurais (toliau – pagrindinė palūkanų norma), padidinus ją trimis su puse punkto. 

Pagrindinė palūkanų norma yra Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje paskelbta 

pirmąją mėnesio, kurį sueina mokėjimo terminas, dieną galiojanti norma.  

 

Jei palūkanos už pavėluotą mokėjimą sudarys ne daugiau kaip 200 EUR, jos koordinatoriui 

bus sumokėtos, tik jei jis pateiks prašymą per du mėnesius nuo pavėluoto mokėjimo gavimo 

dienos. 

 

Palūkanos už pavėluotą mokėjimą netaikomos, jei visi gavėjai yra ES valstybės narės 

(įskaitant regionų ir vietos valdžios institucijas ar kitas valstybės narės vardu Susitarimo tikslu 

veikiančias viešąsias įstaigas). 

 

Mokėjimo termino arba mokėjimų sustabdymas (žr. 47 ir 48 straipsnius) nebus laikomas 

mokėjimo vėlavimu. 

 

Palūkanos už pavėluotą mokėjimą skaičiuojamos už laikotarpį, kuris prasideda dieną, einančią 

po mokėjimo termino dienos (žr. pirmiau), ir baigiasi mokėjimo dieną.  

 

Apskaičiuojant galutinę dotacijos sumą, į palūkanų už pavėluotus mokėjimus sumą 

neatsižvelgiama. 

 

21.11.2. Jei koordinatorius nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, gali 

būti mažinama dotacija (žr. 43 straipsnį), taip pat gali būti nutrauktas Susitarimas arba 

koordinatoriaus dalyvavimas (žr. 50 straipsnį). 

 

Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų 6 skyriuje aprašytų 

priemonių. 

 

22 STRAIPSNIS. PATIKROS, PERŽIŪROS, AUDITAS IR TYRIMAI. NUSTATYTŲ 

FAKTŲ TAIKYMO IŠPLĖTIMAS 

 
22.1. [Įstaigos ir ]Komisijos atliekamos patikros, peržiūros ir auditas  

 

22.1.1. Teisė atlikti patikras 

 

[Įstaiga arba] Komisija, įgyvendinant veiklą arba vėliau, tikrins, ar veikla įgyvendinama 

tinkamai ir ar vykdomos Susitarime nustatytos pareigos, pavyzdžiui, vertins rezultatus ir 

ataskaitas.  

 

Šiuo tikslu [Įstaiga arba] Komisija gali pasitelkti išorės asmenis ar įstaigas. 

 

[Įstaiga arba] Komisija taip pat gali pagal 17 straipsnį paprašyti pateikti papildomos 

informacijos. [Įstaiga arba] Komisija gali paprašyti gavėjų tokią informaciją pateikti 

tiesiogiai jai.  

 

Pateikiama informacija turi būti tiksli, konkreti, išsami ir pateikiama prašoma forma, įskaitant 

elektroninę formą. 
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22.1.2. Teisė atlikti peržiūras  

 

[Įstaiga arba] Komisija, įgyvendinant veiklą arba vėliau, gali atlikti peržiūras (įskaitant 

rezultatų ir ataskaitų vertinimą), kad nustatytų, ar veikla įgyvendinama tinkamai, ar vykdomos 

Susitarime nustatytos pareigos ir ar veikla tebėra svarbi moksliniu arba technologiniu 

požiūriu.  

 

Peržiūros gali būti pradėtos ne vėliau kaip per dvejus metus po likučio išmokėjimo. Apie jas 

bus oficialiai pranešama koordinatoriui arba atitinkamam gavėjui, ir jos bus laikomos 

pradėtomis šio oficialaus pranešimo dieną. 

 

Jei peržiūros tikslas – patikrinti trečiąją šalį (žr. 10–16 straipsnius), apie tai jai turi pranešti 

atitinkamas gavėjas.  

 

[Įstaiga arba] Komisija peržiūras gali atlikti tiesiogiai (pasitelkusi savo darbuotojus) arba 

netiesiogiai (pasitelkusi tam paskirtus išorės asmenis ar įstaigas). [Įstaiga arba] Komisija 

pateiks koordinatoriui arba atitinkamam gavėjui tų išorės asmenų ar įstaigų identifikacinius 

duomenis. Jie turi teisę paprieštarauti paskyrimui dėl priežasčių, susijusių su komerciniu 

konfidencialumu.  

 

Koordinatorius ar atitinkamas gavėjas turi per prašomą laiką, be jau pateiktos informacijos 

apie rezultatus ir ataskaitų (įskaitant informaciją apie išteklių naudojimą), pateikti bet kokią 

papildomą informaciją ir duomenis. [Įstaiga arba] Komisija gali paprašyti gavėjų tokią 

informaciją pateikti tiesiogiai jai.  

 

Koordinatorius arba atitinkamas gavėjas gali būti prašomi dalyvauti susitikimuose, įska itant 

susitikimus su išorės ekspertais.  

 

Jei atliekamos peržiūros vietoje, gavėjai turi leisti jų vykdytojams, įskaitant išorės asmenis ar 

įstaigas, patekti į visas vietas ir patalpas ir užtikrinti, kad jie galėtų lengvai susipažinti su 

prašoma informacija. 

 

Pateikiama informacija turi būti tiksli, konkreti, išsami ir pateikiama prašoma forma, įskaitant 

elektroninę formą. 

 

Remiantis per peržiūrą nustatytais faktais, bus parengta peržiūros ataskaita.  

 

[Įstaiga arba] Komisija oficialiai pateiks koordinatoriui arba atitinkamam gavėjui peržiūros 

ataskaitą, ir jis galės per 30 dienų oficialiai pateikti pastabas (toliau – prieštaravimo 

peržiūros išvadoms procedūra).  

 

Peržiūrų dokumentai (įskaitant peržiūros ataskaitas) rengiami kalba, kuria sudarytas 

Susitarimas.  

 

22.1.3.  Teisė atlikti auditą 

 

[Įstaiga arba] Komisija, įgyvendinant veiklą arba vėliau, gali atlikti auditą, kad nustatytų, ar 

veikla įgyvendinama tinkamai ir ar vykdomos Susitarime nustatytos pareigos.  
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Auditas gali būti pradėtas ne vėliau kaip per dvejus metus po likučio išmokėjimo. Apie jį bus 

oficialiai pranešama koordinatoriui arba atitinkamam gavėjui, ir jis bus laikomas pradėtu šio 

oficialaus pranešimo dieną. 

 

Jei audito tikslas – patikrinti trečiąją šalį (žr. 10–16 straipsnius), apie tai jai turi pranešti 

atitinkamas gavėjas.  

 

[Įstaiga arba] Komisija auditą gali atlikti tiesiogiai (pasitelkusi savo darbuotojus) arba 

netiesiogiai (pasitelkusi tam paskirtus išorės asmenis ar įstaigas). [Įstaiga arba] Komisija 

pateiks koordinatoriui arba atitinkamam gavėjui tų išorės asmenų ar įstaigų identifikacinius 

duomenis. Jie turi teisę paprieštarauti paskyrimui dėl priežasčių, susijusių su komerciniu 

konfidencialumu.  

 

Koordinatorius arba atitinkamas gavėjas turi per prašomą laiką pateikti visą informaciją 

(įskaitant išsamias ataskaitas, atskirus algalapius ar kitus asmens duomenis), reikalingą 

patikrinti, ar laikomasi Susitarimo. [Įstaiga arba] Komisija gali paprašyti gavėjų tokią 

informaciją pateikti tiesiogiai jai. 

 

Jei atliekamas auditas vietoje, gavėjai turi leisti jų vykdytojams, įskaitant išorės asmenis ar 

įstaigas, patekti į visas vietas ir patalpas ir užtikrinti, kad jie galėtų lengvai susipažinti su 

prašoma informacija. 

 

Pateikiama informacija turi būti tiksli, konkreti, išsami ir pateikiama prašoma forma, įskaitant 

elektroninę formą. 

 

Remiantis per auditą nustatytais faktais, bus parengtas audito ataskaitos projektas.  

 

[Įstaiga arba] Komisija oficialiai pateiks koordinatoriui arba atitinkamam gavėjui audito 

ataskaitos projektą, ir jis galės per 30 dienų oficialiai pateikti pastabas (toliau – 

prieštaravimo audito išvadoms procedūra). Pagrįstais atvejais [Įstaiga arba] Komisija gali 

šį terminą pratęsti. 

 

Rengiant galutinę audito ataskaitą bus atsižvelgta į koordinatoriaus arba atitinkamo gavėjo 

pateiktas pastabas. Jam bus oficialiai pranešta apie galutinę audito ataskaitą.  

 

Audito dokumentai (įskaitant audito ataskaitas) rengiami kalba, kuria sudarytas Susitarimas .  

 

Siekdama periodiškai vertinti vienetinių išlaidų ar fiksuoto dydžio išlaidų [arba vienkartinės 

išmokos išlaidų]  sumas, [Įstaiga arba] Komisija taip pat turi teisę susipažinti su teisės aktais 

nustatytais gavėjų įrašais. 

 

22.2. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai  

 

Vadovaudamasi reglamentais Nr. 883/201343 ir Nr. 2185/9644 (ir laikydamasi jų nuostatų bei 

juose nustatytos tvarkos), Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali bet kuriuo 

                                                 
43  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl 

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų, kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir 
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veiklos įgyvendinimo metu ar vėliau atlikti tyrimus, įskaitant patikras vietoje ir patikrinimus, 

kad nustatytų, ar nebūta ES finansiniams interesams kenkiančių sukčiavimo, korupcijos ar 

kitos neteisėtos veiklos atvejų.  

 

22.3. Europos Audito Rūmų atliekamos patikros ir auditas  

 

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsniu ir Finansinio 

reglamento Nr. 966/201245 161 straipsniu, Europos Audito Rūmai gali bet kuriuo veiklos 

įgyvendinimo metu ar vėliau atlikti auditą. 

 

Audito Rūmai turi prieigos teisę, reikalingą patikroms ir auditui atlikti. 

 

22.4. Patikros, peržiūros, auditas ir tyrimai, per kuriuos tikrinamos tarptautinės 

organizacijos  

 
[1 VARIANTAS, naudotinas jei tikrinamos tarptautinės organizacijos: Vadovaudamasi 

savo finansiniais reglamentais, Europos Sąjunga, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu 

tarnybą (OLAF) ir Europos Audito Rūmus, gali atlikti patikras vietoje, peržiūras, auditą ir 

tyrimus.  

 

Šis straipsnis bus taikomas laikantis konkrečių tarptautinės organizacijos ir Europos 
Sąjungos šiuo klausimu sudarytų susitarimų.] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

22.5. Per patikras, peržiūras, auditą ir tyrimus nustatytų faktų pasekmės. Nustatytų 

faktų taikymo išplėtimas 

 

22.5.1.  Su šia dotacija susiję nustatyti faktai 

 

Dėl faktų, nustatytų atliekant su šia dotacija susijusias patikras, peržiūras, auditą ar tyrimus, 

gali būti atsisakyta pripažinti reikalavimų neatitinkančias išlaidas (žr. 42 straipsnį), sumažinta 

dotacija (žr. 43 straipsnį), susigrąžintos nepagrįstai išmokėtos sumos (žr. 44 straipsnį) arba 

pritaikyta bet kuri iš kitų 6 skyriuje aprašytų priemonių.  

 

Jei išlaidas bus atsisakyta pripažinti arba dotacija bus sumažinta po to, kai buvo išmokėtas 

likutis, bus nustatyta patikslinta galutinė dotacijos suma (žr. 5.4 dalį). 

 

Dėl atliekant patikras, peržiūras, auditą ar tyrimus nustatytų faktų gali būti paprašyta pakeisti 

1 priedą (žr. 55 straipsnį).  

                                                                                                                                                         
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 
2013 9 18, p. 1). 

44  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2185/1996 dėl Komisijos atliekamų 
patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2). 

45  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1). 
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Jei atliekant patikras, peržiūras, auditą ar tyrimus nustatomos sisteminės ar pasikartojančios 

klaidos, pažeidimai, sukčiavimo ir pareigų nevykdymo atvejai, tai gali turėti pasekmių ir 

kitoms panašiomis sąlygomis skirtoms ES ar Euratomo dotacijoms (toliau – su šia dotacija 

susijusių nustatytų faktų taikymas ir kitoms dotacijoms). 

 

Be to, dėl faktų, nustatytų per OLAF tyrimus, gali būti patraukiama baudžiamojon 

atsakomybėn pagal nacionalinę teisę. 

 

22.5.2. Su kitomis dotacijomis susiję nustatyti faktai  

 

[Įstaiga arba] Komisija gali su kitomis dotacijomis susijusius nustatytus faktus taikyti ir šiai 

dotacijai (toliau – su kitomis dotacijomis susijusių nustatytų faktų taikymas ir šiai 

dotacijai), jei 

 

(a) nustatoma, kad gavėjas padarė su kitomis jam panašiomis sąlygomis skirtomis ES arba 

Euratomo dotacijomis susijusių sisteminių arba pasikartojančių klaidų, pažeidimų, 

sukčiavo arba nevykdė pareigų, ir tai turi esminės įtakos šiai dotacijai, ir jei  

 

(b) apie tuos nustatytus faktus, kartu pateikiant dotacijų, su kuriomis jie susiję, sąrašą, 

atitinkamam gavėjui oficialiai pranešama ne vėliau kaip per dvejus metus po šios 

dotacijos likučio išmokėjimo.  

 

Išplėtus nustatytų faktų taikymą gali būti atsisakyta pripažinti išlaidas (žr. 42 straipsnį), 

sumažinta dotacija (žr. 43 straipsnį), susigrąžintos nepagrįstai išmokėtos sumos (žr. 44 

straipsnį), sustabdyti mokėjimai (žr. 48 straipsnį), sustabdytas veiklos įgyvendinimas (žr. 49 

straipsnį) arba nutrauktas Susitarimas arba gavėjo dalyvavimas (žr. 50 straipsnį).  

 

22.5.3. Procedūra  

 

[Įstaiga arba] Komisija oficialiai praneš atitinkamam gavėjui apie sistemines arba 

pasikartojančias klaidas ir apie savo ketinimą išplėsti tokių per auditą nustatytų faktų taikymą, 

kartu pateikdama dotacijų, su kuriomis jie susiję, sąrašą.  

 

22.5.3.1.  Jei nustatyti faktai bus susiję su išlaidų atitiktimi reikalavimams, oficialiame 

pranešime bus: 

 

(a) paraginta pateikti pastabas dėl dotacijų, su kuriomis susiję nustatyti faktai, sąrašo; 

 

(b) paprašyta pateikti patikslintas su visomis atitinkamomis dotacijomis susijusias 

finansines ataskaitas;  

 

(c) nurodytas [Įstaigos arba]  Komisijos, atsižvelgiant į sistemines arba pasikartojančias 

klaidas, nustatytas ekstrapoliacijos koregavimo koeficientas, naudosimas 

atsisakomoms pripažinti sumoms apskaičiuoti, jei atitinkamas gavėjas:  

 

(i) manys, kad pateikti patikslintas finansines ataskaitas neįmanoma arba 

praktiškai neįvykdoma arba 
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(ii) nepateiks patikslintų finansinių ataskaitų.  

 

Atitinkamas gavėjas gali pateikti pastabų, patikslintas finansines ataskaitas ar pasiūlyti 

tinkamai pagrįstą alternatyvų koregavimo metodą per 90 dienų nuo pranešimo gavimo 

dienos. Pagrįstais atvejais [Įstaiga arba] Komisija gali šį terminą pratęsti. 

 

Tada [Įstaiga arba] Komisija, laikydamasi 42 straipsnio, gali pradėti atsisakymo pripažinti 

išlaidas procedūrą, remdamasi: 

 

- patikslintomis finansinėmis ataskaitomis, jei jos buvo patvirtintos; 

 

- pasiūlytu alternatyviu koregavimo metodu, jei su juo buvo sutikta, 

 

arba 

 

- ankstesniame pranešime nurodytu ekstrapoliacijos koregavimo koeficientu, jei ji 

negauna jokių pastabų ar patikslintų finansinių ataskaitų, nesutinka su gautomis 

pastabomis arba pasiūlytu alternatyviu koregavimo metodu arba nepatvirtina 

patikslintų finansinių ataskaitų. 

 

22.5.3.2. Jei nustatyti faktai bus susiję su esminėmis klaidomis, pažeidimais, sukčiavimu 

arba esminiu pareigų nevykdymu, oficialiame pranešime bus: 

 

(a) paraginta pateikti pastabas dėl dotacijų, su kuriomis susiję nustatyti faktai, sąrašo ir  

 

(b) nurodytas fiksuotas dydis, kurį [Įstaiga arba] Komisija ketina taikyti pagal 

proporcingumo principą. 

 

Atitinkamas gavėjas gali pateikti pastabų arba pasiūlyti tinkamai pagrįstą alternatyvų fiksuotą 

dydį per 90 dienų nuo pranešimo gavimo dienos.  

 

Tada [Įstaiga arba] Komisija, laikydamasi 43 straipsnio, gali pradėti dotacijos sumažinimo 

procedūrą, remdamasi: 

 

- pasiūlytu alternatyviu fiksuotu dydžiu, jei su juo buvo sutikta,  

 

arba 

 

- ankstesniame pranešime nurodytu fiksuotu dydžiu, jei ji negauna jokių pastabų arba 

nesutinka su jomis arba pasiūlytu alternatyviu fiksuotu dydžiu. 

 

22.6. Pareigų nevykdymo pasekmės  

 

Jei gavėjas nevykdys kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, visos 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.  
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23 STRAIPSNIS. VEIKLOS POVEIKIO VERTINIMAS 

 

23.1. Teisė vertinti veiklos poveikį 

 

[Įstaiga arba] Komisija gali atlikti tarpinius ir galutinius veiklos poveikio, lyginamo su 

[ES][Euratomo] programos tikslu, vertinimus.  

 
Vertinimai gali būti pradėti įgyvendinant veiklą ir ne vėliau kaip per [standartinis 1 

VARIANTAS: penkerius][2 VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama mažos vertės dotacija: 

trejus] metus po likučio išmokėjimo. Vertinimas laikomas pradėtu oficialaus pranešimo 

koordinatoriui arba gavėjams dieną. 

  

[Įstaiga arba] Komisija šiuos vertinimus gali atlikti tiesiogiai (pasitelkusi savo darbuotojus) 

arba netiesiogiai (pasitelkusi savo tam įgaliotas išorės įstaigas ar asmenis).  

 

Koordinatorius arba gavėjai turi pateikti visą informaciją, reikalingą veiklos poveikiui 

įvertinti, įskaitant elektronine forma pateikiamą informaciją. 

 

23.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, [Komisija][Įstaiga]  

gali taikyti 6 skyriuje aprašytas priemones.  

 

 

3 SKIRSNIS. SU PIRMINE INFORMACIJA IR REZULTATAIS SUSIJUSIOS 

TEISĖS IR PAREIGOS 

 

1 POSKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

23a STRAIPSNIS. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS VALDYMAS  

 

23a.1. Pareiga imtis priemonių Komisijos rekomendacijai dėl intelektinės nuosavybės 

valdymo žinių perdavimo veikloje įgyvendinti  

 

Jei gavėjai yra universitetai arba kitos viešosios mokslinių tyrimų organizacijos, jie turi imtis 

priemonių principams, išdėstytiems prie Komisijos rekomendacijos dėl intelektinės 

nuosavybės valdymo žinių perdavimo veikloje46 pridėto praktikos kodekso 1 ir 2 punktuose, 

įgyvendinti.  

 

Tai nekeičia šio skirsnio 2 ir 3 poskirsniuose nustatytų pareigų. 

 

Gavėjai turi užtikrinti, kad veikloje dalyvaujantys mokslininkai ir trečiosios šalys žinotų apie 

šias pareigas. 

 

                                                 
46  2008 m. balandžio 10 d. Komisijos rekomendacija C(2008) 1329 dėl intelektinės nuosavybės valdymo žinių 

perdavimo veikloje ir universitetų bei kitų viešųjų mokslinių tyrimų organizacijų praktikos kodekso. 
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23a.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei gavėjas nevykdo šiame straipsnyje nustatytų pareigų, [Komisija][Įstaiga]  gali taikyti bet 

kurią iš 6 skyriuje aprašytų priemonių.  

 

 

2 POSKIRSNIS. SU PIRMINE INFORMACIJA SUSIJUSIOS TEISĖS IR PAREIGOS  

 

24 STRAIPSNIS. SUSITARIMAS DĖL PIRMINĖS INFORMACIJOS 

 

24.1. Susitarimas dėl pirminės informacijos 

 

Gavėjai turi nustatyti su veikla susijusią pirminę informaciją ir sudaryti dėl jos (raštišką) 

susitarimą (toliau – susitarimas dėl pirminės informacijos).  

 

Pirminė informacija – bet kokio pavidalo ar pobūdžio (materialūs ar nematerialūs) duomenys, 

praktinės žinios arba informacija, įskaitant teises, tokias kaip nuosavybės teisės, kuriuos:  

 

(a) gavėjai turi prieš prisijungdami prie Susitarimo ir kurių 

 

(b)  reikia veiklai įgyvendinti arba sukurtiems rezultatams naudoti. 

 

24.2. 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. 

 

25 STRAIPSNIS. PRIEIGOS PRIE PIRMINĖS INFORMACIJOS TEISĖS  

 

25.1. Naudojimasis prieigos teisėmis. Prieigos teisių atsisakymas. Sublicencijų 

neteikimas 

 

Norint pasinaudoti prieigos teisėmis, reikia raštu pateikti prašymą (toliau – prašymas suteikti 

prieigą).  

 

Prieigos teisės – teisės šiame Susitarime nustatytomis sąlygomis naudotis rezultatais arba 

pirmine informacija. 

 

Prieigos teisių atsisakymas galioja, tik jei yra pateikiamas raštu. 

 

Jei nesutarta kitaip, prieigos teisės neapima teisės teikti sublicencijas.  
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25.2. Kitų gavėjų prieigos teisės, reikalingos jiems pavestoms veiklos užduotims 

įgyvendinti 

 

Gavėjai turi nemokamai suteikti vieni kitiems prieigą prie pirminės informacijos, kurios reikia 

jiems pavestoms veiklos užduotims įgyvendinti, nebent pirminę informaciją turintis gavėjas 

prieš prisijungdamas prie Susitarimo būtų: 

 

(a) informavęs kitus gavėjus, kad prieigai prie jo turimos pirminės  informacijos yra 

taikomi teisiniai apribojimai arba ribos, įskaitant su trečiųjų šalių (įskaitant personalą) 

teisėmis susijusius apribojimus arba ribas, arba būtų 

 

(b) su kitais gavėjais sutaręs, kad prieiga nebus teikiama nemokamai.   

 

25.3. Kitų gavėjų prieigos teisės, reikalingos savo sukurtiems rezultatams naudoti 

 

Gavėjai turi teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis suteikti vieni kitiems prieigą prie pirminės 

informacijos, kurios reikia, kad jie galėtų naudoti savo sukurtus rezultatus, nebent pirminę 

informaciją turintis gavėjas prieš prisijungdamas prie Susitarimo būtų informavęs kitus 

gavėjus, kad prieigai prie jo turimos pirminės informacijos yra taikomi teisiniai apribojimai 

arba ribos, įskaitant su trečiųjų šalių (įskaitant personalą) teisėmis susijusius apribojimus arba 

ribas. 

 

Teisingos ir pagrįstos sąlygos – tinkamos sąlygos, įskaitant galimas mokamo arba 

nemokamo naudojimosi sąlygas, kurias nustatant atsižvelgiama į konkrečias prašymo suteikti 

prieigą aplinkybes, pavyzdžiui, rezultatų arba pirminės informacijos, prie kurių prašoma 

prieigos, realią ar potencialią vertę ir (arba) numatomo naudojimosi mastą, trukmę ar kitas 

savybes. 

 

Jei nesutarta kitaip, prašymai suteikti prieigą gali būti teikiami laikotarpiu, ne ilgesniu kaip 

vieni metai po 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos.  

 

25.4. Susijusių subjektų prieigos teisės 

 

Jei konsorciumo susitarime nesutarta kitaip, prieiga prie pirminės informacijos, jeigu jai 

netaikomi teisiniai apribojimai arba ribos, įskaitant su trečiųjų šalių (įskaitant personalą) 

teisėmis susijusius apribojimus arba ribas, teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis (žr. 25.3 dalį) 

turi būti suteikta ir susijusiems subjektams47, įsisteigusiems ES valstybėje narėje arba 

                                                 
47  Žr. Dalyvavimo taisyklių reglamento Nr. 1290/2013 2 straipsnio 1 dalies 2 punkte pateiktą apibrėžtį: susi jęs 

subjektas – teisės subjektas: 

- kurį tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja dalyvis arba 
- kurį taip pat kaip ir dalyvį tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja tas pats subjektas, arba  
- kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja dalyvį.  

 Kontrolė gali pasireikšti bet kuria iš šių formų: 
(a) kai tiesiogiai ar netiesiogiai valdoma daugiau kaip 50 % atitinkamo teisės subjekto išleistojo 

kapitalo nominaliosios vertės arba to subjekto akcininkų ar partnerių balsavimo teisių dauguma; 

(b) kai tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai arba teisiškai naudojamasi atitinkamo teisės subjekto 
valdymo sprendžiamąja galia. 

Tačiau kontroliuojamojo pobūdžio santykiais nelaikomi tokie teisės subjektų santykiai:  
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asocijuotojoje šalyje48, jei to reikia, kad jie galėtų naudoti gavėjų, su kuriais jie yra susiję, 

sukurtus rezultatus. 

 

Jei nesutarta kitaip (žr. 25.1 dalį), atitinkamas susijęs subjektas prašymą turi pateikti  tiesiogiai 

gavėjui, turinčiam pirminę informaciją. 

 

Jei nesutarta kitaip, prašymai suteikti prieigą gali būti  teikiami laikotarpiu, ne ilgesniu kaip 

vieni metai po 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos.  

 

25.5. Trečiųjų šalių prieigos teisės  

 
[1 VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama tarpvalstybinė prieiga prie mokslinių tyrimų 

infrastruktūros: Prieigos teikėjas, jeigu jam netaikomi teisiniai apribojimai arba ribos, 

įskaitant su trečiųjų šalių (įskaitant personalą) teisėmis susijusius apribojimus arba ribas, 

turi suteikti naudotojams nemokamą prieigą prie pirminės informacijos, kurios reikia veiklai 

įgyvendinti. 
 

Prieigos teikėjas turi kuo skubiau informuoti naudotojus apie visus apribojimus, kurie galėtų 
turėti esminės įtakos prieigos teisių suteikimui.] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

25.6. 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. 

 

 

3 POSKIRSNIS. SU REZULTATAIS SUSIJUSIOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

26 STRAIPSNIS. REZULTATŲ NUOSAVYBĖ  

                                                                                                                                                         
(a) tai pačiai valstybinei investicinei korporacijai, instituciniam investuotojui arba rizikos kapitalo 

bendrovei tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso daugiau nei 50 % išleistojo kapitalo nominaliosios 
vertės arba akcininkų ar partnerių balsavimo teisių dauguma; 

(b) atitinkami teisės subjektai priklauso tai pačiai viešajai įstaigai arba yra jos prižiūrimi. 
48  Žr. Dalyvavimo taisyklių reglamento Nr. 1290/2013 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte pateiktą apibrėžtį: 

asocijuotoji šalis – trečioji šalis, kuri yra tarptautinio susitarimo su Sąjunga šalis, kaip nurodyta [1 

VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama ES dotacija: Bendrosios programos „Horizontas 2020“ reglamento 

Nr. 1291/2013 7 straipsnyje. 7 straipsnyje nustatomos ES nepriklausančių šalių dalyvavimo programoje 
„Horizontas 2020“ asocijuotųjų šalių teisėmis sąlygos.][2 VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama 

Euratomo dotacija: 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (Euratomas) Nr. 1314/2013 dėl Europos 

atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos (2014–2018 m.), kuria papildoma 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (toliau – „Horizonto 2020“ Euratomo 

mokslinių tyrimų ir mokymo programos reglamentas Nr. 1314/2013) (OL L 347, 2013 12 20, p. 948) 5 

straipsnyje. 5 straipsnyje nustatomos ES nepriklausančių šalių dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ 
asocijuotųjų šalių teisėmis sąlygos.] 
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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  

 

Rezultatai yra dviejų ar daugiau gavėjų bendra nuosavybė, jei:  

 

(a) jie šiuos rezultatus sukūrė bendromis jėgomis ir jei 

 

(b) neįmanoma: 

 

(i) nustatyti kiekvieno gavėjo atitinkamo indėlio arba 

 

(ii) atskirti rezultatų siekiant teikti paraišką dėl jų apsaugos, ją gauti arba ją 

išlaikyti (žr. 27 straipsnį). 

 

Bendrasavininkiai turi sudaryti (raštišką) susitarimą dėl bendros nuosavybės paskirstymo ir 

naudojimosi ja sąlygų (toliau – bendros nuosavybės susitarimas), kad būtų užtikrintas šiame 

Susitarime nustatytų jų pareigų vykdymas.  

 

Jei bendros nuosavybės susitarime nesutarta kitaip, kiekvienas bendrasavininkis gali suteikti 

trečiosioms šalims neišimtines licencijas naudoti keliems savininkams priklausančius 

rezultatus (be teisės teikti sublicencijas), jei kitiems bendrasavininkiams:  

 

(a) apie tai iš anksto pranešama bent prieš 45 dienas ir jei  

 

(b) jiems suteikiama tinkama ir pagrįsta kompensacija. 

 

Kai rezultatai jau sukurti, bendrasavininkiai gali (raštu) sutarti taikyti kitokį nei  bendros 

nuosavybės principą (pavyzdžiui, nuosavybės teises perduoti vienam savininkui (žr. 30 

straipsnį), o kitiems suteikti prieigos teises). 

 

26.3. Trečiųjų šalių (įskaitant personalą) teisės  

 

Jei trečiosioms šalims (įskaitant personalą) leidžiama pareikalauti teisių į rezultatus, 

atitinkamas gavėjas turi užtikrinti, kad tai derėtų su Susitarime nustatytomis jo pareigomis.  

 

Jei rezultatus sukuria trečioji šalis, atitinkamas 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.  
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26.4.  [ES][Euratomo][Įstaigos] nuosavybės teisės siekiant apsaugoti rezultatus  

 

26.4.1. [ES][Euratomas][Įstaiga] , atitinkamam 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 

 

(c) gavėjas ketina perduoti rezultatus kitam ES valstybėje narėje arba asocijuotojoje šalyje 

įsisteigusiam gavėjui ar trečiajai šaliai, kuri ir užtikrins jų apsaugą.  

 

Išskyrus a, b ir c punktuose nurodytus atvejus, gavėjas, prieš skleisdamas rezultatus, turi apie 

tai oficialiai pranešti [Komisijai][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 [Komisija][Įstaiga] nuspręs perimti nuosavybės teises, ji oficialiai praneš apie tai 

atitinkamam gavėjui per 45 dienas nuo jo pranešimo gavimo dienos. 

 

Iki šio laikotarpio pabaigos arba, jei [Komisija][Įstaiga]  nusprendė perimti nuosavybės teises, 

iki tol, kol ji neatlieka rezultatams apsaugoti būtinų veiksmų, negalima vykdyti jokios šių 

rezultatų sklaidos.  

 

26.4.2. [ES][Euratomas][Įstaiga] , atitinkamam 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 

[Komisijai][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 [Komisija][Įstaiga]  nuspręs perimti nuosavybės teises, ji oficialiai praneš apie tai 

atitinkamam gavėjui per 45 dienas nuo jo pranešimo gavimo dienos. 
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26.5. 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. 

 

27 STRAIPSNIS. REZULTATŲ APSAUGA. INFORMAVIMAS APIE ES 

FINANSAVIMĄ 

 

27.1. Pareiga apsaugoti rezultatus 

 

Kiekvienas gavėjas turi išnagrinėti galimybę apsaugoti savo sukurtus rezultatus ir turi deramai 

apsaugoti juos tinkamą laikotarpį tinkamoje teritorijoje, jei:  

 

(a) galima pagrįstai tikėtis, kad rezultatai gali būti panaudoti komerciniais ar pramoniniais 

tikslais ir jei 

 

(b) jų apsauga įmanoma, pagrįsta ir pateisinama (atsižvelgiant į aplinkybes) . 

 

Priimdamas sprendimą dėl apsaugos, gavėjas turi atsižvelgti į savo teisėtus interesus ir į kitų 

gavėjų teisėtus (ypač komercinius) interesus. 

 
27.2. [ES][Euratomo][Įstaigos] nuosavybės teisės siekiant apsaugoti rezultatus 

 

Jei gavėjas neketina užtikrinti savo rezultatų apsaugos, ketina ją nutraukti arba neprašyti jos 

pratęsti, [ES][Euratomas][Įstaiga]  gali tam tikromis sąlygomis (žr. 26.4 dalį) perimti 

nuosavybės teises, kad būtų užtikrinta (tolesnė) rezultatų apsauga. 

 

27.3. Informacija apie ES finansavimą  

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  nepaprašo ar su ja nesutariama kitaip ir jei tai įmanoma, gavėjo arba 

gavėjo vardu pateiktose paraiškose dėl rezultatų apsaugos (įskaitant patentų paraiškas) turi 

būti pateikta ši informacija: 

 
„Projektas, dėl kurio rezultatų pateikta ši paraiška, finansuotas pagal dotacijos susitarimą 
Nr. [numeris], sudarytą pagal [Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą 
„Horizontas 2020“][Euratomo 2014–2018 m. mokslinių tyrimų ir mokymo programą].“ 

 

27.4. 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.  
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28 STRAIPSNIS. REZULTATŲ NAUDOJIMAS  

 

28.1. Pareiga naudoti rezultatus 

 

Kiekvienas gavėjas turi ne vėliau kaip per ketverius metus po 3 straipsnyje nustatyto 

laikotarpio pabaigos imtis priemonių, kurių tikslas – užtikrinti, kad jo sukurti rezultatai būtų 

panaudoti (tiesiogiai arba netiesiogiai, visų pirma perdavus nuosavybės teises arba suteikus 

licenciją, žr. 30 straipsnį):  

 

(a) kitoje nei ši veikla mokslinių tyrimų veikloje;  

 

(b) modeliuojant, kuriant ar parduodant produktą ar procesą; 

 

(c) kuriant ir teikiant paslaugą arba 

 

(d) standartizacijos veikloje. 

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei nustatomos darbo programoje numatytos papildomos 

naudojimo pareigos: Be to, gavėjai turi ne vėliau kaip per ketverius metus po 3 straipsnyje  

nustatyto laikotarpio pabaigos įvykdyti 1 priede nustatytas papildomas naudojimo pareigas.] 

 

Dėl to nesikeičia 37 straipsnyje nustatyta pareiga užtikrinti saugumą – ši pareiga tebegalioja.  

 

28.2. Rezultatai, kuriais būtų galima prisidėti prie europinių arba tarptautinių 

standartų. Informacija apie ES finansavimą 

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei rezultatais būtų galima prisidėti prie standartų, jei tai 

numatyta darbo programoje: Jei galima pagrįstai tikėtis, kad rezultatais būtų galima 

prisidėti prie europinių arba tarptautinių standartų, atitinkamas gavėjas turi ne vėl iau kaip 

per ketverius metus po 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos informuoti apie tai 
[Komisiją][Įstaigą].] 

 

Jei rezultatai įtraukiami į standartą, atitinkamas gavėjas, jei [Komisija][Įstaiga]  nepaprašo ar 

su ja nesutariama kitaip ir jei tai įmanoma, paprašo standartizacijos institucijos įtraukti į 

standartą (ar su juo susijusią informaciją) šį pareiškimą:  

 
„Į šį standartą įtraukti rezultatai buvo sukurti gavus finansavimą pagal dotacijos susitarimą 
Nr. [numeris], sudarytą pagal [Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą 
„Horizontas 2020“][Euratomo 2014–2018 m. mokslinių tyrimų ir mokymo programą].“ 

 

28.3. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, gali būti pagal 43 

straipsnį mažinama dotacija.  

 

Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų 6 skyriuje aprašytų 

priemonių.  
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29 STRAIPSNIS. REZULTATŲ SKLAIDA. ATVIRA PRIEIGA. INFORMAVIMAS 

APIE ES FINANSAVIMĄ 

 

29.1. Pareiga skleisti rezultatus  

 

Kiekvienas gavėjas, jei tai nepažeidžia teisėtų jo interesų, turi kuo skubiau paskleisti savo 

sukurtus rezultatus, t. y. tinkamomis priemonėmis (kitomis nei su rezultatų apsauga ar 

naudojimu susijusios priemonės), įskaitant mokslines publikacijas (bet kokiose žiniaskla idos 

priemonėse), paskelbti juos visuomenei. 

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei nustatomos darbo programoje numatytos papildomos 

skleidimo pareigos: Be to, gavėjai turi vykdyti 1 priede nustatytas papildomas skleidimo 

pareigas.] 

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei nustatomos darbo programoje numatytos papildomos su 

sąveikumu susijusios skleidimo pareigos: Be to, gavėjai turi laikotarpiu, ne ilgesniu kaip 

ketveri metai po 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos, skleisti informaciją apie 
rezultatų, kurių reikia sąveikumui užtikrinti, technines specifikacijas.] 

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei nustatomos darbo programoje numatytos papildomos su 

tarpvalstybiniu sąveikumu susijusios skleidimo pareigos: Be to, gavėjai turi laikotarpiu, ne 

ilgesniu kaip ketveri metai po 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos, skleisti su 

tarpvalstybiniu sąveikumu susijusius rezultatus (žr. 1 priedą) ir bet kokius rezultatus, kurių 

reikia tarpvalstybiniam sąveikumui užtikrinti (visų pirma, informaciją apie bendras technines 
specifikacijas ir programinės įrangos komponentus).] 

 

Dėl to nesikeičia 27 straipsnyje nustatyta pareiga apsaugoti rezultatus, 36 straipsnyje nustatyta 

pareiga saugoti konfidencialumą, 37 straipsnyje nustatyta pareiga užtikrinti saugumą ar 39 

straipsnyje nustatyta pareiga apsaugoti asmens duomenis – visos šios pareigos tebegalioja.  

 

Ketindamas skleisti savo sukurtus rezultatus, gavėjas turi iš anksto, bent prieš 45 dienas, jei 

nesutarta kitaip, pranešti apie tai kitiems gavėjams ir kartu pateikti pakankamai informacijos 

apie skleisimus rezultatus.  

 

Bet kuris kitas gavėjas gali per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos, jei nesutarta kitaip, 

pareikšti prieštaravimą, jei jis gali įrodyti, kad būtų smarkiai pažeisti jo teisėti su rezultatais ar 

pirmine informacija susiję interesai. Tokiais atvejais sklaida negali būti vykdoma, nebent būtų 

imtasi atitinkamų veiksmų šiems teisėtiems interesams apsaugoti.  

 

Jei gavėjas neketina užtikrinti savo rezultatų apsaugos, jam tam tikromis sąlygomis (žr. 26.4.1 

dalį) gali reikėti prieš pradedant sklaidą oficialiai pranešti apie tai [Komisijai][Įstaigai]. 

 

29.2. Atvira prieiga prie mokslinių publikacijų 

 

Kiekvienas gavėjas turi užtikrinti atvirą prieigą (nemokamą internetinę prieigą bet kuriam 

naudotojui) prie visų su jo sukurtais rezultatais susijusių kitų mokslininkų recenzuotų 

mokslinių publikacijų.  

 

Visų pirma jis privalo: 
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(a) kuo skubiau ir ne vėliau kaip publikacijos paskelbimo dieną pateikti automatizuotai 

nuskaitomą elektroninę paskelbtos versijos arba galutinio patvirtinto skelbti 

rankraščio, recenzuoto kito mokslininko, kopiją saugoti mokslinių publikacijų 

saugykloje.  

 

Be to, gavėjas turi stengtis tuo pat metu pateikti saugoti mokslinių tyrimų duomenis, 

reikalingus pateiktose saugoti mokslinėse publikacijose pristatomiems rezultatams 

pagrįsti; 

 

(b) užtikrinti saugykloje atvirą prieigą prie pateiktos saugoti publikacijos vėliausiai:  

 

(i) publikacijos paskelbimo dieną, jei leidėjas suteikia galimybę nemokamai 

susipažinti su elektronine versija, arba 

 

(ii) visais kitais atvejais – per šešis mėnesius (socialinių ir humanitarinių mokslų 

publikacijų atveju – per dvylika mėnesių) nuo publikacijos paskelbimo dienos; 

 

(c) užtikrinti saugykloje atvirą prieigą prie bibliografinių metaduomenų, pagal kuriuos 

identifikuojama pateikta saugoti publikacija.  

 

Bibliografiniai metaduomenys turi būti standartinės formos ir apimti šią informaciją:  

 

- frazes [„Europos Sąjunga (ES)“ ir „Horizontas 2020“][„Euratomas“ ir 

„Euratomo 2014–2018 m. mokslinių tyrimų ir mokymo programa“];  

 

- veiklos pavadinimą, santrumpą ir dotacijos susitarimo numerį; 

 

- paskelbimo datą ir ribojamojo laikotarpio, jei toks nustatomas, trukmę ir  

 

- nuolatinį atpažinties kodą.  

 

29.3. Atvira prieiga prie mokslinių tyrimų duomenų 

 
[1a VARIANTAS, naudotinas, jei įgyvendinama su mokslinių tyrimų atvirųjų duomenų 

bandomuoju projektu susijusi veikla: Dėl įgyvendinant veiklą sukauptų elektroninių 

mokslinių tyrimų duomenų (toliau – duomenys) pasakytina, kad gavėjai privalo: 

 

(a) pateikti mokslinių tyrimų duomenų saugykloje saugoti, taip pat imtis priemonių 

suteikti trečiosioms šalims galimybę (visiems naudotojams nemokamai) pasiekti, gauti, 

naudoti, dauginti ir skleisti: 

 

(i) duomenis, įskaitant susijusius metaduomenis, reikalingus mokslinėse 

publikacijose pristatomiems rezultatams pagrįsti – kuo skubiau; 

 
(ii) [A VARIANTAS, naudotinas, jei įgyvendinama su mokslinių tyrimų atvirųjų 

duomenų bandomuoju projektu susijusi sveikatos srities veikla, jei tai 

numatyta darbo programoje: duomenis, kurie yra svarbūs siekiant panaikinti 

visuomenės sveikatai iškilusį pavojų, jei to konkrečiai paprašo 
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[Komisija][Įstaiga] – per prašyme nurodytą terminą][B VARIANTAS: 

netaikoma]; 

 

(iii) kitus duomenis, įskaitant susijusius metaduomenis – duomenų valdymo plane 

(žr. 1 priedą) nustatytomis sąlygomis ir per jame nustatytus terminus; 

 

(b) saugykloje teikti informaciją apie priemones, kuriomis gali naudotis gavėjai ir kurių 

reikia rezultatams pagrįsti (ir, jei įmanoma, suteikti pačias priemones). 

 

Dėl to nesikeičia 27 straipsnyje nustatyta pareiga apsaugoti rezultatus, 36 straipsnyje 

nustatyta pareiga saugoti konfidencialumą, 37 straipsnyje nustatyta pareiga užtikrinti 

saugumą ar 39 straipsnyje nustatyta pareiga apsaugoti asmens duomenis – visos šios 

pareigos tebegalioja. 

 

Išimties atveju gavėjai neprivalo užtikrinti atviros prieigos prie tam tikrų jų turimų a punkto i 

ir iii papunkčiuose nurodytų mokslinių tyrimų duomenų dalių, jei, padarius jas atvirai 

prieinamas, kiltų pavojus, kad nebus įgyvendintas 1 priede aprašytas pagrindinis veiklos 

tikslas. Tokiu atveju duomenų valdymo plane turi būti nurodytos prieigos nesuteikimo 

priežastys. 

 
[papildomas VARIANTAS, naudotinas, jei įgyvendinama su mokslinių tyrimų atvirųjų 

duomenų bandomuoju projektu susijusi sveikatos srities veikla, jei tai numatyta darbo 

programoje: Išimties atveju gavėjai neprivalo užtikrinti atviros prieigos ir prie jų turimų a 

punkto ii papunktyje nurodytų mokslinių tyrimų duomenų, jei [Komisija][Įstaiga] sutinka, kad 

vietoje atviros prieigos būtų suteikiamos specialios prieigos teisės trečiosioms šalims, 

kurioms tų duomenų reikia, kad būtų galima panaikinti visuomenės sveikatai iškilusį pavojų. 

Šios prieigos teisės turi apimti teisę nemokamai susipažinti su duomenimis, juos gauti, 
naudoti ir dauginti.]] 

 
[1b VARIANTAS, naudotinas, jei įgyvendinama su mokslinių tyrimų atvirųjų duomenų 

bandomuoju projektu NESUSIJUSI sveikatos srities veikla, jei tai numatyta darbo 

programoje: [Komisija][Įstaiga] gali paprašyti gavėjų: 

 

(a) pateikti saugoti mokslinių tyrimų duomenų saugykloje elektroninius mokslinių tyrimų 

duomenis, kurie buvo sukaupti įgyvendinant veiklą ir yra svarbūs siekiant panaikinti 

visuomenės sveikatai iškilusį pavojų, ir imtis priemonių suteikti trečiosioms šalims 

galimybę (visiems naudotojams nemokamai) su tais duomenimis susipažinti, juos 

gauti, naudoti, dauginti ir skleisti  

 

arba  

 

(b) suteikti trečiosioms šalims, kurioms elektroninių mokslinių tyrimų duomenų reikia, 

kad būtų galima panaikinti visuomenės sveikatai iškilusį pavojų, specialias prieigos 

teises (apimančias teisę nemokamai susipažinti su duomenimis, juos gauti, naudoti ir 

dauginti) 

 

per [Komisijos][Įstaigos] prašyme nurodytą terminą. 
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Dėl to nesikeičia 27 straipsnyje nustatyta pareiga apsaugoti rezultatus, 36 straipsnyje 

nustatyta pareiga saugoti konfidencialumą, 37 straipsnyje nustatyta pareiga užtikrinti 

saugumą ar 39 straipsnyje nustatyta pareiga apsaugoti asmens duomenis – visos šios 
pareigos tebegalioja.] 
 

[1c VARIANTAS, naudotinas, jei įgyvendinama sveikatos srities veikla, kuria siekiama 

panaikinti visuomenės sveikatai kylančius pavojus, jei tai numatyta darbo programoje:  

Gavėjai turi ne vėliau kaip per 30 dienų nuo elektroninių mokslinių tyrimų duomenų, 

sukaupiamų įgyvendinant veiklą, sukūrimo pateikti juos saugoti mokslinių tyrimų duomenų  

saugykloje ir imtis priemonių suteikti trečiosioms šalims galimybę (visiems naudotojams 

nemokamai) su tais duomenimis susipažinti, juos gauti, naudoti, dauginti ir skleisti.  

 

Dėl to nesikeičia 27 straipsnyje nustatyta pareiga apsaugoti rezultatus, 36 straipsnyje 

nustatyta pareiga saugoti konfidencialumą, 37 straipsnyje nustatyta pareiga užtikrinti 

saugumą ar 39 straipsnyje nustatyta pareiga apsaugoti asmens duomenis – visos šios 

pareigos tebegalioja. 

 

Išimties atveju gavėjai neprivalo užtikrinti atviros prieigos, jei [Komisija][Įstaiga] sutinka, 

kad vietoje jos būtų suteikiamos specialios prieigos teisės trečiosioms šalims, kurioms tų 

mokslinių tyrimų duomenų reikia, kad būtų galima panaikinti visuomenės sveikatai iškilusį 

pavojų. Šios prieigos teisės turi apimti teisę nemokamai susipažinti su duomenimis, juos 
gauti, naudoti ir dauginti.] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

29.4. Informacija apie ES finansavimą. Pareiga ir teisė naudoti ES emblemą  

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  nepaprašo ar su ja nesutariama kitaip ir jei tai įmanoma, skleidžiant 

rezultatus (bet kokia forma, įskaitant elektroninę) privaloma:  

 

(a) naudoti ES emblemą ir  

 

(b) pateikti šį tekstą: 

 
„Šis projektas finansuotas pagal dotacijos susitarimą Nr. [numeris], sudarytą pagal [Europos 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“][Euratomo 2014–2018 m. 
mokslinių tyrimų ir mokymo programą].“ 

 

Jei kartu naudojamas kitas logotipas, jis neturi nustelbti ES emblemos.  

 

Vykdydami šiame straipsnyje nustatytas pareigas, gavėjai gali naudoti ES emblemą be 

išankstinio [Komisijos][Įstaigos] pritarimo. 

 

Tačiau jiems nesuteikiama išimtinio naudojimo teisė.  

 

Be to, jie negali savintis ES emblemos ar kitų panašių prekės ženklų ar logotipų nei juos 

registruodami, nei kitais būdais. 
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29.5. [Komisijos][Įstaigos] atsakomybės apribojimo pareiškimas 

 

Skleidžiant rezultatus reikia nurodyti, kad tai tik autoriaus nuomonė ir kad 

[Komisija][Įstaiga]  neatsako už jokį galimą pateikiamos informacijos panaudojimą. 

 

29.6. 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.  

 

30 STRAIPSNIS. REZULTATŲ PERDAVIMAS IR LICENCIJAVIMAS 

 

30.1. Nuosavybės teisių perdavimas 

 

Kiekvienas gavėjas gali perduoti nuosavybės teises į savo sukurtus rezultatus. 

 

Tačiau jis turi užtikrinti, kad 26.2, 26.4 dalyse, 27, 28, 29, 30 ir 31 straipsniuose nustatytos jo 

pareigos galiotų ir naujajam savininkui ir kad šis savininkas privalėtų perduoti šias pareigas 

paskesniems savininkams, kuriems būtų perduotos nuosavybės teisės.  

 

Dėl to nesikeičia 37 straipsnyje nustatyta pareiga užtikrinti saugumą – ši pareiga tebegalioja.  

 

Jei nesudarytas kitoks (raštiškas) susitarimas dėl konkrečiai nurodytų trečiųjų šalių, arba jei 

tai nėra neįmanoma vadovaujantis taikytinais susijungimų ir įsigijimų srities ES ir 

nacionalinės teisės aktais, ketindamas perduoti rezultatų nuosavybės teises, gavėjas turi iš 

anksto, bent prieš 45 dienas (arba trumpesnį laikotarpį, jei dėl to sutarta raštu), pranešti apie 

tai kitiems gavėjams, tebeturintiems prieigos prie rezultatų teisę (arba tebegalintiems prašyti 

ją suteikti). Šiame pranešime turi būti pateikta pakankamai informacijos apie naująjį 

savininką, kad visi atitinkami gavėjai galėtų įvertinti poveikį savo prieigos teisėms.  

 

Jei dėl konkrečiai nurodytų trečiųjų šalių (raštu) nesutarta kitaip, bet kuris kitas gavėjas gali 

per 30 dienų (arba trumpesnį laikotarpį, jei dėl to sutarta raštu) nuo pranešimo gavimo dienos 

pareikšti prieštaravimą, jei jis gali įrodyti, kad tuo perdavimu būtų smarkiai pažeistos jo 

prieigos teisės. Tokiu atveju perdavimas negali įvykti tol, kol atitinkami gavėjai nepasiekė 

susitarimo. 

 

30.2. Licencijų suteikimas 

 

Kiekvienas gavėjas gali suteikti licencijas (ar kitaip suteikti teisę) naudoti jo sukurtus 

rezultatus, jei: 

 

(a) tai nekliudo pasinaudoti 31 straipsnyje nustatytomis prieigos teisėmis; 

 
(b) [1 VARIANTAS, naudotinas, jei 1 priede nustatytos papildomos naudojimo 

pareigos: gavėjas vykdo savo papildomas naudojimo pareigas (žr. 28.1 dalį ir 1 

priedą)] [2 VARIANTAS: netaikoma]. 



Dotacijos susitarimo numeris: [įrašyti numerį] [įrašyti santrumpą] [įrašyti kvietimo kodą] 
 
„Horizonto 2020“ pavyzdiniai dotacijų susitarimai. „Horizonto 2020“ bendrasis pavyzdinis dotacijos susitarimas 

su daugiau kaip vienu gavėju – v5.0 – 2017 10 18 

76 

 

Be a ir b punktų, taip pat taikoma nuostata, kad išimtinės licencijos naudoti rezultatus gali 

būti suteiktos, tik jei visi kiti atitinkami gavėjai atsisakė savo prieigos teisių (žr. 31.1 dalį).  

 

Dėl to nesikeičia 29 straipsnyje nustatyta skleidimo pareiga ar 37 straipsnyje nustatyta pareiga 

užtikrinti saugumą – šios pareigos tebegalioja.  

 
30.3. [Komisijos][Įstaigos] teisė paprieštarauti perdavimui arba licencijavimui 

 
[1 VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama ES dotacija: [Komisija][Įstaiga] gali laikotarpiu, 

ne ilgesniu kaip ketveri metai po 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos, paprieštarauti 

nuosavybės teisių perdavimui arba išimtinių licencijų naudoti rezultatus suteikimui, jei:  

 

(a) perduoti teises arba suteikti išimtinę licenciją ketinama trečiajai šaliai, įsisteigusiai 

ES nepriklausančioje šalyje, kuri nėra programos „Horizontas 2020“ asocijuotoji 

šalis, ir jei 

 

(b) [Komisija][Įstaiga] mano, kad perdavimas arba licencija neatitinka su 

konkurencingumu susijusių ES interesų arba yra nesuderinami su etikos principais 

arba saugumo aspektais. 

 

Ketindamas perduoti nuosavybės teises arba suteikti išimtinę licenciją, gavėjas prieš tam 

įvykstant turi oficialiai pranešti apie tai [Komisijai][Įstaigai] ir:  

 

- nurodyti atitinkamus konkrečius rezultatus; 

 

- detaliai aprašyti naująjį savininką arba licencijos gavėją ir planuojamą arba 

potencialų rezultatų naudojimą;  

 

- pateikti perdavimo arba licencijos suteikimo tikėtino poveikio ES 

konkurencingumui ir jo suderinamumo su etikos principais ir saugumo aspektais 

pagrįstą vertinimą. 

 

[Komisija][Įstaiga] gali paprašyti pateikti papildomos informacijos. 

 

Jei [Komisija][Įstaiga] nusprendžia paprieštarauti perdavimui arba išimtinės licencijos 

suteikimui, ji turi oficialiai pranešti apie tai atitinkamam gavėjui per 60 dienų nuo pranešimo 

(arba bet kokios jos paprašytos papildomos informacijos) gavimo dienos.  

 

Perdavimas ar licencijavimas negali būti vykdomas šiais atvejais:  

 

- jei [Komisija][Įstaiga] dar nėra priėmusi sprendimo per pirmiau nurodytą 

laikotarpį; 

 

- jei [Komisija][Įstaiga] pareiškia prieštaravimą; 

 

- tol, kol neįvykdomos tam tikros sąlygos, jei jos buvo numatytos 

[Komisijos][Įstaigos] pareikštame prieštaravime.]  
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[2 VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama Euratomo dotacija: Komisija gali [VARIANTAS:  

laikotarpiu, ne ilgesniu kaip ketveri metai po 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos,] 

paprieštarauti nuosavybės teisių perdavimui arba išimtinių ar neišimtinių licencijų naudoti 

rezultatus suteikimui, jei: 

 

(a) perduoti teises ar suteikti licenciją ketinama trečiajai šaliai, įsisteigusiai ES 

nepriklausančioje šalyje, kuri nėra Euratomo 2014–2018 m. mokslinių tyrimų ir 

mokymo programos asocijuotoji šalis, ir jei 

 

(b) Komisija mano, kad perdavimas ar licencija neatitinka su konkurencingumu susijusių 

ES interesų arba yra nesuderinami su etikos principais arba saugumo aspektais.  

 

Saugumo aspektai apima valstybių narių gynybinius interesus pagal Euratomo 

sutarties 24 straipsnį. 

 

Ketindamas perduoti nuosavybės teises arba suteikti licenciją, gavėjas prieš tam įvykstant turi 

oficialiai pranešti apie tai Komisijai ir: 

 

- nurodyti atitinkamus konkrečius rezultatus; 

 

- detaliai aprašyti rezultatus, naująjį savininką arba licencijos gavėją ir planuojamą 

arba potencialų rezultatų naudojimą; 

 

- pateikti perdavimo arba licencijos suteikimo tikėtino poveikio ES 

konkurencingumui ir jo suderinamumo su etikos principais ir saugumo aspektais 

pagrįstą vertinimą. 

 

Komisija gali paprašyti pateikti papildomos informacijos.  

 

Jei Komisija nuspręs paprieštarauti perdavimui arba licencijos suteikimui, ji oficialiai praneš 

apie tai atitinkamam gavėjui per 60 dienų nuo pranešimo (arba bet kokios paprašytos 

papildomos informacijos) gavimo dienos.  

 

Perdavimas ar licencijavimas negali būti vykdomas šiais atvejais:  

 

- jei Komisija dar nėra priėmusi sprendimo per pirmiau nurodytą laikotarpį;  

 

- jei Komisija pareiškia prieštaravimą; 

 

- tol, kol neįvykdomos tam tikros sąlygos, jei jos buvo numatytos Komisijos 

pareikštame prieštaravime. ]  

 
[3 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

30.4. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, gali būti mažinama 

dotacija (žr. 43 straipsnį).  
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Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų 6 skyriuje aprašytų 

priemonių.  

 

31 STRAIPSNIS. PRIEIGOS PRIE REZULTATŲ TEISĖS 

 

31.1. Naudojimasis prieigos teisėmis. Prieigos teisių atsisakymas. Sublicencijų 

neteikimas 

 

Taikomos 25.1 dalyje nustatytos sąlygos. 

 

Dėl šiame straipsnyje nustatytų pareigų nesikeičia 37 straipsnyje nustatyta pareiga užtikrinti 

saugumą – ši pareiga tebegalioja.  

 

31.2. Kitų gavėjų prieigos teisės, reikalingos jiems pavestoms veiklos užduotims 

įgyvendinti 

 

Gavėjai turi nemokamai suteikti vieni kitiems prieigą prie rezultatų, kurių reikia jiems 

pavestoms veiklos užduotims įgyvendinti.  

 

31.3. Kitų gavėjų prieigos teisės, reikalingos savo sukurtiems rezultatams naudoti 

 

Gavėjai turi teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis (žr. 25.3 dalį) suteikti vieni kitiems prieigą 

prie rezultatų, kurių reikia, kad jie galėtų naudoti savo sukurtus rezultatus.   

 

Jei nesutarta kitaip, prašymai suteikti prieigą gali būti teikiami laikotarpiu, ne ilgesniu kaip 

vieni metai po 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos.  

 

31.4. Susijusių subjektų prieigos teisės 

 

Jei konsorciumo susitarime nesutarta kitaip, prieiga prie rezultatų teisingomis ir pagrįstomis 

sąlygomis (žr. 25.3 dalį) turi būti suteikta ir susijusiems subjektams, įsisteigusiems ES 

valstybėje narėje arba asocijuotojoje šalyje, jei to reikia, kad tie subjektai galėtų naudoti 

gavėjų, su kuriais jie yra susiję, sukurtus rezultatus.  

 

Jei nesutarta kitaip (žr. 31.1 dalį), atitinkamas susijęs subjektas tokius prašymus turi pateikti 

tiesiogiai gavėjui, kuriam priklauso rezultatai.  

 

Jei nesutarta kitaip, prašymai suteikti prieigą gali būti teikiami laikotarpiu, ne ilgesniu kaip 

vieni metai po 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos. 

 

31.5. ES institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų ir ES valstybių narių prieigos teisės  

 
[Standartinis 1 VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama ES dotacija: Gavėjai 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 konkuravimo tikslais. 
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Dėl to nesikeičia teisė komunikacijos ir viešinimo tikslais (žr. 38.2 dalį) naudoti bet kokią iš 
gavėjų gautą medžiagą, dokumentus ar informaciją.] 

 
[2 VARIANTAS, naudotinas, jei kvietimas susijęs su konkrečiu tikslu „Saugi visuomenė. 

Europos ir jos piliečių laisvės bei saugumo apsauga“: Gavėjai turi nemokamai suteikti ES 

institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms, taip pat valstybių narių nacionalinėms 

institucijoms prieigą prie savo sukurtų rezultatų, kad jos galėtų kurti, įgyvendinti ar stebėti 

savo šios srities politiką ar programas.  

 

Tokiomis prieigos teisėmis galima naudotis tik nekomerciniais ir ne konkuravimo tikslais.  

 

Prieiga suteikiama, tik jei susitariama dėl konkrečių sąlygų, kuriomis užtikr inama, kad: 

 

(a) prieiga būtų naudojamasi tik pagal paskirtį; 

 

(b)  galiotų atitinkamos pareigos saugoti konfidencialumą. 

 

Prašymą teikianti ES valstybė narė arba ES institucija, įstaiga, organas ar agentūra turi apie 

jį informuoti visas kitas ES valstybes nares.  

 

Dėl to nesikeičia 37 straipsnyje nustatyta pareiga užtikrinti saugumą – ši pareiga 

tebegalioja.] 

 
[3 VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama Euratomo dotacija: Gavėjai turi nemokamai 

suteikti Europos atominės energijos bendrijai (Euratomui) ir jos bendrosioms įmonėms 

prieigą prie savo sukurtų rezultatų, kad jos galėtų kurti, įgyvendinti ir stebėti įvairių krypčių 

Euratomo politiką ir programas arba kad galėtų vykdyti pareigas, prisiimtas tarptautiniu 

mastu bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis. 

 

Taikant išimtį, kitaip nei numatyta 31.1 dalyje, tokios prieigos teisės apima teisę leisti 

trečiosioms šalims naudotis rezultatais per viešuosius pirkimus ir teisę teikti sublicencijas – 
šiomis teisėmis galima naudotis tik nekomerciniais ir ne konkuravimo tikslais.] 

 

31.6. Trečiųjų šalių prieigos teisės  

 
[1a VARIANTAS, naudotinas, jei nustatomos su papildomomis dotacijomis susijusios 

papildomos prieigos teisės, jei tai numatyta darbo programoje: Gavėjai turi 31.2 ir 31.3 

dalyse nustatytomis sąlygomis suteikti prieigą prie savo rezultatų papildomiems gavėjams 49, 

kad šie galėtų vykdyti papildomą (-us) dotacijų susitarimą (-us) (žr. 2 straipsnį).] 

 
[1b VARIANTAS, naudotinas, jei nustatomos darbo programoje numatytos papildomos su 

sąveikumu susijusios prieigos teisės: Gavėjai turi laikotarpiu, ne ilgesniu kaip ketveri metai 

po 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos, [A VARIANTAS: teisingomis ir pagrįstomis 

sąlygomis (žr. 25.3 dalį)][B VARIANTAS: nemokamai] teikti trečiosioms šalims prieigą prie 

savo rezultatų, kurių reikia sąveikumui užtikrinti.] 

 

                                                 
49  Papildomas gavėjas – papildomame dotacijos susitarime gavėju įvardytas subjektas. 
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[1c VARIANTAS, naudotinas, jei nustatomos darbo programoje numatytos papildomos su 

tarpvalstybiniu sąveikumu susijusios prieigos teisės: Gavėjai turi laikotarpiu, ne ilgesniu 

kaip ketveri metai po 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos, nemokamai teikti 

trečiosioms šalims prieigą prie savo rezultatų, kurių reikia sąveikumui užtikrinti, visų pirma 

siekiant įgyvendinti rezultatus veikloje nedalyvaujančiose ES valstybėse narėse ar 

asocijuotosiose šalyse.  

 

Gavėjai turi pagal ES viešąją licenciją (arba atitinkamas licencijas) teikti prieigą prie 

programinės įrangos komponentų ir vykdyti kitus 1 priede nustatytus papildomus 

reikalavimus.] 

 
[1d VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama tarpvalstybinė prieiga prie mokslinių tyrimų 

infrastruktūros: Prieigos teikėjas turi suteikti naudotojams nemokamą prieigą prie rezultatų, 

kurių reikia veiklai įgyvendinti.] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

31.7. 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. 

 

 

4 SKIRSNIS. KITOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

32 STRAIPSNIS. MOKSLININKŲ ĮDARBINIMAS IR DARBO SĄLYGOS 

 

32.1. Pareiga imtis priemonių įgyvendinti Europos mokslininkų chartiją ir 

Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksą 

 

Gavėjai turi imtis visų reikiamų priemonių, kad įgyvendintų Komisijos rekomendacijoje dėl 

Europos mokslininkų chartijos ir Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekse50 nustatytus 

principus, visų pirma principus, susijusius su: 

 

- darbo sąlygomis; 

 

- atsižvelgiant į nuopelnus vykdytinomis skaidriomis įdarbinimo procedūromis; 

 

- karjera. 

 

Gavėjai turi užtikrinti, kad veikloje dalyvaujantys mokslininkai ir trečiosios šalys žinotų apie 

šiuos principus. 

                                                 
50  2005 m. kovo 11 d. Komisijos rekomendacija Nr. 2005/251/EB dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl 

Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso (OL L 75, 2005 3 22, p. 67). 
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32.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei gavėjas nevykdo šiame straipsnyje nustatytų pareigų, [Komisija][Įstaiga]  gali taikyti bet 

kurią iš 6 skyriuje aprašytų priemonių.  

 

33 STRAIPSNIS. LYČIŲ LYGYBĖ 

 

33.1. Pareiga siekti užtikrinti lyčių lygybę  

 

Gavėjai turi imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų skatinamos lygios vyrų ir moterų 

galimybės įgyvendinant veiklą. Jie turi, kiek įmanoma, siekti lyčių pusiausvyros visuose 

veiklą įgyvendinti paskirto personalo lygmenyse, įskaitant priežiūros ir valdymo lygmenis. 
 

33.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei gavėjas nevykdo šiame straipsnyje nustatytų pareigų, [Komisija][Įstaiga]  gali taikyti bet 

kurią iš 6 skyriuje aprašytų priemonių. 

 

34 STRAIPSNIS. ETIKA IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKA 

 

34.1. Pareiga laikytis etikos ir mokslinių tyrimų etikosprincipų 

 

Gavėjai turi vykdyti veiklą laikydamiesi: 

 

(a) etikos principų (įskaitant aukščiausius mokslinių tyrimų etikos standartus)  

 

ir  

 

(b)  taikomos tarptautinės, ES ir nacionalinės teisės.  

 

Finansavimas nebus teikiamas ne ES teritorijoje vykdomiems veiksmams, jei jie draudžiami 

visose valstybėse narėse, arba veiksmams, kuriuos vykdant naikinami žmogaus embrionai 

(pavyzdžiui, siekiant gauti kamieninių ląstelių).   

 

Gavėjai turi užtikrinti, kad su veikla susiję veiksmai būtų sutelkti tik į civilines reikmes.  

 

Gavėjai turi užtikrinti, kad su veikla susijusiais veiksmais nebūtų:  

 

(a) siekiama klonuoti žmonių reprodukcijos tikslais; 

 

(b) siekiama keisti žmogaus genetinio paveldo, jei tokie pakeitimai gali tapti paveldimi 

(išskyrus su lytinių liaukų vėžio gydymu susijusius mokslinius tyrimus, kurie gali būti 

finansuojami), arba 

 

(c) siekiama kurti žmogaus embrionus tik mokslinių tyrimų arba kamieninių ląstelių 

gavimo tikslais, įskaitant somatinių ląstelių branduolių perkėlimą. 
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Be to, gavėjai turi laikytis pagrindinių mokslinių tyrimų etikos principų, nustatytų Europos 

mokslinių tyrimų etikos kodekse51. 
 

Tai reiškia, kad turi būti laikomasi šių pagrindinių principų: 

 

- patikimumo: rengiant mokslinio tyrimo planą, pasirenkant metodus, atliekant analizę 

ir naudojant išteklius turi būti atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti mokslinių tyrimų 

kokybę; 

 

- sąžiningumo: mokslinis tyrimas turi būti plėtojamas, vykdomas, apžvelgiamas, jo 

ataskaitos teikiamos ir apie jį informuojama skaidriai, sąžiningai ir nešališkai; 

 

- pagarbos: turi būti pagarbiai elgiamasi su kolegomis, mokslinių tyrimų dalyviais, 

visuomene, ekosistemomis, kultūros paveldu ir aplinka; 

 

- atsakingumo: turi būti prisiimama atsakomybė už mokslinį tyrimą nuo idėjos iki 

rezultatų paskelbimo, už jo valdymą ir organizavimą, mokymus, priežiūrą, kuravimą ir 

platesnio masto poveikį, 

 

ir kad gavėjai turi užtikrinti, kad mokslinių tyrimų užduotis atliekantys asmenys taikytų gerąją 

mokslinių tyrimų praktiką ir nedarytų šiame kodekse aprašytų mokslinių tyrimų etikos 

pažeidimų.  

 

Dėl to nesikeičia kitos šiame susitarime nustatytos pareigos arba taikytinoje tarptautinėje, ES 

ar nacionalinėje teisėje nustatytos pareigos – visos jos tebegalioja. 

 

34.2. Veiksmai, dėl kurių kyla etikos klausimų 

 

Vykdant veiksmus, dėl kurių kyla etikos klausimų, turi būti laikomasi 1 priede kaip rezultatų 

nurodytų etikos reikalavimų.  

 

Prieš pradėdamas vykdyti veiksmą, dėl kurio kyla etikos klausimų, kiekvienas gavėjas turi 

būti gavęs: 

 

(a) visas pagal nacionalinę teisę reikalaujamas etikos komiteto nuomones; 

 

(b) visus pagal nacionalinę ir (arba) europinę teisę reikalaujamus pranešimus ar leidimus, 

susijusius su veiksmais, dėl kurių kyla etikos klausimų, 

 

kurių reikia norint įgyvendinti atitinkamas veiklos užduotis.  

 

Dokumentai turi būti saugomi byloje ir koordinatoriui paprašius pateikiami 

[Komisijai][Įstaigai]  (žr. 52 straipsnį). Jei dokumentai parengti ne anglų kalba, kartu su jais 

turi būti pateikiama santrauka anglų kalba, iš kurios būtų matyti, kad jie susiję su 

                                                 
51 ALLEA (Visų Europos akademijų federacijos) Europos mokslinių tyrimų etikos kodeksas     

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf.   
   

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
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atitinkamomis veiklos užduotimis, ir kurioje būtų pateiktos atitinkamo komiteto ar institucijos 

išvados (jei tokios gautos).  

 

34.3. Su žmogaus embrionais arba žmogaus embrionų kamieninėmis ląstelėmis susiję 

veiksmai  

 

Su žmogaus embrionų arba žmogaus embrionų kamieninių ląstelių moksliniais tyrimais susiję 

veiksmai gali būti vykdomi tik jei, be 34.1 dalyje nustatytų reikalavimų, laikomasi ir šių 

reikalavimų: 

 

-  tie veiksmai nustatyti 1 priede arba  

 

-  koordinatorius gavo aiškų (raštišką) [Komisijos][Įstaigos] pritarimą (žr. 52 straipsnį).  

 

34.4. 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 arba gavėjo dalyvavimas 

(žr. 50 straipsnį).  

 

Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų 6 skyriuje aprašytų 

priemonių.  

 

35 STRAIPSNIS. INTERESŲ KONFLIKTAS  

 

35.1. Pareiga vengti interesų konflikto 

 

Gavėjai 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). 

 

Jie turi nedelsdami oficialiai pranešti [Komisijai][Įstaigai]  apie bet kokią padėtį, dėl kurios 

kyla ar, tikėtina, kils interesų konfliktas, ir iš karto imtis visų būtinų veiksmų tai padėčia i 

ištaisyti.  

 

[Komisija][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 arba gavėjo dalyvavimas 

(žr. 50 straipsnį). 

 

Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų 6 skyriuje aprašytų 

priemonių. 
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36 STRAIPSNIS. KONFIDENCIALUMAS 

 

36.1. Bendroji pareiga saugoti konfidencialumą 

 

Įgyvendindamos veiklą ir dar ketverius metus po 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos, 

šalys turi saugoti duomenų, dokumentų ar kitos (bet kokio pavidalo) medžiagos, kuri ją 

atskleidžiant buvo įvardyta konfidencialia (toliau – konfidenciali informacija), 

konfidencialumą. 

 

Gavėjo prašymu [Komisija][Įstaiga] gali sutikti saugoti tokios informacijos konfidencialumą 

ilgiau nei iš pradžių numatytus ketverius metus. 

 

Jei informacija konfidencialia buvo įvardyta tik žodžiu, ji bus laikoma konfidencialia, tik jei 

tai bus patvirtinta raštu per 15 dienų nuo jos atskleidimo žodžiu dienos. 

 

Jei šalys nesutaria kitaip, konfidencialią informaciją jos gali naudoti tik Susitarimui vykdyti.  

 

Gavėjai gali atskleisti konfidencialią informaciją veikloje dalyvaujančiam savo personalui ar 

trečiosioms šalims, tik jei šie: 

 

(a) turi tai žinoti, kad galėtų vykdyti Susitarimą, ir 

 

(b) yra įpareigoti saugoti konfidencialumą. 

 

Dėl to nesikeičia 37 straipsnyje nustatyta pareiga užtikrinti saugumą – ši pareiga tebegalioja.  

 

[Komisija][Įstaiga] gali atskleisti konfidencialią informaciją savo darbuotojams, kitoms ES 

institucijoms ir įstaigoms. Ji gali atskleisti konfidencialią informaciją trečiosioms šalims, jei:  

 

(a) tai būtina Susitarimui vykdyti ar ES finansiniams interesams apsaugoti ir jei  

 

(b) informacijos gavėjai yra įpareigoti saugoti konfidencialumą.  

 

Be to, pagal Dalyvavimo taisyklių reglamento Nr. 1290/201352 4 straipsnyje nustatytas 

sąlygas, Komisija turi teikti kitoms ES institucijoms, įstaigoms, organams ar agentūroms, taip 

pat valstybėms narėms ar asocijuotosioms šalims informaciją apie rezultatus.  

 

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; 

 

                                                 
52  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos 

bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklės (OL L 347, 2013 12 20, p. 81). 
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(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 

 

37.1. Rezultatai, kuriems taikoma saugumo rekomendacija  

 
[1 VARIANTAS, naudotinas, jei tai taikytina dotacijos susitarimui:  Gavėjai turi laikytis 1 

priede pateiktos (-ų) saugumo rekomendacijos (-ų). 

 

Pagal saugumo rekomendacijas, kuriomis ribojamas rezultatų atskleidimas ar skleidimas, 

gavėjai, prieš atskleisdami ar skleisdami juos trečiajai šaliai (įskaitant susijusias trečiąsias 

šalis, tokias kaip susiję subjektai), turi informuoti apie tai koordinatorių, o šis turi paprašyti 

[Komisijos][Įstaigos] pateikti raštišką pritarimą. 

 

Pasikeitus saugumo aplinkybėms, gavėjai turi informuoti apie tai koordinatorių, o šis 

nedelsdamas turi pranešti apie tai [Komisijai][Įstaigai] ir, jei reikia, prašyti pakeisti 1 priedą 
(žr. 55 straipsnį).] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

37.2. Įslaptinta informacija 

 
[1 VARIANTAS, naudotinas, jei tai taikytina dotacijos susitarimui:  Gavėjai turi laikytis 1 

priede nustatytos saugumo klasifikacijos (žr. saugos aspektų paaiškinimą (SAP) ir slaptumo 

žymų vadovą (SŽV)). 

 

Iki tol, kol yra išslaptinama, įslaptinta informacija turi būti tvarkoma laikantis saugos aspektų 

paaiškinimo (SAP) ir Sprendimo Nr. 2015/44453.  

 

Su įslaptintina informacija susijusios veiklos užduotys negali būti pavestos subrangovams  be 

išankstinio aiškaus raštiško [Komisijos][Įstaigos] pritarimo. 

                                                 
53  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas 2015/444/ES, Euratomas dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai 

užtikrinti skirtų saugumo taisyklių. 
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Pasikeitus saugumo aplinkybėms, gavėjai turi informuoti apie tai koordinatorių, o šis 

nedelsdamas turi pranešti apie tai [Komisijai][Įstaigai] ir, jei reikia, prašyti pakeisti 1 priedą 

(žr. 55 straipsnį).] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

37.3. Veiksmai, kuriuos atliekant naudojamos dvejopo naudojimo prekės arba 

pavojingos medžiagos 

 
[1 VARIANTAS, naudotinas, jei tai taikytina dotacijos susitarimui:  Vykdant veiksmus, 

kuriuos atliekant naudojamos dvejopo naudojimo prekės arba pavojingos medžiagos, turi būti 

laikomasi taikomos ES, nacionalinės ir tarptautinės teisės.  

 

Prieš pradėdamas tokį veiksmą, koordinatorius turi pateikti [Komisijai][Įstaigai] (žr. 52 

straipsnį) pagal ES, nacionalinę ar tarptautinę teisę reikalaujamų eksporto ar siuntimo 
licencijų kopijas.] 

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

37.4. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 
[1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikoma 37.1, 37.2 ir (arba) 37.3 dalys: 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.] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 
38 STRAIPSNIS. VEIKLOS GARSINIMAS. INFORMAVIMAS APIE ES 

FINANSAVIMĄ 

 

38.1. Gavėjų komunikacijos veiksmai 

 

38.1.1.  Pareiga garsinti veiklą ir jos rezultatus 

 

Gavėjai turi garsinti veiklą ir jos rezultatus strategiškai ir veiksmingai teikdami tikslinę 

informaciją įvairioms auditorijoms (įskaitant žiniasklaidos priemones ir visuomenę).  

 

Dėl to nesikeičia 29 straipsnyje nustatyta skleidimo pareiga, 36 straipsnyje nustatyta pareiga 

saugoti konfidencialumą ar 37 straipsnyje nustatyta pareiga užtikrinti saugumą – visos šios 

pareigos tebegalioja. 

 

Prieš pradėdami komunikacijos veiksmą, kuris gali susilaukti didelio atgarsio žiniasklaidoje, 

gavėjai turi informuoti apie tai [Komisiją][Įstaigą] (žr. 52 straipsnį).  
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38.1.2.  Informacija apie ES finansavimą. Pareiga ir teisė naudoti ES emblemą 

 

Jei [Komisija][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 ir  

 

(b) šį tekstą: 

 
komunikacijoje: „Šis projektas finansuotas pagal dotacijos susitarimą Nr. [numeris], sudarytą 
pagal [Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“][Euratomo 
2014–2018 m. mokslinių tyrimų ir mokymo programą].“; 

 
ant infrastruktūros objektų, įrangos ir svarbiausių rezultatų: „Šis [ši] [infrastruktūros 
objektas][įranga][įrašyti rezultatų rūšį] – dalis projekto, finansuoto pagal dotacijos susitarimą 
Nr. [numeris], sudarytą pagal [Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą 

„Horizontas 2020“][Euratomo 2014–2018 m. mokslinių tyrimų ir mokymo programą].“ 

 

Jei kartu naudojamas kitas logotipas, jis neturi nustelbti ES emblemos.  

 

Vykdydami šiame straipsnyje nustatytas pareigas, gavėjai gali naudoti ES emblemą be 

išankstinio [Komisijos][Įstaigos] pritarimo. 

 

Tačiau jiems nesuteikiama išimtinio naudojimo teisė.  

 

Be to, jie negali savintis ES emblemos ar kitų panašių prekės ženklų ar  logotipų nei juos 

registruodami, nei kitais būdais.  

 
38.1.3.  [Įstaigos ir ]Komisijos atsakomybės apribojimo pareiškimas 

 

Visoje su veikla susijusioje komunikacijoje reikia nurodyti, kad tai tik autoriaus nuomonė ir 

kad [Įstaiga ir] Komisija neatsako už jokį galimą pateikiamos informacijos panaudojimą. 

 
38.2. [Įstaigos ir ]Komisijos komunikacijos veiksmai 

 

38.2.1. Teisė naudoti gavėjų pateiktą medžiagą, dokumentus ar informaciją  

 

[Įstaiga ir ]Komisija gali 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 bet kurio gavėjo gautą (taip pat ir elektroninio 

pavidalo) medžiagą, kaip antai paveikslėlius ar vaizdo ir garso medžiagą.  

 

Dėl to nesikeičia 36 straipsnyje nustatyta pareiga saugoti konfidencialumą ir 37 straipsnyje 

nustatyta pareiga užtikrinti saugumą – šios pareigos tebegalioja. 

 

Jei [Įstaigai arba ]Komisijai naudojant šią medžiagą, dokumentus ar informaciją, kiltų 

pavojus teisėtiems interesams, atitinkamas gavėjas gali paprašyti [Įstaigos arba ]Komisijos 

nenaudoti šios medžiagos, dokumentų ar informacijos (žr. 52 straipsnį).  
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Teisė naudoti gavėjo pateiktą medžiagą, dokumentus ir informaciją apima teisę:  

 

(a) naudoti juos savo reikmėms (visų pirma, pateikti juos asmenims, dirbantiems 

[Įstaigai, ]Komisijai 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); 

 

(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 Nr. 1049/200154 

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 arba 

]Komisijos komunikacijos ir viešinimo tikslais. 

 

Jei naudojimo teisė priklauso nuo trečiosios šalies (įskaitant gavėjo personalą) teisių, gavėjas 

privalo vykdyti šiame Susitarime nustatytas savo pareigas (visų pirma, gauti būtiną atitinkamų 

trečiųjų šalių pritarimą). 

 

Prireikus (ir jei tai bus numatyta gavėjų) [Įstaiga arba ]Komisija pateiks šią informaciją:  

 
„© – [metai] – [autorių teisių turėtojo vardas ir pavardė ar pavadinimas]. Visos teisės saugomos. 
[[Įstaigos pavadinimas] ir ][Europos Sąjungai (ES)][Euratomui]  suteikta licencija su 
sąlygomis.“ 

 

                                                 
54  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės 

visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais, OL L 145, 2001 5 31, 
p. 43. 
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38.3. 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  

 
39.1. [Įstaigos ir ]Komisijos vykdomas asmens duomenų tvarkymas  

 

Visus pagal Susitarimą gaunamus asmens duomenis [Įstaiga arba] Komisija tvarkys 

vadovaudamasi Reglamentu Nr. 45/200155 ir remdamasi [Įstaigos arba] Komisijos duomenų 

apsaugos pareigūnui siunčiamais pranešimais apie tvarkymo veiksmus (viešai prieinamais 

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 ir] Komisijos svetainėse paskelbtame (-uose) 

pareiškime (-uose) apie privatumo apsaugą. 

 

Be to, jie turi teisę bet kada kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. 

 

39.2. Gavėjų vykdomas asmens duomenų tvarkymas  

 

Gavėjai pagal Susitarimą gaunamus duomenis turi tvarkyti laikydamiesi taikomos ES ir 

nacionalinės duomenų apsaugos teisės (įskaitant reikalavimus dėl leidimų ar pranešimų).  

 

Gavėjai gali suteikti savo personalui prieigą tik prie tų duomenų, kurių būtinai reikia 

Susitarimui vykdyti, valdyti ir stebėti.  

 

Gavėjai turi informuoti personalą apie tai, kurių iš jų asmens duomenis renka ir tvarko 

[Įstaiga arba] Komisija. Šiuo tikslu, prieš perduodami jų duomenis [Įstaigai arba] Komisijai, 

gavėjai turi pateikti jiems pareiškimą (-us) apie privatumo apsaugą (žr. pirmiau).  

 

39.3. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš 39.2 dalyje nustatytų pareigų, [Komisija][Įstaiga]  gali 

taikyti bet kurią iš 6 skyriuje aprašytų priemonių. 

                                                 
55  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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40 STRAIPSNIS. TEISIŲ REIKALAUTI, KAD [KOMISIJA][ĮSTAIGA] SUMOKĖTŲ, 

PERDAVIMAS  

 

Gavėjai negali perduoti jokiai trečiajai šaliai savo teisių reikalauti, kad [Komisija][Įstaiga]  

sumokėtų, nebent [Komisija][Įstaiga]  tam pritartų, remdamasi pagrįstu raštišku 

koordinatoriaus prašymu (pateiktu atitinkamo gavėjo vardu).  

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  nepritarė perdavimui arba jei nesilaikoma perdavimo sąlygų, jis 

neturės jai jokio poveikio. 

 

Toks teisių perdavimas jokiu būdu neatleis gavėjų nuo jų pareigų [Komisijai][Įstaigai]. 

 

 

5 SKYRIUS. GAVĖJŲ FUNKCIJŲ IR ATSAKOMYBĖS PASISKIRSTYMAS. RYŠIAI 

SU PAPILDOMAIS GAVĖJAIS. RYŠIAI SU BENDROS VEIKLOS 

PARTNERIAIS 

 

41 STRAIPSNIS. GAVĖJŲ FUNKCIJŲ IR ATSAKOMYBĖS PASISKIRSTYMAS. 

RYŠIAI SU PAPILDOMAIS GAVĖJAIS. RYŠIAI SU BENDROS 

VEIKLOS PARTNERIAIS 

 
41.1. Funkcijos ir atsakomybė [Komisijai][Įstaigai]    

 

Gavėjai visiškai atsako už veiklos įgyvendinimą ir Susitarimo laikymąsi.  

 

Gavėjai solidariai atsako už 1 priede aprašytos veiklos techninį įgyvendinimą. Jei kuris nors 

gavėjas neįgyvendina jam pavestos veiklos dalies, kiti gavėjai tampa atsakingi už tos dalies 

įgyvendinimą (be teisės gauti už tai papildomą ES finansavimą), nebent [Komisija][Įstaiga]  

aiškiai atleistų juos nuo šios pareigos.  

 

Kiekvieno gavėjo finansinė atsakomybė reglamentuojama 44 straipsniu.  

 

41.2. Vidinis funkcijų ir atsakomybės pasiskirstymas  

 

Vidinis gavėjų funkcijų ir atsakomybės pasiskirstymas yra toks:  

 

a) kiekvienas gavėjas privalo: 

 

(i)  užtikrinti, kad dalyvių portalo gavėjų registre (naudojant elektroninę keitimosi 

informacija sistemą) saugoma informacija būtų nuolat atnaujinama (žr. 17 

straipsnį); 

 

(ii)  nedelsdamas informuoti koordinatorių apie įvykius ar aplinkybes, kurie gali 

turėti didelės įtakos veiklos įgyvendinimui arba dėl kurių gali būti vėluojama 

įgyvendinti veiklą (žr. 17 straipsnį); 

 

(iii)  laiku pateikti koordinatoriui:  
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- savo [ir su juo susijusių trečiųjų šalių]  atskiras finansines ataskaitas ir, jei 

reikalaujama, finansinių ataskaitų sertifikatus (žr. 20 straipsnį);  

 

- duomenis, kurių reikia techninėms ataskaitoms parengti (žr. 20 straipsnį); 

 

- etikos komiteto nuomones ir pranešimus ar leidimus, susijusius su veiksmais, 

dėl kurių kyla etikos klausimų (žr. 34 straipsnį); 

 

- bet kokius kitus [Įstaigos arba] Komisijos pagal Susitarimą reikalaujamus 

dokumentus ar informaciją, nebent Susitarime reikalaujama, kad gavėjas šią 

informaciją teiktų tiesiogiai [Įstaigai arba] Komisijai; 

 

b)  koordinatorius privalo: 

 

(i)  prižiūrėti, kad būtų tinkamai įgyvendinama veikla (žr. 7 straipsnį); 

 

(ii)  jei Susitarime nenurodyta kitaip, būti visos gavėjų ir [Komisijos][Įstaigos]  

komunikacijos tarpininkas (visų pirma, teikti [Komisijai][Įstaigai]  17 straipsnyje 

aprašytą informaciją);  

 

(iii)  prašyti pateikti [Komisijos][Įstaigos]  reikalaujamus dokumentus, juos 

peržiūrėti ir prieš perduodamas juos [Komisijai][Įstaigai]  patikrinti, ar jie išsamūs 

ir tikslūs;  

 

(iv)  teikti [Komisijai][Įstaigai] rezultatus ir ataskaitas (žr. 19 ir 20 straipsnius);  

 

(v)  užtikrinti, kad visi mokėjimai kitiems gavėjams būtų atliekami be 

nepateisinamo delsimo (žr. 21 straipsnį);  

 

(vi)  jei to reikalaujama Susitarime (žr. 44 ir 50 straipsnius) arba 

[Komisijai][Įstaigai]  paprašius, informuoti ją apie kiekvienam gavėjui sumokėtas 

sumas.  

 

Koordinatorius negali nurodytų užduočių pavesti jokiam kitam gavėjui ar trečiajai šaliai 

(įskaitant susijusias trečiąsias šalis) arba sudaryti su jais subrangos sutarčių dėl šių 

užduočių. 

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei koordinatorius yra vidurinio ar aukštojo mokslo įstaiga 

arba viešoji įstaiga, ir koordinatoriaus įkurtai, kontroliuojamai ar su juo susijusiai 

trečiajai šaliai yra suteiktas leidimas valdyti: Išimties atveju koordinatorius paveda šios 

dalies b punkto v ir vi papunkčiuose nurodytas užduotis [įrašyti trečiosios šalies, kuriai 

suteiktas leidimas valdyti, pavadinimą]. Už ES įnašą ir Susitarime nustatytų pareigų 
vykdymą išlieka atsakingas tik koordinatorius.] 
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[VARIANTAS, naudotinas, jei koordinatorius yra nuosavų išteklių neturintis Europos 

mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (ERIC)56: Išimties atveju koordinatorius 

paveda šios dalies b punkto i–iv papunkčiuose nurodytas užduotis [įrašyti ERIC nario 

pavadinimą]. Už Susitarime nustatytų pareigų vykdymą išlieka atsakingas tik 
koordinatorius.] 

 

41.3. Gavėjų taikoma vidaus tvarka. Konsorciumo susitarimas 

 
[1 VARIANTAS, naudotinas, išskyrus tuos atvejus, kai darbo programoje nurodyta, kad 

konsorciumo susitarimas nebūtinas: Siekdami užtikrinti tinkamą veiklos įgyvendinimą, 

gavėjai turi nustatyti su jų veikla ir koordinavimu susijusią vidaus tvarką. Ši vidaus tvarka 
turi būti nustatyta raštiškame gavėjų konsorciumo susitarime, kuriame gali būti aptariama:  

 

- konsorciumo vidaus struktūra; 

 

- prieigos prie elektroninės keitimosi informacija sistemos valdymas;  

 

- ES lėšų paskirstymas; 

 

- papildomos su pirmine informacija ir rezultatais susijusių teisių ir pareigų taisyklės 

(pavyzdžiui, nustatoma, ar prieigos teisės ir toliau galioja, jei gavėjas nebevykdo savo 

pareigų) (žr. 4 skyriaus 3 skirsnį); 

 

- vidaus ginčų sprendimas;  

 

- gavėjų taikoma atsakomybės, žalos atlyginimo ir konfidencialumo tvarka. 

 

Konsorciumo susitarime negali būti Susitarimui prieštaraujančių nuostatų.  

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

41.4. Ryšiai su papildomais gavėjais. Bendradarbiavimo susitarimas  

 
[1 VARIANTAS, naudotinas teikiant papildomas dotacijas, jei tai numatyta darbo 

programoje: Siekdami koordinuoti pagal Susitarimą ir papildomą (-us) dotacijos 

susitarimą (-us) (žr. 2 straipsnį) vykdomą darbą, gavėjai turi su papildomais gavėjais 

sudaryti raštišką bendradarbiavimo susitarimą, kuriame gali būti aptariama: 

 

- veiksmingos sprendimų priėmimo procedūros ir 

 

- ginčų sprendimas.  

 

Bendradarbiavimo susitarime negali būti Susitarimui prieštaraujančių nuostatų. 

 

                                                 
56  Žr. 2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų 

infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo  (OL L 206, 2009 8 8, p. 1). 
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Gavėjai ir papildomi gavėjai turi sukurti bendras tarybas ir patariamąsias struktūras ir jose 

dalyvauti, siekdami priimti sprendimus dėl bendradarbiavimo ir veiksmų suderinimo, 

įskaitant sprendimus dėl rezultatų valdymo, bendro požiūrio į standartizavimą, MVĮ 

dalyvavimo, sąsajų su reguliavimo ir politikos veikla, taip pat bendros informacijos sklaidos 

ir informuotumo didinimo veiklos. 

 

Gavėjai turi suteikti papildomiems gavėjams prieigą prie savo rezultatų, kad papildomi 

gavėjai galėtų vykdyti papildomą (-us) dotacijų susitarimą (-us) (žr. 31.6 dalį). 

 

Gavėjai turi dalytis techninėmis ataskaitomis (žr. 20.3 ir 20.4 dalis). Šiuo atžvilgiu galioja 36 
straipsnyje nustatytos pareigos saugoti konfidencialumą.] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

41.5. Ryšiai su bendros veiklos partneriais. Koordinavimo susitarimas 

 
[1 VARIANTAS, naudotinas, jei įgyvendinama bendra veikla (bendras su trečiąja šalimi ar 

tarptautine organizacija kvietimas teikti paraiškas): Gavėjai turi sudaryti su trečiosios šalies 

ar tarptautinės organizacijos veiklą įgyvendinančiais partneriais (žr. 2 straipsnį) 
koordinavimo susitarimą, kuriame gali būti aptariama: 

 

- su viena ir kita veikla susijusių gavėjų vidaus darbo organizavimo tvarka, įskaitant 

sprendimų priėmimo procedūras; 

 

- intelektinės nuosavybės teisių taisyklės (pvz., apsaugos, sklaidos, naudojimo ir 

prieigos teisių); 

 

- vidaus ginčų sprendimas; 

 

- su viena ir kita veikla susijusių gavėjų taikoma atsakomybės, žalos atlyginimo ir 

konfidencialumo tvarka. 

 
Koordinavimo susitarime negali būti Susitarimui prieštaraujančių nuostatų.] 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

 

6 SKYRIUS.  ATSISAKYMAS PRIPAŽINTI IŠLAIDAS. DOTACIJOS 

SUMAŽINIMAS. SUSIGRĄŽINIMAS. SANKCIJOS. ŽALOS 
ATLYGINIMAS. SUSTABDYMAS. NUTRAUKIMAS. FORCE 

MAJEURE  

 

1 SKIRSNIS. ATSISAKYMAS PRIPAŽINTI IŠLAIDAS. DOTACIJOS 

SUMAŽINIMAS. SUSIGRĄŽINIMAS. SANKCIJOS 

 

42 STRAIPSNIS. ATSISAKYMAS PRIPAŽINTI REIKALAVIMŲ 

NEATITINKANČIAS IŠLAIDAS   

 

42.1. Sąlygos  
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[Komisija][Įstaiga]  po gavėjo dalyvavimo nutraukimo, atlikdama tarpinį mokėjimą, 

išmokėdama likutį arba vėliau atsisakys pripažinti visas reikalavimų neatitinkančias išlaidas 

(žr. 6 straipsnį), ypač po patikrų, peržiūrų, audito ar tyrimų (žr. 22 straipsnį). 

 

Atsisakymas taip pat gali būti grindžiamas su kitomis dotacijomis susijusių nustatytų faktų 

taikymu ir šiai dotacijai  (žr. 22.5.2 dalį).  

 

42.2. Reikalavimų neatitinkančios išlaidos, kurias reikia atsisakyti pripažinti. 

Apskaičiavimas. Procedūra 

 
Bus atsisakyta pripažinti visas reikalavimų neatitinkančias išlaidas [VARIANTAS, 

naudotinas, jei 5.2 dalyje numatyta vienkartinė išmoka: , išskyrus vienkartinės išmokos 

išlaidas, kurias bus atsisakyta pripažinti proporcingai neatliktoms užduotims arba 
neįgyvendintoms veiklos dalims]. 

 

Jei atsisakytų pripažinti išlaidų nereikės susigrąžinti (žr. 44 straipsnį), [Komisija][Įstaiga]  

oficialiai praneš koordinatoriui arba atitinkamam gavėjui apie atsisakymą pripažinti išlaidas, 

nurodydama sumas ir priežastis (jei taikoma – kartu pranešdama apie mokėtinas sumas, žr. 

21.5 dalį). Koordinatorius arba atitinkamas gavėjas gali per 30 dienų nuo pranešimo gavimo 

dienos oficialiai pateikti [Komisijai][Įstaigai] nesutikimą ir nurodyti priežastis.  

 

Jei atsisakytas pripažinti išlaidas reikės susigrąžinti, [Komisija][Įstaiga]  laikysis 

prieštaravimo procedūros ir išsiųs 44 straipsnyje nurodytą raštą su išankstine informacija.  

 

42.3. Poveikis 

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  atsisakys pripažinti išlaidas, kai turi būti atliekamas tarpinis 

mokėjimas arba išmokamas likutis, ji išskaičiuos jas iš visų periodinėje arba galutinėje 

suvestinėje finansinėje ataskaitoje deklaruotų reikalavimus atitinkančių veiklos išlaidų (žr. 

20.3 ir 20.4 dalis). Tada ji apskaičiuos tarpinio mokėjimo arba likučio sumą, kaip nustatyta 

21.3 arba 21.4 dalyje. 

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  atsisakys pripažinti išlaidas po gavėjo dalyvavimo nutraukimo, ji 

išskaičiuos jas iš nutraukimo ataskaitoje gavėjo deklaruotų išlaidų ir atsižvelgs į atsisakytą 

pripažinti sumą atlikdama skaičiavimus po nutraukimo (žr. 50.2 ir 50.3 dal is). 

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  atsisakys pripažinti periodinėje suvestinėje finansinėje ataskaitoje 

deklaruotas išlaidas po tarpinio mokėjimo, bet prieš išmokėdama likutį, ji išskaičiuos jas iš 

visų kitoje periodinėje suvestinėje finansinėje ataskaitoje arba galutinėje suvestinėje 

finansinėje ataskaitoje deklaruotų reikalavimus atitinkančių veiklos išlaidų. Tada ji 

apskaičiuos tarpinio mokėjimo arba likučio sumą, kaip nustatyta 21.3 arba 21.4 dalyje.    

 

Jei [Komisija][Įstaiga] atsisakys pripažinti išlaidas po to, kai buvo išmokėtas likutis, ji 

išskaičiuos jas iš visų galutinėje suvestinėje finansinėje ataskaitoje gavėjo deklaruotų 

reikalavimus atitinkančių išlaidų. Tada ji apskaičiuos patikslintą galutinę dotacijos sumą, kaip 

nustatyta 5.4 dalyje.  
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43 STRAIPSNIS. DOTACIJOS SUMAŽINIMAS 

 

43.1. Sąlygos 

 

[Komisija][Įstaiga] po gavėjo dalyvavimo nutraukimo, išmokėdama likutį arba vėliau gali 

sumažinti dotacijos sumą (žr. 5.1 dalį), jei: 

 

(a) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo  vardu 

priimti sprendimus): 

 

(i) padarė esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavo arba 

 

(ii) iš esmės nevykdė pareigų, susijusių su Susitarimu arba sutarties sudarymo 

procedūra (pavyzdžiui, netinkamai įgyvendino veiklą, pateikė klaidingą 

informaciją arba reikiamos informacijos nepateikė, pažeidė etikos principus), 

arba 

 

(b) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu 

priimti sprendimus) 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). 

 

43.2. Suma, kurią reikia sumažinti. Apskaičiavimas. Procedūra 

 

Sumažinimas bus proporcingas klaidų ar pažeidimų dydžiui, sukčiavimo mastui arba 

pažeidimo, susijusio su pareigų nevykdymu, sunkumui.  

 

Prieš sumažindama dotaciją [Komisija][Įstaiga]  oficialiai nusiųs koordinatoriui arba 

atitinkamam gavėjui raštą su išankstine informacija, kuriame:  

 

- informuos apie savo ketinimą sumažinti dotaciją, nurodydama sumą, kurią ketina 

sumažinti, bei priežastis, ir 

 

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

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  nesulauks jokių pastabų arba nuspręs sumažinti dotaciją nepaisydama 

gautų pastabų, ji oficialiai praneš apie sumažinimo patvirtinimą (jei taikoma, kartu 

pranešdama apie mokėtinas sumas, žr. 21 straipsnį). 

 

43.3. Poveikis  

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  sumažins dotaciją po gavėjo dalyvavimo nutraukimo, ji apskaičiuos 

tam gavėjui galiojančią sumažintos dotacijos sumą ir tada nustatys jam mokėtiną sumą (žr. 

50.2 ir 50.3 dalis). 
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Jei [Komisija][Įstaiga]  sumažins dotaciją, kai turi būti išmokamas likutis, ji apskaičiuos 

veiklai skirtinos sumažintos dotacijos sumą ir tada nustatys mokėtiną likučio sumą (žr. 5.3.4 ir 

21.4 dalis). 

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  sumažins dotaciją po to, kai buvo išmokėtas likutis, ji apskaičiuos 

patikslintą galutinę atitinkamam gavėjui galiojančią dotacijos sumą (žr. 5.4 dalį). Jei 

patikslinta galutinė atitinkamam gavėjui galiojanti dotacijos suma bus mažesnė už jam skirtą 

galutinės dotacijos sumos dalį, [Komisija][Įstaiga] susigrąžins skirtumą (žr. 44 straipsnį).  

 

44 STRAIPSNIS. NEPAGRĮSTAI IŠMOKĖTŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS  

 

44.1. Suma, kurią reikia susigrąžinti. Apskaičiavimas. Procedūra 

 

[Komisija][Įstaiga]  po gavėjo dalyvavimo nutraukimo, išmokėdama likutį arba vėliau, 

pareikalaus sugrąžinti visas išmokėtas, tačiau pagal Susitarimą nepagrįstas sumas.  

 
Susigrąžinimo atveju kiekvienas gavėjas finansiškai atsako tik už savo skolą  [VARIANTAS, 

naudotinas, jei taikomas 14 straipsnis: (įskaitant [Komisijos][Įstaigos] nepagrįstai 

išmokėtas sumas, skirtas deklaruotoms susijusių trečiųjų šalių išlaidoms kompensuoti) ], 

išskyrus garantijų fondui atidėtą sumą (žr. 21.4 dalį). 

 

44.1.1.  Susigrąžinimas po gavėjo dalyvavimo nutraukimo 

 

Jei susigrąžinimas bus atliekamas po gavėjo (įskaitant koordinatorių) dalyvavimo nutraukimo, 

[Komisija][Įstaiga]  pareikalaus, kad atitinkamas gavėjas sugrąžintų nepagrįstai išmokėtą 

sumą, oficialiai nusiųsdama jam debetinį dokumentą (žr. 50.2 ir 50.3 dalis). Šiame dokumente 

bus nurodyta susigrąžintina suma ir mokėjimo sąlygos bei data.  

 

Jeigu mokėjimas nebus atliktas iki debetiniame dokumente nurodytos dienos, [Įstaiga arba] 

Komisija susigrąžins tą sumą šiais būdais:  

 

(a) be gavėjo sutikimo išskaičiuodama ją iš sumų, kurias [Įstaiga,] Komisija arba [kita] 

vykdomoji įstaiga turi sumokėti atitinkamam gavėjui (iš ES arba Euratomo biudžeto).  

 

Ypatingais atvejais, siekdama apsaugoti ES finansinius interesus, [Įstaiga arba] 

Komisija gali išskaičiuoti sumą anksčiau negu debetiniame dokumente nurodytą 

mokėjimo dieną; 

 
(b) [1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikomas 14 straipsnis ir jei [Komisija][Įstaiga] 

paprašė prisiimti solidariąją atsakomybę: jei susijusi trečioji šalis prisiėmė 

solidariąją atsakomybę (žr. 14 straipsnį) – nustatydama, kad trečioji šalis atsako už 

sumą, neviršijančią didžiausio susijusiai trečiajai šaliai biudžeto sąmatoje nurodyto 
ES įnašo (žr. 2 priedą) ir (arba)][2 VARIANTAS: netaikoma;]  

 

(c) imdamasi teisinių veiksmų (žr. 57 straipsnį) arba priimdama vykdytiną sprendimą 

pagal Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 299 straipsnį[, Euratomo sutarties 106a 

straipsnį] ir Finansinio reglamento Nr. 966/2012 79 straipsnio 2 dalį. 
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Jei mokėjimas nebus atliktas iki debetiniame dokumente nurodytos dienos, susigrąžintina 

suma (žr. pirmiau) bus padidinta taikant palūkanas už pavėluotą mokėjimą, kurių norma 

nustatyta 21.11 dalyje, nuo kitos dienos po debetiniame dokumente nustatytos mokėjimo 

dienos iki visos sumos sumokėjimo [Įstaigai arba] Komisijai dienos imtinai. 

 

Daliniai mokėjimai iš pradžių bus skiriami išlaidoms, mokesčiams ir palūkanoms už 

pavėluotus mokėjimus ir tik po to pagrindinei sumai padengti. 

 

Banko mokesčius, susijusius su susigrąžinimo procesu, mokės gavėjas, išskyrus atvejus, kai 

taikoma Direktyva 2007/64/EB57. 

 

44.1.2.  Susigrąžinimas išmokant likutį 

 

Jei likučio išmokėjimo etapą sudarys lėšų susigrąžinimas (žr. 21.4 dalį), [Komisija][Įstaiga]  

oficialiai nusiųs koordinatoriui raštą su išankstine informacija, kuriame:  

 

- informuos apie savo ketinimą susigrąžinti lėšas, nurodydama mokėtiną likučio sumą 

bei priežastis;  

 

- nurodys ketinanti išskaičiuoti susigrąžintiną sumą iš garantijų fondui atidėtos sumos;  

 

- paprašys koordinatoriaus per 30 dienų nuo pranešimo gavimo pateikti išmokėtų sumų 

paskirstymo gavėjams ataskaitą ir 

 

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

 

Jeigu pastabų nebus pateikta arba jei [Komisija][Įstaiga]  nuspręs vykdyti lėšų susigrąžinimą 

nepaisydama gautų pastabų, ji patvirtins susigrąžinimą (kartu pranešdama apie mokėtinas 

sumas, žr. 21.5 dalį) ir 

 

- sumokės susigrąžintinos sumos ir garantijų fondui atidėtos sumos skirtumą, jei tas 

skirtumas bus teigiamas, arba 

 

- oficialiai nusiųs koordinatoriui debetinį dokumentą, kuriame bus nurodytos 

susigrąžintinos sumos ir garantijų fondui atidėtos sumos skirtumas, jei tas skirtumas 

bus neigiamas. Šiame dokumente taip pat bus nurodytos mokėjimo sąlygos bei data.  

 

Jei koordinatorius nesugrąžins sumos [Komisijai][Įstaigai]  iki debetiniame dokumente 

nurodytos dienos ir nepateiks išmokėtų sumų paskirstymo ataskaitos, [Įstaiga arba] Komisija 

susigrąžins iš koordinatoriaus debetiniame dokumente nurodytą sumą (žr. toliau).    

 

Jei koordinatorius nesugrąžins sumos [Komisijai][Įstaigai] iki debetiniame dokumente 

nurodytos dienos, tačiau pateiks išmokėtų sumų paskirstymo ataskaitą, [Komisija][Įstaiga]: 

 

                                                 
57  2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus 

rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti 
Direktyvą 97/5/EB (OL L 319, 2007 12 5, p. 1). 
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(a)  nustatys gavėjus, kuriems pagal toliau pateiktą formulę apskaičiuota suma yra 

neigiama: 

 

{{{{galutinėje suvestinėje finansinėje ataskaitoje gavėjo deklaruotos ir [Komisijos][Įstaigos] 

patvirtintos išlaidos, padaugintos iš atitinkamam gavėjui nustatytos 5.2 dalyje nurodytos 
kompensavimo normos  
 

[pridėjus 
 
galutinėje suvestinėje finansinėje ataskaitoje deklaruotas ir [Komisijos][Įstaigos] patvirtintas su 
juo susijusių trečiųjų šalių išlaidas, padaugintas iš kiekvienai atitinkamai susijusiai trečiajai šaliai 
nustatytos 5.2 dalyje nurodytos kompensavimo normos]} 
 

padalijus iš 
 

pagal 5.3.1 dalį apskaičiuoto veiklai skirto ES įnašo} 
 
padauginus iš  
 

galutinės dotacijos sumos (žr. 5.3 dalį)}, 
 
atėmus 
 

{gavėjo gautas išankstinio finansavimo ir tarpinių mokėjimų sumas}}; 

 

(b)  kiekvienam pagal a punktą nustatytam gavėjui oficialiai nusiųs debetinį dokumentą, 

kuriame bus nurodytos mokėjimo sąlygos bei data. Debetiniame dokumente nurodyta 

suma apskaičiuojama taip:  

 

{{atitinkamam gavėjui pagal a punktą apskaičiuota suma 

 
padalijus iš 
 
sumų, pagal a punktą apskaičiuotų visiems pagal a punktą nustatytiems gavėjams, bendros sumos} 
 

padauginus iš  
 

koordinatoriui oficialiai nusiųstame debetiniame dokumente nurodytos sumos}. 

 

Jeigu mokėjimas nebus atliktas iki debetiniame dokumente nurodytos dienos, [Įstaiga arba] 

Komisija susigrąžins tą sumą šiais būdais:  

 

(a) be gavėjo sutikimo išskaičiuodama ją iš sumų, kurias [Įstaiga,] Komisija arba [kita] 

vykdomoji įstaiga turi sumokėti atitinkamam gavėjui (iš ES arba Euratomo biudžeto). 

 

Ypatingais atvejais, siekdama apsaugoti ES finansinius interesus, [Įstaiga arba] 

Komisija gali išskaičiuoti sumą anksčiau negu debetiniame dokumente nurodytą 

mokėjimo dieną; 

 

(b) pasinaudodama garantijų fondu. [Įstaiga arba] Komisija garantijų fondo vardu 

oficialiai nusiųs atitinkamam gavėjui debetinį dokumentą ir susigrąžins sumą:  
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(i) [1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikomas 14 straipsnis ir jei 

[Komisija][Įstaiga] paprašė prisiimti solidariąją atsakomybę: jei susijusi 

trečioji šalis prisiėmė solidariąją atsakomybę (žr. 14 straipsnį) – nustatydama, 

kad trečioji šalis atsako už sumą, neviršijančią didžiausio susijusiai trečiajai 

šaliai biudžeto sąmatoje nurodyto ES įnašo (žr. 2 priedą) ir (arba)][2 

VARIANTAS: netaikoma;] 

 

(ii) imdamasi teisinių veiksmų (žr. 57 straipsnį) arba priimdama vykdytiną 

sprendimą pagal Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 299 straipsnį[, Euratomo 

sutarties 106a straipsnį]  ir Finansinio reglamento Nr. 966/2012 79 straipsnio 2 

dalį. 

 

Jei mokėjimas nebus atliktas iki debetiniame dokumente nurodytos dienos, susigrąžintina 

suma (žr. pirmiau) bus padidinta taikant palūkanas už pavėluotą mokėjimą, kurių norma 

nustatyta 21.11 dalyje, nuo kitos dienos po debetiniame dokumente nustatytos mokėjimo 

dienos iki visos sumos sumokėjimo [Įstaigai arba] Komisijai dienos imtinai. 

 

Daliniai mokėjimai iš pradžių bus skiriami išlaidoms, mokesčiams ir palūkanoms už 

pavėluotus mokėjimus ir tik po to pagrindinei sumai padengti. 

 

Banko mokesčius, susijusius su susigrąžinimo procesu, mokės gavėjas, išskyrus atvejus, kai 

taikoma Direktyva 2007/64/EB. 

 

44.1.3.  Sumų susigrąžinimas išmokėjus likutį  

 

Jei patikslinta galutinė gavėjui galiojanti dotacijos suma (žr. 5.4 dalį) yra mažesnė už jam 

skirtą galutinės dotacijos sumos dalį, gavėjas turi grąžinti skirtumą [Komisijai][Įstaigai]. 

 

Gavėjui skirta galutinės dotacijos sumos dalis apskaičiuojama taip:  

 

{{{galutinėje suvestinėje finansinėje ataskaitoje gavėjo deklaruotos ir [Komisijos][Įstaigos] patvirtintos 

išlaidos, padaugintos iš atitinkamam gavėjui nustatytos 5.2 dalyje nurodytos kompensavimo normos  
 

[pridėjus 
 
galutinėje suvestinėje finansinėje ataskaitoje deklaruotas ir [Komisijos][Įstaigos] patvirtintas su juo 
susijusių trečiųjų šalių išlaidas, padaugintas iš kiekvienai atitinkamai susijusiai trečiajai šaliai nustatytos 
5.2 dalyje nurodytos kompensavimo normos]} 
 

padalijus iš 
 

pagal 5.3.1 dalį apskaičiuoto veiklai skirto ES įnašo} 
 
padauginus iš  
 

galutinės dotacijos sumos (žr. 5.3 dalį)}. 

 

Jei koordinatorius nebus paskirstęs gautų sumų (žr. 21.7 dalį), [Komisija][Įstaiga]  susigrąžins 

ir jas.   
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[Komisija][Įstaiga]  oficialiai nusiųs atitinkamam gavėjui raštą su išankstine informacija, 

kuriame: 

 

- informuos apie savo ketinimą susigrąžinti lėšas, nurodydama mokėtiną sumą bei 

priežastis, ir 

 

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

 

Jeigu pastabų nebus pateikta arba jei [Komisija][Įstaiga]  nuspręs vykdyti lėšų susigrąžinimą 

nepaisydama gautų pastabų, ji patvirtins susigrąžintiną sumą ir oficialiai nusiųs atitinkamam 

gavėjui debetinį dokumentą. Šiame dokumente taip pat bus nurodytos mokėjimo sąlygos bei 

data.  

 

Jeigu mokėjimas nebus atliktas iki debetiniame dokumente nurodytos dienos, [Įstaiga arba] 

Komisija susigrąžins tą sumą šiais būdais:  

 

(a) be gavėjo sutikimo išskaičiuodama ją iš sumų, kurias [Įstaiga,] Komisija arba [kita] 

vykdomoji įstaiga turi sumokėti atitinkamam gavėjui (iš ES arba Euratomo biudžeto). 

 

Ypatingais atvejais, siekdama apsaugoti ES finansinius interesus, [Įstaiga arba] 

Komisija gali išskaičiuoti sumą anksčiau negu debetiniame dokumente nurodytą 

mokėjimo dieną; 

 

(b) pasinaudodama garantijų fondu. [Įstaiga arba] Komisija garantijų fondo vardu 

oficialiai nusiųs atitinkamam gavėjui debetinį dokumentą ir susigrąžins sumą:  

 
(i)  [1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikomas 14 straipsnis ir jei 

[Komisija][Įstaiga] paprašė prisiimti solidariąją atsakomybę: jei susijusi 

trečioji šalis prisiėmė solidariąją atsakomybę (žr. 14 straipsnį) – nustatydama, 

kad trečioji šalis atsako už sumą, neviršijančią didžiausio susijusiai trečiajai 

šaliai biudžeto sąmatoje nurodyto ES įnašo (žr. 2 priedą) ir (arba)][2 

VARIANTAS: netaikoma;] 

 

(ii)  imdamasi teisinių veiksmų (žr. 57 straipsnį) arba priimdama vykdytiną 

sprendimą pagal Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 299 straipsnį[, Euratomo 

sutarties 106a straipsnį]  ir Finansinio reglamento Nr. 966/2012 79 straipsnio 2 

dalį. 

 

Jei mokėjimas nebus atliktas iki debetiniame dokumente nurodytos dienos, susigrąžintina 

suma (žr. pirmiau) bus padidinta taikant palūkanas už pavėluotą mokėjimą, kurių norma 

nustatyta 21.11 dalyje, nuo kitos dienos po debetiniame dokumente nustatytos mokėjimo 

dienos iki visos sumos sumokėjimo [Įstaigai arba] Komisijai dienos imtinai. 

 

Daliniai mokėjimai iš pradžių bus skiriami išlaidoms, mokesčiams ir palūkanoms už 

pavėluotus mokėjimus ir tik po to pagrindinei sumai padengti. 

 

Banko mokesčius, susijusius su susigrąžinimo procesu, mokės gavėjas, išskyrus atvejus, kai 

taikoma Direktyva 2007/64/EB. 
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45 STRAIPSNIS. ADMINISTRACINĖS SANKCIJOS 

 

Be sutartyse nustatytų priemonių, [Įstaiga arba] Komisija gali taikyti ir administracines 

sankcijas pagal Finansinio reglamento Nr. 966/2012 106 straipsnį ir 131 straipsnio 4 dalį (t. y. 

neleisti dalyvauti būsimose viešųjų pirkimų sutarčių, dotacijų susitarimų ir sutarčių su 

ekspertais sudarymo ir prizų skyrimo procedūrose ir (arba) skirti finansines nuobaudas).  

 

 

2 SKIRSNIS. ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALĄ 

 

46 STRAIPSNIS. ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALĄ  

 
46.1. [Komisijos][Įstaigos] atsakomybė 

 

[Komisija][Įstaiga]  negali būti laikoma atsakinga už jokią vykdant Susitarimą gavėjams arba 

trečiosioms šalims padarytą žalą, taip pat už žalą, padarytą dėl ypatingo aplaidumo.  

 

[Komisija][Įstaiga]  negali būti laikoma atsakinga už jokią bet kurio iš gavėjų arba veikloje 

dalyvaujančių trečiųjų šalių vykdant Susitarimą padarytą žalą. 

 

46.2. Gavėjų atsakomybė 

 

Išskyrus force majeure atvejį (žr. 51 straipsnį), gavėjai turi atlyginti [Komisijai][Įstaigai]  visą 

žalą, kurią ji patyrė dėl veiklos įgyvendinimo arba dėl to, kad veikla nebuvo įgyvendinta 

visiškai laikantis Susitarimo.  

 

 

3 SKIRSNIS. SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

47 STRAIPSNIS. MOKĖJIMO TERMINO SUSTABDYMAS  

 

47.1. Sąlygos 

 

[Komisija][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) nepateiktos techninės ataskaitos arba finansinės informacijos ataskaitos, jos 

neišsamios arba reikalinga papildoma informacija, arba 

 

(c) kyla abejonių dėl finansinėse ataskaitose deklaruotų išlaidų atitikties reikalavimams ir 

reikia atlikti papildomas patikras, peržiūras, auditą ar tyrimus. 

 

47.2. Procedūra 

 

[Komisija][Įstaiga]  oficialiai praneš koordinatoriui apie sustabdymą ir nurodys priežastis.  
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Sustabdymas įsigalios [Komisijos][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, koordinatorius gali klausti 

[Komisijos][Įstaigos], ar sustabdymas tęsis.  

 

Jei mokėjimo terminas sustabdytas dėl techninių ar finansinės informacijos ataskaitų 

neatitikties reikalavimams (žr. 20 straipsnį), o patikslinta ataskaita arba pareiškimas pateikti 

nebuvo arba buvo pateikti, tačiau taip pat atmesti, [Komisija][Įstaiga]  taip pat gali nutraukti 

Susitarimą arba gavėjo dalyvavimą (žr. 50.3.1 dalies l punktą). 

 

48 STRAIPSNIS. MOKĖJIMŲ SUSTABDYMAS  

 

48.1. Sąlygos  

 

[Komisija][Įstaiga]  gali bet kuriuo metu visiškai arba iš dalies sustabdyti mokėjimus vienam 

ar daugiau gavėjų, jei: 

 

(a) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu 

priimti sprendimus): 

 

(i) padarė arba yra įtariama, kad padarė esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavo arba  

 

(ii) iš esmės nevykdė arba yra įtariama, kad iš esmės nevykdė pareigų, susijusių su 

Susitarimu arba sutarties sudarymo procedūra (pavyzdžiui, netinkamai 

įgyvendino veiklą, pateikė klaidingą informaciją arba reikiamos informacijos 

nepateikė, pažeidė etikos principus), arba 

 

(b) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo  vardu 

priimti sprendimus) 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).  

 

Sustabdžiusi mokėjimus vienam ar daugiau gavėjų, [Komisija][Įstaiga]  atliks dalinį (-ius) 

mokėjimą (-us) – išmokės dalį (-is), kurios (-ų) mokėjimas nesustabdytas. Jei sustabdomas 

likučio išmokėjimas, atitinkamos (-ų) sumos (-ų) išmokėjimas arba susigrąžinimas panaikinus 

sustabdymą bus laikomas likučio išmokėjimu, kuriuo užbaigiama veikla. 

 

48.2. Procedūra 

 

Prieš sustabdydama mokėjimus [Komisija][Įstaiga]  oficialiai nusiųs koordinatoriui arba 

atitinkamam gavėjui pranešimą, kuriame:  

 

- informuos apie savo ketinimą sustabdyti mokėjimus bei nurodys priežastis ir  
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- paragins jį per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos pateikti pastabas. 

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  nesulauks jokių pastabų arba nuspręs vykdyti procedūrą nepaisydama 

gautų pastabų, ji oficialiai praneš apie sustabdymo patvirtinimą. Priešingu atveju ji oficialiai 

praneš, kad sustabdymo procedūra netęsiama.  

 

Sustabdymas įsigalios [Komisijos][Įstaigos]  pranešimo apie patvirtinimą išsiuntimo dieną.  

 

Jei bus tenkinamos mokėjimų atnaujinimo sąlygos, sustabdymas bus panaikintas. 

[Komisija][Įstaiga]  oficialiai praneš apie tai koordinatoriui arba atitinkamam gavėjui. 

 

Sustabdymo laikotarpiu į periodinę (-es) visų ataskaitinių laikotarpių, išskyrus paskutinį, 

ataskaitą (-as) (žr. 20.3 dalį) neturi įeiti atitinkamo gavėjo [ir su juo susijusių trečiųjų šalių]  

atskiros finansinės ataskaitos. Koordinatorius turi jas įtraukti į kitą periodinę ataskaitą po 

sustabdymo panaikinimo arba, jei sustabdymas nėra panaikinamas iki veiklos pabaigos, į 

paskutinę periodinę ataskaitą.  

 

Gavėjai gali sustabdyti veiklos įgyvendinimą (žr. 49.1 dalį) arba nutraukti Susitarimą ar 

atitinkamo gavėjo dalyvavimą (žr. 50.1 ir 50.2 dalis). 

 

49 STRAIPSNIS. VEIKLOS ĮGYVENDINIMO SUSTABDYMAS  

 

49.1. Veiklos įgyvendinimo sustabdymas gavėjų iniciatyva 

 

49.1.1.  Sąlygos  

 

Gavėjai gali sustabdyti veiklos ar jos dalies įgyvendinimą, jei ypatingais atvejais, visų pirma 

dėl force majeure (žr. 51 straipsnį), įgyvendinimas tampa neįmanomas arba itin sudėtingas.  

 

49.1.2.  Procedūra 

 

Koordinatorius turi nedelsdamas oficialiai pranešti [Komisijai][Įstaigai]  apie sustabdymą (žr. 

52 straipsnį), nurodydamas: 

 

- priežastis ir  

 

- numatomą įgyvendinimo atnaujinimo datą. 

 

Sustabdymas įsigalios tą dieną, kurią  [Komisija][Įstaiga]  gaus šį pranešimą. 

 

Kai tik susidaro palankios aplinkybės atnaujinti įgyvendinimą, koordinatorius turi 

nedelsdamas apie tai pranešti [Komisijai][Įstaigai]  ir paprašyti pakeisti Susitarimą, kad jame 

būtų nustatyta data, kurią bus atnaujintas veiklos įgyvendinimas, pratęsta veiklos trukmė ir 

padaryti kiti pakeitimai, kad veiklos sąlygos būtų pritaikytos prie naujos padėties (žr. 55 

straipsnį), išskyrus tuos atvejus, kai Susitarimas arba gavėjo dalyvavimas buvo nutrauktas (žr. 

50 straipsnį). 

 

Sustabdymas bus panaikintas nuo pakeitime nustatytos įgyvendinimo atnaujinimo dienos. Ši 

data gali būti ankstesnė už dieną, kurią įsigalioja pakeitimas.  
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Veiklos įgyvendinimo sustabdymo laikotarpiu patirtos išlaidos neatitinka reikalavimų (žr. 6 

straipsnį).  

 
49.2. Veiklos įgyvendinimo sustabdymas [Komisijos][Įstaigos] iniciatyva 

 

49.2.1.  Sąlygos 

 

[Komisija][Įstaiga]  gali sustabdyti veiklos ar jos dalies įgyvendinimą, jei:  

 

(a) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu 

priimti sprendimus): 

 

(i) padarė arba yra įtariama, kad padarė esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavo arba  

 

(ii) iš esmės nevykdė arba yra įtariama, kad iš esmės nevykdė pareigų, susijusių su 

Susitarimu arba sutarties sudarymo procedūra (pavyzdžiui, netinkamai 

įgyvendino veiklą, pateikė klaidingą informaciją arba reikiamos informacijos 

nepateikė, pažeidė etikos principus);  

 

(b) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo  vardu 

priimti sprendimus) 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), arba  

 

(c) manoma, kad veikla nebėra svarbi moksliniu ar technologiniu požiūriu. 

 

49.2.2.  Procedūra 

 

Prieš sustabdydama veiklos įgyvendinimą [Komisija][Įstaiga]  oficialiai nusiųs koordinatoriui 

arba atitinkamam gavėjui pranešimą, kuriame: 

 

- informuos apie savo ketinimą sustabdyti veiklos įgyvendinimą bei nurodys priežastis 

ir  

 

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

 

Jei [Komisija][Įstaiga] nesulauks jokių pastabų arba nuspręs vykdyti procedūrą nepaisydama 

gautų pastabų, ji oficialiai praneš apie sustabdymo patvirtinimą. Priešingu atveju ji oficialiai 

praneš, kad procedūra netęsiama.  

 

Sustabdymas įsigalios praėjus penkioms dienoms nuo pranešimo apie patvirtinimą gavimo 

dienos (arba vėlesnę pranešime nurodytą datą). 

 

Jis bus panaikintas, jei bus tenkinamos veiklos įgyvendinimo atnaujinimo sąlygos.  
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Koordinatoriui arba atitinkamam gavėjui bus oficialiai pranešta apie sustabdymo panaikinimą, 

ir Susitarimas bus pakeistas, kad jame būtų nustatyta data, kurią bus atnaujintas veiklos 

įgyvendinimas, pratęsta veiklos trukmė ir padaryti kiti pakeitimai, kad veiklos sąlygos būtų 

pritaikytos prie naujos padėties (žr. 55 straipsnį), išskyrus tuos atvejus, kai Susitarimas jau 

nutrauktas (žr. 50 straipsnį). 

 

Sustabdymas bus panaikintas nuo pakeitime nustatytos įgyvendinimo atnaujinimo dienos. Ši 

data gali būti ankstesnė už dieną, kurią įsigalioja pakeitimas.  

 

Veiklos įgyvendinimo sustabdymo laikotarpiu patirtos išlaidos neatitinka reikalavimų (žr. 6 

straipsnį).   

 

Gavėjai negali reikalauti atlyginti žalos, patirtos dėl įgyvendinimo sustabdymo 

[Komisijos][Įstaigos] iniciatyva (žr. 46 straipsnį). 

 

Veiklos įgyvendinimo sustabdymas neturi poveikio [Komisijos][Įstaigos]  teisei nutraukti 

Susitarimą ar gavėjo dalyvavimą (žr. 50 straipsnį), sumažinti dotaciją arba susigrąžinti 

nepagrįstai išmokėtas sumas (žr. 43 ir 44 straipsnius). 

 

50 STRAIPSNIS. SUSITARIMO NUTRAUKIMAS ARBA VIENO AR DAUGIAU 

GAVĖJŲ DALYVAVIMO NUTRAUKIMAS 

 

50.1. Susitarimo nutraukimas gavėjų iniciatyva  

 

50.1.1.  Sąlygos ir procedūra 

 

Gavėjai gali nutraukti Susitarimą. 

 

Koordinatorius turi oficialiai pranešti [Komisijai][Įstaigai]  apie nutraukimą (žr. 52 straipsnį), 

nurodydamas: 

 

- priežastis ir  

 

- dieną, kurią įsigalios nutraukimas. Ši data turi būti vėlesnė nei pranešimo data.  

 

Jei nebus nurodytos priežastys arba jei [Komisija][Įstaiga]  manys, kad priežastys nepateisina 

nutraukimo, bus laikoma, kad Susitarimas nutrauktas netinkamai. 

 

Nutraukimas įsigalios pranešime nurodytą dieną. 

 

50.1.2.  Poveikis 

 

Koordinatorius turi per 60 dienų nuo tos dienos, kurią įsigalioja nutraukimas, pateikti:  

 

(i)  periodinę (iki nutraukimo nesibaigusio ataskaitinio laikotarpio žr. 20.3 dalį) 

ataskaitą ir 

 

(ii)  galutinę ataskaitą (žr. 20.4 dalį). 
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Jei [Komisija][Įstaiga]  per nustatytą terminą (žr. pirmiau) negaus ataskaitų, bus atsižvelgta 

tik į išlaidas, kurios įtrauktos į patvirtintą periodinę ataskaitą. 

 

Remdamasi pateiktomis ataskaitomis, [Komisija][Įstaiga]  apskaičiuos galutinę dotacijos 

sumą (žr. 5.3 dalį) ir likutį (žr. 21.4 dalį). Reikalavimus atitinka tik iki nutraukimo patirtos 

išlaidos (žr. 6 straipsnį). Išlaidos, susijusios su sutartimis, kurios turi būti vykdomos tik po 

nutraukimo, reikalavimų neatitinka. 

 

Dėl netinkamo nutraukimo gali būti sumažinta dotacija (žr. 43 straipsnį). 

 

Po nutraukimo gavėjų pareigos (visų pirma 20, 22 ir 23 straipsniuose, 4 skyriaus 3 skirsnyje ir 

36, 37, 38, 40, 42, 43 ir 44 straipsniuose nustatytos pareigos) toliau galioja.  

 

50.2. Vieno ar daugiau gavėjų dalyvavimo nutraukimas gavėjų iniciatyva  

 

50.2.1.  Sąlygos ir procedūra 

 

Koordinatorius, gavęs atitinkamo gavėjo arba kitų gavėjų vardu pateiktą prašymą, gali 

nutraukti vieno ar daugiau gavėjų dalyvavimą.  

 

Koordinatorius turi oficialiai pranešti [Komisijai][Įstaigai]  apie nutraukimą (žr. 52 straipsnį) 

ir informuoti apie tai atitinkamą gavėją. 

 

Jei koordinatoriaus dalyvavimas nutraukiamas be jo sutikimo, apie nutraukimą oficialiai 

pranešti turi kitas gavėjas (veikiantis kitų gavėjų vardu). 

 

Pranešime turi būti pateikta: 

 

- priežastys;  

 

- atitinkamo gavėjo nuomonė (arba įrodymas, kad jo raštu buvo paprašyta pateikti 

nuomonę);  

 

- diena, kurią įsigalios nutraukimas. Ši data turi būti vėlesnė nei pranešimo data; 

 

- pakeitimo prašymas (žr. 55 straipsnį) kartu su pasiūlymu dėl atitinkamam gavėjui 

pavestų užduočių ir jam numatyto biudžeto perskirstymo (žr. 1 ir 2 priedus) ir 

prireikus – pasiūlymu dėl vieno ar daugiau naujų gavėjų įtraukimo (žr. 56 straipsnį). 

Jei nutraukimas įsigalioja pasibaigus 3 straipsnyje nustatytam laikotarpiui, pakeitimo 

prašymo teikti nereikia, nebent atitinkamas gavėjas būtų koordinatorius. Tokiu atveju 

pakeitimo prašyme turi būti pasiūlytas naujas koordinatorius. 

 

Jei ši informacija nebus pateikta arba jei [Komisija][Įstaiga] manys, kad priežastys 

nepateisina nutraukimo, bus laikoma, kad dalyvavimas nutrauktas netinkamai. 

 

Nutraukimas įsigalios pranešime nurodytą dieną. 
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50.2.2.  Poveikis 

 

Koordinatorius turi per 30 dienų nuo tos dienos, kurią įsigalioja nutraukimas, pateikti: 

 

(i)  išmokėtų sumų paskirstymo atitinkamam gavėjui ataskaitą ir 

 

(ii)  jei nutraukimas įsigalioja 3 straipsnyje nustatytu laikotarpiu, atitinkamo gavėjo 

pateiktą su ataskaitiniu laikotarpiu, nesibaigusiu iki nutraukimo, susijusią 

nutraukimo ataskaitą, kurioje apžvelgiamas atliktas darbas bei išteklių 

naudojimas ir pateikiama atskira finansinė ataskaita ir, jei taikoma, finansinės 

ataskaitos sertifikatas (žr. 20.3 ir 20.4 dalis).  

 

Nutraukimo ataskaitoje pateikta informacija turi būti įtraukta ir į kito ataskaitinio laikotarpio 

periodinę ataskaitą (žr. 20.3 dalį). 

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  atmeta pakeitimo prašymą (nes dėl jo kyla abejonių dėl sprendimo 

skirti dotaciją pagrįstumo ar pažeidžiamas vienodų sąlygų pareiškėjams sudarymo principas), 

Susitarimą galima nutraukti pagal 50.3.1 dalies c punktą. 

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  priima pakeitimo prašymą, padaromi reikiami Susitarimo pakeitimai 

(žr. 55 straipsnį). 

 

Remdamasi periodinėmis ataskaitomis, nutraukimo ataskaita ir išmokėtų sumų paskirstymo 

ataskaita, [Komisija][Įstaiga]  apskaičiuos gavėjui mokėtiną sumą ir nustatys, ar jo gauta 

(išankstinio finansavimo ir tarpinių mokėjimų) suma neviršija šios sumos. 

 

Mokėtina suma apskaičiuojama atliekant šiuos veiksmus: 

 

1 veiksmas. Reikalavimus atitinkančioms išlaidoms pritaikoma kompensavimo norma. 

 

Gavėjui skirta dotacijos suma apskaičiuojama pritaikius kompensavimo 

normą (-as) gavėjo [ir su juo susijusių trečiųjų šalių]  nutraukimo 

ataskaitoje deklaruotoms ir [Komisijos][Įstaigos]  patvirtintoms bendroms 

reikalavimus atitinkančioms išlaidoms.  

 

Reikalavimus atitinka tik iki nutraukimo įsigaliojimo atitinkamo gavėjo 

patirtos išlaidos (žr. 6 straipsnį). Išlaidos, susijusios su sutartimis, kurios 

turi būti vykdomos tik po nutraukimo, reikalavimų neatitinka. 

 

2 veiksmas. Suma sumažinama dėl esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavimo arba 

esminio pareigų nevykdymo. 

 

Jei suma mažinama (žr. 43 straipsnį), [Komisija][Įstaiga]  gavėjui 

galiojančią sumažintą dotacijos sumą apskaičiuoja iš jam skirtos dotacijos 

sumos atimdama atitinkamą sumą (apskaičiuotą pagal 43.2 dalį 

proporcingai klaidų ar pažeidimų dydžiui, sukčiavimo mastui arba 

pažeidimo, susijusio su pareigų nevykdymu, sunkumui). 
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Jei gauta mokėjimų suma viršija mokėtinas sumas: 

 

- jei nutraukimas įsigalioja 3 straipsnyje nustatytu laikotarpiu ir pakeitimo prašymas 

buvo priimtas, atitinkamas gavėjas turi koordinatoriui sugrąžinti nepagrįstai gautą 

sumą. [Komisija][Įstaiga]  oficialiai praneš apie nepagrįstai gautą sumą ir paprašys 

atitinkamo gavėjo grąžinti ją koordinatoriui per 30 dienų nuo pranešimo gavimo 

dienos. Jei jis nesugrąžins sumos koordinatoriui, [Komisija][Įstaiga]  pasinaudos 

garantijų fondu, kad sumokėtų koordinatoriui, ir tada garantijų fondo vardu 

atitinkamam gavėjui nusiųs debetinį dokumentą (žr. 44 straipsnį);  

 

- visais kitais atvejais (visų pirma jeigu nutraukimas įsigalios pasibaigus 3 

straipsnyje nustatytam laikotarpiui) [Komisija][Įstaiga]  oficialiai nusiųs 

atitinkamam gavėjui debetinį dokumentą. Jeigu mokėjimas nebus atliktas iki 

debetiniame dokumente nurodytos dienos, garantijų fondas sumokės 

[Komisijai][Įstaigai] mokėtiną sumą, ir [Komisija][Įstaiga] garantijų fondo vardu 

atitinkamam gavėjui nusiųs debetinį dokumentą (žr. 44 straipsnį);  

 

- jei atitinkamas gavėjas yra buvęs koordinatorius, jis turi grąžinti nepagrįstai gautą 

sumą naujam koordinatoriui, išskyrus atvejus, kai: 

 

- nutraukimas įsigalioja po to, kai jau atliktas tarpinis mokėjimas, ir kai  

 

- buvęs koordinatorius nepaskirstė gautų išankstinio finansavimo arba 

tarpinių mokėjimų sumų (žr. 21.7 dalį). 

 

Tokiais atvejais [Komisija][Įstaiga]  oficialiai nusiųs debetinį dokumentą 

buvusiam koordinatoriui. Jeigu mokėjimas nebus atliktas iki debetiniame 

dokumente nurodytos dienos, garantijų fondas sumokės [Komisijai][Įstaigai]  

mokėtiną sumą. Tada [Komisija][Įstaiga]  sumokės naujam koordinatoriui ir 

garantijų fondo vardu nusiųs debetinį dokumentą buvusiam koordinatoriui (žr. 44 

straipsnį). 

 

Jei gauta mokėjimų suma neviršys mokėtinų sumų, atitinkamam gavėjui turimos 

sumokėti sumos bus įtrauktos į kitą tarpinį arba galutinį mokėjimą.  

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  per nustatytą terminą (žr. pirmiau) negaus nutraukimo ataskaitos, bus 

atsižvelgta tik į išlaidas, kurios įtrauktos į patvirtintą periodinę ataskaitą. 

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  per nustatytą terminą (žr. pirmiau) negaus išmokėtų sumų 

paskirstymo ataskaitos, ji laikysis nuomonės, kad: 

 

- koordinatorius atitinkamam gavėjui nepaskirstė jokių išmokėtų sumų ir kad 

 

- atitinkamas gavėjas neturi koordinatoriui sugrąžinti jokių sumų.  

 

Dėl netinkamo nutraukimo gali būti sumažinta dotacija (žr. 43 straipsnį) arba nutrauktas 

Susitarimas (žr. 50 straipsnį). 
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Po nutraukimo atitinkamo gavėjo pareigos (visų pirma 20, 22 ir 23 straipsniuose, 4 skyriaus 3 

skirsnyje ir 36, 37, 38, 40, 42, 43 ir 44 straipsniuose nustatytos pareigos) toliau galioja.  

 

50.3. Susitarimo nutraukimas arba vieno ar daugiau gavėjų dalyvavimo nutraukimas 
[Komisijos][Įstaigos] iniciatyva  

 

50.3.1.  Sąlygos 

 

[Komisija][Įstaiga]  gali nutraukti Susitarimą arba vieno ar daugiau gavėjų dalyvavimą, jeigu:  

 

(a) prie Susitarimo neprisijungia vienas ar daugiau gavėjų (žr. 56 straipsnį); 

 

(b) gavėjų [(arba su jais susijusių trečiųjų šalių)]  teisinės, finansinės, techninės, 

organizacinės arba su nuosavybe susijusios padėties pokytis gali turėti didelės įtakos 

veiklos įgyvendinimui, dėl jo gali būti vėluojama įgyvendinti veiklą arba kyla 

abejonių dėl sprendimo skirti dotaciją pagrįstumo; 

 

(c) dėl Susitarimo pakeitimų, būtinų nutraukus vieno ar daugiau gavėjų dalyvavimą (žr. 

pirmiau), kiltų abejonių dėl sprendimo skirti dotaciją pagrįstumo ar būtų pažeistas 

vienodų sąlygų pareiškėjams sudarymo principas (žr. 55 straipsnį);  

 

(d) veiklos neįmanoma įgyvendinti dėl force majeure (žr. 51 straipsnį) arba jos 

įgyvendinimą sustabdė koordinatorius (žr. 49.1 dalį), ir arba: 

 

(i) jos įgyvendinimo atnaujinti neįmanoma, arba 

 

(ii) dėl būtinų Susitarimo pakeitimų kiltų abejonių dėl sprendimo skirti dotaciją 

pagrįstumo ar būtų pažeistas vienodų sąlygų pareiškėjams sudarymo principas; 

 

(e) paskelbtas gavėjo bankrotas, jis yra likviduojamas, jo reikalus administruoja teismai, 

jis yra sudaręs susitarimą su kreditoriais, sustabdė verslo veiklą arba pagal nacionalinę 

teisę jam iškelta kita panaši byla ar taikoma kita panaši procedūra; 

 

(f) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu 

priimti sprendimus) pripažintas kaltu padarius bet kokiomis priemonėmis įrodytą 

profesinį nusižengimą; 

 

(g) gavėjas nesilaiko taikomų nacionalinių mokesčių bei socialinės apsaugos įstatymų;  

 

(h) veikla nebėra svarbi moksliniu ar technologiniu požiūriu; 

 
(i) [1 VARIANTAS, naudotinas, jei įgyvendinama bendra veikla (bendras su trečiąja 

šalimi ar tarptautine organizacija kvietimas teikti paraiškas): trečiosios šalies arba 

tarptautinės organizacijos veikla (žr. 2 straipsnį) nebuvo pradėta iki 1 priede 
nurodytos dienos][2 VARIANTAS: netaikoma]; 

 
(j) [1 VARIANTAS, naudotinas, jei įgyvendinama bendra veikla (bendras su trečiąja 

šalimi ar tarptautine organizacija kvietimas teikti paraiškas): trečiosios šalies arba 
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tarptautinės organizacijos veikla (žr. 2 straipsnį) yra nutraukta arba ja nebegali būti 
prisidedama prie įgyvendinamos veiklos][2 VARIANTAS: netaikoma]; 

 

(k) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu 

priimti sprendimus) sukčiavo, kyšininkavo, dalyvavo nusikalstamos organizacijos 

veikloje, pinigų plovimo veikloje arba bet kurioje kitoje neteisėtoje veikloje; 

 

(l) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu 

priimti sprendimus): 

 

(i) padarė esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavo arba  

 

(ii) iš esmės nevykdė pareigų, susijusių su Susitarimu arba sutarties sudarymo 

procedūra (pavyzdžiui, netinkamai įgyvendino veiklą, pateikė klaidingą 

informaciją arba reikiamos informacijos nepateikė, pažeidė etikos principus); 

 

(m)gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu 

priimti sprendimus) 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); 

 
(n) [1 VARIANTAS: nepaisant konkretaus [Komisijos][Įstaigos] prašymo, gavėjas per 

koordinatorių nepateikia prašymo padaryti Susitarimo pakeitimą, kuriuo būtų 

nutrauktas vienos iš su juo susijusių trečiųjų šalių arba vieno iš jo tarptautinių 

partnerių, kurie yra atsidūrę vienoje iš e, f, g, k, l arba m punkte nurodytų situacijų,  
dalyvavimas ir perskirstytos jų užduotys.][2 VARIANTAS: netaikoma]. 

 

50.3.2.  Procedūra  

 

Prieš nutraukdama Susitarimą arba vieno ar daugiau gavėjų dalyvavimą, [Komisija][Įstaiga]  

oficialiai nusiųs koordinatoriui arba atitinkamam gavėjui pranešimą, kuriame:  

  

- informuos apie savo ketinimą nutraukti Susitarimą ir nurodys priežastis, ir  

 

- paragins jį per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos pateikti pastabas ir – pirmesnio 

l punkto ii papunkčio atveju – informuoti [Komisiją][Įstaigą]  apie priemones, skirtas 

užtikrinti, kad būtų vykdomos Susitarime nustatytos pareigos.   

 

Jei [Komisija][Įstaiga] nesulauks jokių pastabų arba nuspręs vykdyti procedūrą nepaisydama 

gautų pastabų, ji oficialiai praneš koordinatoriui arba atitinkamam gavėjui apie nutraukimo 

patvirtinimą ir datą, nuo kurios jis įsigalios. Priešingu atveju ji oficialiai praneš, kad 

procedūra netęsiama.  

 

Nutraukimas įsigalios: 

 

- nutraukimo pagal b, c, e, g, h, j punktus, l punkto ii papunktį ir n punktą atveju – 

pranešime apie patvirtinimą nurodytą dieną (žr. pirmiau); 
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- nutraukimo pagal a, d, f, i, k punktus, l punkto i papunktį ir m punktą atveju – kitą 

dieną po pranešimo apie patvirtinimą gavimo dienos. 

 

50.3.3. Poveikis  

 

(a) Susitarimo nutraukimo atveju:  

 

Koordinatorius turi per 60 dienų nuo tos dienos, kurią įsigalioja nutraukimas, pateikti:  

 

(i)  periodinę (paskutinio iki nutraukimo nesibaigusio ataskaitinio laikotarpio, žr. 

20.3 dalį) ataskaitą ir 

 

(ii)  galutinę ataskaitą (žr. 20.4 dalį). 

 

Jei Susitarimas nutraukiamas dėl pareigos teikti ataskaitas nevykdymo (žr. 20.8 dalį ir 

50.3.1 dalies l punktą), koordinatorius po Susitarimo nutraukimo negali pateikti jokių 

ataskaitų. 

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  per nustatytą terminą (žr. pirmiau) negaus ataskaitų, bus 

atsižvelgta tik į išlaidas, kurios įtrauktos į patvirtintą periodinę ataskaitą. 

 

Remdamasi pateiktomis ataskaitomis, [Komisija][Įstaiga]  apskaičiuos galutinę dotacijos 

sumą (žr. 5.3 dalį) ir likutį (žr. 21.4 dalį). Reikalavimus atitinka tik iki nutraukimo 

įsigaliojimo patirtos išlaidos (žr. 6 straipsnį). Išlaidos, susijusios su sutartimis, kurios turi 

būti vykdomos tik po nutraukimo, reikalavimų neatitinka. 

 

Tai neturi poveikio [Komisijos][Įstaigos]  teisei sumažinti dotaciją (žr. 43 straipsnį) arba 

taikyti administracines sankcijas (45 straipsnis).  

 

Gavėjai negali reikalauti atlyginti žalos, patirtos dėl nutraukimo [Komisijos][Įstaigos]  

iniciatyva (žr. 46 straipsnį). 

 

Po nutraukimo gavėjų pareigos (visų pirma 20, 22 ir 23 straipsniuose, 4 skyriaus 3 

skirsnyje ir 36, 37, 38, 40, 42, 43 ir 44 straipsniuose nustatytos pareigos) toliau galioja.  

 

(b) Vieno ar daugiau gavėjų dalyvavimo nutraukimo atveju:  

 

Koordinatorius turi per 60 dienų nuo tos dienos, kurią įsigalioja nutraukimas, pateikti:  

 

(i)  išmokėtų sumų paskirstymo atitinkamam gavėjui ataskaitą;  

 

(ii)  pakeitimo prašymą (žr. 55 straipsnį) kartu su pasiūlymu dėl atitinkamam 

gavėjui pavestų užduočių ir jam numatyto biudžeto perskirstymo (žr. 1 ir 2 

priedus) ir prireikus – pasiūlymu dėl vieno ar daugiau naujų gavėjų įtraukimo (žr. 

56 straipsnį). Jei apie nutraukimą pranešama pasibaigus 3 straipsnyje nustatytam 

laikotarpiui, pakeitimo prašymo teikti nereikia, nebent atitinkamas gavėjas būtų 

koordinatorius. Tokiu atveju pakeitimo prašyme turi būti pasiūlytas naujas 

koordinatorius;  
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(iii)  jei nutraukimas įsigalioja 3 straipsnyje nustatytu laikotarpiu, atitinkamo gavėjo 

pateiktą su ataskaitiniu laikotarpiu, nesibaigusiu iki nutraukimo, susijusią 

nutraukimo ataskaitą, kurioje apžvelgiamas atliktas darbas bei išteklių 

naudojimas ir pateikiama atskira finansinė ataskaita ir, jei taikoma, finansinės 

ataskaitos sertifikatas (žr. 20 straipsnį).  

 

Nutraukimo ataskaitoje pateikta informacija turi būti įtraukta ir į kito ataskaitinio 

laikotarpio periodinę ataskaitą (žr. 20.3 dalį). 

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  atmeta pakeitimo prašymą (nes dėl jo kyla abejonių dėl sprendimo 

skirti dotaciją pagrįstumo ar pažeidžiamas vienodų sąlygų pareiškėjams sudarymo 

principas), Susitarimą galima nutraukti pagal 50.3.1 dalies c punktą. 

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  priima pakeitimo prašymą, padaromi reikiami Susitarimo 

pakeitimai (žr. 55 straipsnį). 

 

Remdamasi periodinėmis ataskaitomis, nutraukimo ataskaita ir išmokėtų sumų 

paskirstymo ataskaita, [Komisija][Įstaiga]  apskaičiuos gavėjui mokėtiną sumą ir 

nustatys, ar jo gauta (išankstinio finansavimo ir tarpinių mokėjimų) suma neviršija šios 

sumos. 

 

Mokėtina suma apskaičiuojama atliekant šiuos veiksmus: 

 

1 veiksmas. Reikalavimus atitinkančioms išlaidoms pritaikoma kompensavimo 

norma. 

 

Gavėjui skirta dotacijos suma apskaičiuojama pritaikius kompensavimo 

normą (-as) gavėjo [ir su juo susijusių trečiųjų šalių]  nutraukimo 

ataskaitoje deklaruotoms ir [Komisijos][Įstaigos]  patvirtintoms 

bendroms reikalavimus atitinkančioms išlaidoms.  

 

Reikalavimus atitinka tik iki nutraukimo įsigaliojimo atitinkamo gavėjo 

patirtos išlaidos (žr. 6 straipsnį). Išlaidos, susijusios su sutartimis, 

kurios turi būti vykdomos tik po nutraukimo, reikalavimų neatitinka. 

 

2 veiksmas. Suma sumažinama dėl esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavimo arba 

esminio pareigų nevykdymo. 

 

Jei suma mažinama (žr. 43 straipsnį), [Komisija][Įstaiga]  gavėjui 

galiojančią sumažintą dotacijos sumą apskaičiuoja iš jam skirtos 

dotacijos sumos atimdama atitinkamą sumą (apskaičiuotą pagal 43.2 

dalį proporcingai klaidų ar pažeidimų dydžiui, sukčiavimo mastui arba 

pažeidimo, susijusio su pareigų nevykdymu, sunkumui). 

 

Jei gauta mokėjimų suma viršija mokėtinas sumas:  

 

- jei nutraukimas įsigalioja 3 straipsnyje nustatytu laikotarpiu ir pakeitimo 

prašymas buvo priimtas, atitinkamas gavėjas turi koordinatoriui sugrąžinti 
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nepagrįstai gautą sumą. [Komisija][Įstaiga]  oficialiai praneš apie nepagrįstai 

gautą sumą ir paprašys atitinkamo gavėjo grąžinti ją koordinatoriui per 30 

dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Jei jis nesugrąžins sumos koordinatoriui, 

[Komisija][Įstaiga]  pasinaudos garantijų fondu, kad sumokėtų koordinatoriui, 

ir tada garantijų fondo vardu atitinkamam gavėjui nusiųs debetinį dokumentą 

(žr. 44 straipsnį); 

 

- visais kitais atvejais, visų pirma jeigu nutraukimas įsigalios pasibaigus 3 

straipsnyje nustatytam laikotarpiui, [Komisija][Įstaiga]  oficialiai nusiųs 

atitinkamam gavėjui debetinį dokumentą. Jeigu mokėjimas nebus atliktas iki 

debetiniame dokumente nurodytos dienos, garantijų fondas sumokės 

[Komisijai][Įstaigai] mokėtiną sumą, ir [Komisija][Įstaiga] garantijų fondo 

vardu atitinkamam gavėjui nusiųs debetinį dokumentą (žr. 44 straipsnį); 

 

- jei atitinkamas gavėjas yra buvęs koordinatorius, jis turi grąžinti nepagrįstai 

gautą sumą naujam koordinatoriui, išskyrus atvejus, kai: 

 

- nutraukimas įsigalioja po to, kai jau atliktas tarpinis mokėjimas, ir kai  

 

- buvęs koordinatorius nepaskirstė gautų išankstinio finansavimo arba 

tarpinių mokėjimų sumų (žr. 21.7 dalį). 

 

Tokiais atvejais [Komisija][Įstaiga]  oficialiai nusiųs debetinį dokumentą 

buvusiam koordinatoriui. Jeigu mokėjimas nebus atliktas iki debetiniame 

dokumente nurodytos dienos, garantijų fondas sumokės [Komisijai][Įstaigai]  

mokėtiną sumą. Tada [Komisija][Įstaiga]  sumokės naujam koordinatoriui ir 

garantijų fondo vardu nusiųs debetinį dokumentą buvusiam koordinatoriui (žr. 

44 straipsnį). 

Jei gauta mokėjimų suma neviršys mokėtinų sumų, atitinkamam gavėjui turimos 

sumokėti sumos bus įtrauktos į kitą tarpinį arba galutinį mokėjimą. 

 

Jei [Komisija][Įstaiga] per nustatytą terminą (žr. pirmiau) negaus nutraukimo ataskaitos, 

bus atsižvelgta tik į išlaidas, kurios įtrauktos į patvirtintą periodinę ataskaitą.  

 

Jei [Komisija][Įstaiga]  per nustatytą terminą (žr. pirmiau) negaus išmokėtų sumų 

paskirstymo ataskaitos, ji laikysis nuomonės, kad: 

 

- koordinatorius atitinkamam gavėjui nepaskirstė jokių išmokėtų sumų ir kad 

 

- atitinkamas gavėjas neturi koordinatoriui sugrąžinti jokių sumų.  

 

Po nutraukimo atitinkamo gavėjo pareigos (visų pirma 20, 22 ir 23 straipsniuose, 4 

skyriaus 3 skirsnyje ir 36, 37, 38, 40, 42, 43 ir 44 straipsniuose nustatytos pareigos) toliau 

galioja.  

 

 
4 SKIRSNIS. FORCE MAJEURE 

 
51 STRAIPSNIS. FORCE MAJEURE  
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Force majeure – bet kokia padėtis ar įvykis: 
 

- dėl kurio kuri nors iš šalių negali vykdyti savo pareigų pagal Susitarimą;  
 

- kurio nebuvo galima numatyti, kuris buvo ypatingas ir šalių nekontroliuojamas; 
 

- kurį lėmė ne jų (arba ne veikloje dalyvaujančių trečiųjų šalių) klaida ar aplaidumas ir 
 

- kuris buvo neišvengiamas nepaisant viso deramo stropumo.  

 

Force majeure atvejais negalima vadinti: 
 

- paslaugos nevykdymo, įrangos ar medžiagų defektų, vėluojančio jų pristatymo, 

išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai lemia atitinkamas force majeure atvejis, 
 

- darbo ginčų, streikų ar 
 

- finansinių sunkumų. 

 

Apie visus force majeure atvejus reikia nedelsiant oficialiai pranešti kitai šaliai, nurodant jų 

pobūdį, tikėtiną trukmę ir numatomą poveikį. 

 

Šalys turi nedelsdamos imtis visų reikiamų priemonių bet kokiai žalai dėl force majeure 

sumažinti ir dėti visas pastangas kuo greičiau atnaujinti veiklos įgyvendinimą. 

 

Jei kuri nors šalis negali vykdyti savo pareigų pagal Susitarimą dėl force majeure, negali būti 

laikoma, kad ji jų nevykdo. 

 

  

7 SKYRIUS.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

52 STRAIPSNIS. ŠALIŲ TARPUSAVIO BENDRAVIMAS 

 

52.1. Bendravimo forma ir priemonės  

 

Bendravimas pagal Susitarimą (pvz., informacija, prašymai, pateikiama medžiaga, oficialūs 

pranešimai ir t. t.) turi: 

 

- vykti raštu ir  

 

- nurodant Susitarimo numerį. 

 

Visas bendravimas turi vykti per dalyvių portalo elektroninę keitimosi informacija sistemą, 

naudojant joje pateiktas formas ir šablonus.  

 

Jei po likučio išmokėjimo [Komisija][Įstaiga]  nustato, kad oficialus pranešimas sistemoje 

nebuvo perskaitytas, antrasis oficialus pranešimas išsiunčiamas registruotu laišku su gavimo 

patvirtinimu (toliau – oficialus popierinis pranešimas). Terminai bus skaičiuojami nuo tada, 

kai gaunamas antrasis pranešimas. 
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Bendravimas per elektroninę keitimosi informacija sistemą turi būti vykdomas asmenų, 

įgaliotų pagal Naudojimosi dalyvių portalu sąlygas. Tam, kad įvardytų įgaliotus asmenis, 

kiekvienas gavėjas, prieš pasirašydamas šį Susitarimą, turi būti nurodęs teisės subjekto 

paskirtąjį atstovą (TSPA). TSPA funkcijos ir užduotys nustatomos jo paskyrimo rašte (žr. 

Naudojimosi dalyvių portalu sąlygas).   

 

Jei elektroninė keitimosi informacija sistema laikinai neveiks, instrukcijos bus pateiktos 

[Įstaigos ir] Komisijos svetainėse.   

 

52.2. Pranešimo data  

 

Pranešimai laikomi perduotais, kai juos išsiunčia siunčiančioji šalis (t. y. tą dieną ir tuo laiku, 

kai jie išsiunčiami per elektroninę keitimosi informacija sistemą). 

 

Per elektroninę keitimosi informacija sistemą siunčiami oficialūs pranešimai laikomi 

perduotais, kai juos gauna gaunančioji šalis (t. y. tą dieną ir tuo laiku, kai juos gauna 

gaunančioji šalis, kaip nurodyta laiko žymoje). Oficialus pranešimas, kuris nebuvo priimtas 

per 10 dienų nuo išsiuntimo, laikomas priimtu.  

 

Oficialūs popieriniai pranešimai, išsiųsti registruotu laišku su gavimo patvirtinimu (tik po 

likučio išmokėjimo), laikomi perduotais: 

 

- pašto tarnybos užregistruotą pristatymo dieną arba 

 

- atsiėmimo pašto skyriuje termino dieną. 

 

Jei elektroninė keitimosi informacija sistema laikinai neveikia, negali būti laikoma, kad 

siunčiančioji šalis neįvykdė pareigos atsiųsti pranešimą per nurodytą terminą.  

 

52.3. Adresai, kuriais siunčiami pranešimai 

 

Prie elektroninės keitimosi informacija sistemos reikia jungtis šiuo adresu:  

 

[įrašyti URL]. 

 

[Komisija][Įstaiga]  oficialiai iš anksto praneš koordinatoriui ir gavėjams apie visus šio URL 

pakeitimus. 

 
[Komisijai][Įstaigai] skirti oficialūs popieriniai pranešimai (tik po likučio išmokėjimo) turi 

būti siunčiami [Komisijos][Įstaigos] svetainėje nurodytu oficialiu pašto adresu.  

 

Gavėjams skirti oficialūs popieriniai pranešimai (tik po likučio išmokėjimo) turi būti 

siunčiami dalyvių portalo gavėjų registre nurodytais jų juridiniais adresais.  

 

53 STRAIPSNIS. SUSITARIMO AIŠKINIMAS  

 

53.1. Sąlygų viršenybė priedų atžvilgiu 
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Susitarimo sąlygų nuostatos turi viršenybę jo priedų atžvilgiu. 

 

2 priedas turi viršenybę 1 priedo atžvilgiu. 

 

53.2. Privilegijos ir imunitetai  

 
[1 VARIANTAS, naudotinas visoms tarptautinėms organizacijoms: Nė viena šio Susitarimo 

nuostata negali būti aiškinama kaip privilegijų ar imunitetų, suteiktų [įrašyti tarptautinės (-

ių) organizacijos (-ų) pavadinimą (-us)] pagal jos steigiamuosius dokumentus ar tarptautinę 

teisę, panaikinimas. 

 
[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

54 STRAIPSNIS. LAIKOTARPIŲ, DATŲ IR TERMINŲ SKAIČIAVIMAS  

 

Pagal Reglamentą Nr. 1182/7158 dienomis, mėnesiais arba metais išreikšti laikotarpiai 

skaičiuojami nuo to momento, kai įvyksta įvykis.  

 

Diena, kurią įvyko įvykis, į laikotarpį neįskaičiuojama. 

 

55 STRAIPSNIS. SUSITARIMO PAKEITIMAI  

 

55.1. Sąlygos 

 

Susitarimą galima pakeisti, išskyrus atvejus, kai dėl pakeitimų kiltų abejonių dėl sprendimo 

skirti dotaciją pagrįstumo ar būtų pažeistas vienodų sąlygų pareiškėjams sudarymo principas.   

 

Padaryti pakeitimus gali prašyti bet kuri šalis. 

 

55.2. Procedūra 

 

Prašanti padaryti pakeitimą šalis turi pateikti pakeitimo prašymą, pasirašytą elektroninėje 

keitimosi informacija sistemoje (žr. 52 straipsnį). 

 

Pakeitimo prašymus gavėjų vardu teikia ir gauna koordinatorius (žr. 3 priedą). 

 

Jei prašoma pakeisti koordinatorių be jo sutikimo, pakeitimo prašymą turi pateikti kitas 

gavėjas (veikiantis kitų gavėjų vardu). 

 

Pakeitimo prašymą turi sudaryti: 

 

- priežasčių aprašymas ir 

 

- tinkami patvirtinamieji dokumentai, be to, 

 

                                                 
58  1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir 

laikotarpiams taikytinas taisykles (OL L 124, 1971 6 8, p. 1). 
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- jei prašoma pakeisti koordinatorių be jo sutikimo – koordinatoriaus nuomonė (arba 

įrodymas, kad jo raštu buvo paprašyta pateikti nuomonę). 

 

[Komisija][Įstaiga]  gali paprašyti pateikti papildomos informacijos. 

 

Jei prašymą gavusi šalis sutinka su pakeitimu, ji turi per 45 dienas nuo pranešimo (ar bet 

kokios kitos informacijos, kurią pateikti paprašė [Komisija][Įstaiga]) gavimo dienos 

pasirašyti pakeitimą elektroninėje keitimosi informacija sistemoje. Jei ji nesutinka, ji turi 

oficialiai per tą patį terminą pranešti apie savo nesutikimą. Terminas gali būti pratęstas, jei to 

reikia prašymui įvertinti. Jei per nustatytą terminą pranešimo negauta, laikoma, kad prašymas 

buvo atmestas.  

 

Pakeitimas įsigalioja tą dieną, kurią jį pasirašo prašymą gavusi šalis.  

 

Pakeitimas taikomas nuo šalių sutartos dienos arba, jei dėl to nesusitarta, nuo pakeitimo 

įsigaliojimo dienos.  

 

56 STRAIPSNIS. PRISIJUNGIMAS PRIE SUSITARIMO 

 

56.1. Preambulėje nurodytų gavėjų prisijungimas 

 

Kiti gavėjai turi prisijungti prie Susitarimo, per 30 dienų nuo jo įsigaliojimo (žr. 58 straipsnį) 

elektroninėje keitimosi informacija sistemoje (žr. 52 straipsnį) pasirašydami prisijungimo 
formą (žr. 3 priedą) [VARIANTAS, naudotinas, jei taikomas 14 straipsnis ir jei buvo 

paprašyta prisiimti solidariąją atsakomybę: , o gavėjai, su kuriais susijusių trečiųjų šalių 

[Komisija][Įstaiga] paprašė prisiimti solidariąją atsakomybę, prisijungimo metu taip pat turi 
pateikti trečiosios šalies pasirašytą pareiškimą dėl solidariosios atsakomybės (žr. 3a priedą).] 

 

Jie prisiims Susitarime nustatytas teises ir pareigas, kurios bus taikomos nuo jo įsigaliojimo 

dienos (žr. 58 straipsnį). 

 

Jei gavėjas neprisijungia prie Susitarimo per pirmiau minėtą terminą, koordinatorius turi per 

30 dienų paprašyti padaryti pakeitimus, būtinus siekiant užtikrinti tinkamą veiklos 

įgyvendinimą. Tai neturi poveikio [Komisijos][Įstaigos]  teisei nutraukti Susitarimą (žr. 50 

straipsnį).  

 

56.2. Naujų gavėjų įtraukimas 

 

Pagrįstais atvejais gavėjai gali prašyti, kad būtų įtrauktas naujas gavėjas. 

 

Šiuo tikslu koordinatorius turi pateikti prašymą atlikti pakeitimą pagal 55 straipsnį. Į prašymą 

turi įeiti elektroninėje keitimosi informacija sistemoje (žr. 52 straipsnį) naujo gavėjo 

pasirašyta prisijungimo forma (žr. 3 priedą).  

 

Nauji gavėjai turi prisiimti Susitarime nustatytas teises ir pareigas nuo prisijungimo formoje 

(žr. 3 priedą) nurodytos jų prisijungimo dienos. 
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57 STRAIPSNIS. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS  

 

57.1. Taikytina teisė 

 

Susitarimą reglamentuoja taikytina ES teisė, kuri prireikus papildoma Belgijos teise.   

 
[papildomas VARIANTAS, naudotinas tarptautinėms organizacijoms, kurios nesutinka su 

jokia nuostata dėl taikytinos teisės: [įrašyti atitinkamos (-ų) tarptautinės (-ių) 

organizacijos (-ų) pavadinimą (-us)] atžvilgiu taikytina teisė išimties tvarka nenumatoma]. 

 
[papildomas VARIANTAS, naudotinas tarptautinėms organizacijoms, kurios sutiktų su 

nuostata dėl taikytinos teisės, tačiau ne su standartiniu jos variantu (ES ir Belgijos teisė): 

Toliau nurodytų gavėjų atžvilgiu Susitarimą išimties tvarka reglamentuoja kita taikytina teisė: 

 

- [įrašyti atitinkamos (-ų) tarptautinės (-ių) organizacijos (-ų) pavadinimą (-us)] – 
[taikytina ES teisė][, kurią prireikus papildo] [[Belgijos][įrašyti kitos valstybės narės 

arba ELPA šalies pavadinimą] teisė]] [ir, jei tinka,] [bendrieji principai, kuriais 

reglamentuojama tarptautinių organizacijų teisė, ir bendrosios tarptautinės teisės 

taisyklės]; 

- [įrašyti atitinkamos (-ų) tarptautinės (-ių) organizacijos (-ų) pavadinimą (-us)] – 
[taikytina ES teisė][, kurią prireikus papildo] [[Belgijos][įrašyti kitos valstybės narės 

arba ELPA šalies pavadinimą] teisė]] [ir, jei tinka,] [bendrieji principai, kuriais 

reglamentuojama tarptautinių organizacijų teisė, ir bendrosios tarptautinės teisės 

taisyklės]; 
[ta pati informacija pateikiama apie kitas tarptautines organizacijas].] 

 

57.2. Ginčų sprendimas 

 

Jei ginčo dėl Susitarimo aiškinimo, taikymo ar galiojimo nepavyksta išspręsti taikiai, 

jurisdikciją turi tik Bendrasis Teismas arba, jei teikiama apeliacija – Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas. Tokius ieškinius reikia pateikti pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo (SESV) 272 straipsnį. 

 
[papildomas VARIANTAS, naudotinas gavėjams iš ES nepriklausančių šalių (išskyrus 

gavėjus, įsisteigusius asocijuotosiose šalyse, kurios yra sudariusios asociacijos susitarimą 

dėl programos „Horizontas 2020“, kuriame numatyta, kad jurisdikciją turi tik Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismas): Išimties atveju, jei toks ginčas kyla tarp 

[Komisijos][Įstaigos] ir [įrašyti gavėjo (-ų) iš ES nepriklausančių šalių pavadinimą (-us)], 
jurisdikciją turi tik kompetentingi Belgijos teismai.] 

 
[papildomas VARIANTAS, naudotinas tarptautinėms organizacijoms ir finansavimo ES 

lėšomis reikalavimų neatitinkantiems ir dėl to jo negaunantiems gavėjams (žr. 9 straipsnį), 

kurie pagal jų nacionalinę teisę negali priklausyti Belgijos teismų jurisdikcijai:  Išimties 

atveju tokie ginčai su šiais gavėjais:  

 

- [įrašyti tarptautinės organizacijos arba finansavimo ES lėšomis reikalavimų 

neatitinkančio gavėjo pavadinimą];  

- [įrašyti tarptautinės organizacijos arba finansavimo ES lėšomis reikalavimų 

neatitinkančio gavėjo pavadinimą]; 



Dotacijos susitarimo numeris: [įrašyti numerį] [įrašyti santrumpą] [įrašyti kvietimo kodą] 
 
„Horizonto 2020“ pavyzdiniai dotacijų susitarimai. „Horizonto 2020“ bendrasis pavyzdinis dotacijos susitarimas 

su daugiau kaip vienu gavėju – v5.0 – 2017 10 18 

119 

[ta pati informacija pateikiama apie kitus gavėjus, kurie yra tarptautinės organizacijos, 

arba kitus gavėjus, neatitinkančius finansavimo ES lėšomis reikalavimų], 

 

jei jų negalima išspręsti taikiai, turi būti perduodami spręsti arbitražo teismui. Kiekviena 

šalis turi oficialiai pranešti kitai šaliai apie savo ketinimą kreiptis į arbitražo teismą ir 

nurodyti arbitro tapatybę. Bus taikomos Susitarimo įsigaliojimo dieną galiojančios 

Nuolatinio arbitražo teismo neprivalomosios arbitražo taisyklės, skirtos tarptautinėms 

organizacijoms ir valstybėms. Gavus bet kurios iš šalių raštišką prašymą, skiriantysis 

pareigūnas bus Nuolatinio arbitražo teismo generalinis sekretorius. Arbitražo procesas turi 

vykti Briuselyje anglų kalba. Arbitražo sprendimas bus privalomas visoms šalims ir negalės 
būti apskundžiamas.] 

 

Jei ginčas susijęs su administracinėmis sankcijomis, sumų išskaičiavimu iš kitų sumų arba su 

SESV 299 straipsnyje nurodytu vykdytinu sprendimu (žr. 44, 45 ir 46 straipsnius), gavėjai 

ieškinį turi pateikti Bendrajam Teismui  arba, jei teikiama apeliacija – Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui  pagal SESV 263 straipsnį. [VARIANTAS, naudotinas, jei dotaciją 

teikia Įstaiga: Ieškiniai dėl grąžintinų sumų išskaičiavimo iš mokėtinų sumų ir dėl vykdytinų 

sprendimų turi būti teikiami prieš Komisiją (ne Įstaigą).] 

 

58 STRAIPSNIS. SUSITARIMO ĮSIGALIOJIMAS  

 

Susitarimas įsigalios vėlesniąją iš šių dienų: dieną, kurią jį pasirašys [Komisija][Įstaiga] , arba 

dieną, kurią jį pasirašys koordinatorius.  

 

 

 

PARAŠAI 

 

Koordinatoriaus vardu [Komisijos][Įstaigos] vardu 

 

[vardas ir pavardė, pareigos] [vardas ir pavardė] 

[elektroninis parašas] [elektroninis parašas] 

 

Priimta [anglų kalba] [elektroninė laiko žyma] Priimta [anglų kalba] [elektroninė laiko 

žyma] 
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i Spausdinimo formatas – 

gulsčias A4 lapas

B. Tiesioginės 

subrangos 

išlaidos

[C. Finansinės 

paramos teikimo 

tiesioginės 

išlaidos] 

E. Netiesioginės 

išlaidos
2 Iš viso išlaidų

Procentinė 

kompensavimo 

norma

Didžiausia ES 

įnašo suma
3 

Didžiausia 

dotacijos suma
4

Informacija apie 

netiesiogines 

išlaidas:

Informacija 

auditoriams:
Kita informacija:

[C.1. Finansinė 

parama]

D.1. Kelionės

[C.2. Prizai] D.2. Įranga

D.3. Kitos prekės ir 

paslaugos

[D.4. Su didele 

mokslinių tyrimų 

infrastruktūra 

susijusios išlaidos]

Fiksuoto dydžio
10

25%

1 [gavėjo trumpasis pavadinimas]

[susijusios trečiosios šalies 

trumpasis pavadinimas]

[finansavimo reikalavimų 

neatitinkančios susijusios 

trečiosios šalies trumpasis 

pavadinimas]

[finansavimo neprašančios 

susijusios trečiosios šalies 

trumpasis pavadinimas]

[tarptautinio partnerio trumpasis 

pavadinimas]

Gavėjas, iš viso 

2 [gavėjo trumpasis pavadinimas]

[susijusios trečiosios šalies 

trumpasis pavadinimas]

Gavėjas, iš viso

X [finansavimo reikalavimų 

neatitinkančio gavėjo trumpasis 

pavadinimas]
14

X [finansavimo neprašančio 

gavėjo trumpasis pavadinimas]
14

[susijusios trečiosios šalies 

trumpasis pavadinimas]
15

Gavėjas, iš viso

Konsorciumas, iš viso                          

A. Tiesioginės personalo išlaidos D. Kitos tiesioginės išlaidos [F. ... išlaidos]

„HORIZONTO 2020“ BENDROJO PDS SU DAUGIAU KAIP VIENU GAVĖJU PAVYZDINIS 2 PRIEDAS

VEIKLOS BIUDŽETO SĄMATA

Numatomos reikalavimus atitinkančios
1
 išlaidos (pagal biudžeto kategorijas) ES įnašas Papildoma informacija

Numatomos 

finansavimo 

negaunančių 

gavėjų / susijusi

ų trečiųjų šalių 

išlaidos ir 

numatomos 

tarptautinių 

partnerių 

išlaidos

A.2. Pagal tiesioginę sutartį 

dirbantys fiziniai asmenys

A.5. Gavėjai, kurie yra 

atlyginimo negaunantys 

fiziniai asmenys

A.3. Komandiruoti asmenys

[A.6. Personalas, susijęs su 

prieigos prie mokslinių tyrimų 

infrastruktūros teikimu]

Faktinės Vienetinės
9

Vienetinės
11

A.1. Darbuotojai (ar 

lygiaverčiai subjektai)   

A.4. Atlyginimo 

negaunantys MVĮ 

savininkai

D.5. Išlaidos 

prekėms ir 

paslaugoms, už 

kurias išrašomos 

vidaus sąskaitos 

faktūros 

[F.1. ... išlaidos]
5

[F.2. ... išlaidos]
5

Vienetinės
7

Vienetinės
8 Faktinės 

Numatomos 

išlaidos, 

susijusios su 

nepiniginiais 

įnašais, kurie 

nėra naudojami 

patalpose

D.4 punkte 

nurodytų išlaidų 

deklaracija 

3
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).

4 
Didžiausia dotacijos suma yra Komisijos / Įstaigos nuspręsta skirti didžiausia dotacijos suma. Paprastai ji atitinka prašomą dotacijos sumą, bet gali būti ir mažesnė.  

5 
Priklausomai nuo konkrečios išlaidų kategorijos, į šias išlaidas bus arba nebus įskaičiuotos netiesioginės išlaidos. Netiesioginės išlaidos įskaičiuojamos į šias konkrečias vienetines išlaidas: efektyvaus energijos vartojimo pastatuose priemonių išlaidas, tarpvalstybinės prieigos prie mokslinių tyrimų infrastruktūros teikimo išlaidas ir klinikinių 

eksperimentinių tyrimų išlaidas.

[Vienetinės] 

[Vienkartinė išmoka]
12

a Iš viso b
Valandų 

skaičius
Iš viso c d [e] f Iš viso g

h = 0,25 x (a + b + c 

+ f + g + [i1]
13

 + 

[i2]
13

 - n)

Faktinės Išlaidų forma
6 Faktinės

2
Netiesioginės išlaidos, jau kompensuojamos dotacija veiklai (gauta pagal bet kurią kitą ES arba Euratomo finansavimo programą; žr. 6.5 dalies b punktą), neatitinka dotacijos susitarime nustatytų reikalavimų. Todėl veiklos įgyvendinimo laikotarpiu dotaciją veiklai gaunantis gavėjas / susijusi trečioji šalis negali deklaruoti atitinkamų 

metų / ataskaitinio (-ių) laikotarpio (-ių) netiesioginių išlaidų, kompensuojamų dotacija veiklai, išskyrus atvejus, kai jie gali įrodyti, kad dotacija veiklai nėra dengiamos jokios veiklos išlaidos (žr. 6.2 dalies E punktą). 

Vienetų 

skaičius
Iš viso [i1] Iš viso [i2]

j = a + b + c + d + 

[e]  + f + g + h + [i1] 

+ [i2]

k l m n Taip / Ne

1 
Išlaidų atitikties reikalavimams sąlygos išdėstytos 6 straipsnyje.

6 
Išlaidų formos aprašytos 5 straipsnyje.

7 
Vienetas – valandos, praleistos dirbant su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą; vieneto išlaidos (valandos įkainis) apskaičiuojamos pagal gavėjo įprastus apskaitos metodus.

15 
Tik finansavimą gaunančios susijusios trečiosios šalys.

9 
Vienetas ir vieneto išlaidos apskaičiuojami pagal gavėjo įprastus apskaitos metodus.

10 
Fiksuotas dydis – 25 proc. reikalavimus atitinkančių tiesioginių išlaidų, iš kurių išskaičiuotos: tiesioginės subrangos išlaidos, išlaidos, susijusios su nepiniginiais įnašais, kurie nėra naudojami patalpose, finansinės paramos teikimo tiesioginės išlaidos ir deklaruotos F biudžeto kategorijos vienetinės išlaidos, jei į jas įskaičiuotos netiesioginės 

išlaidos (žr. 6.2 dalies E punktą).
11 

Daugiau informacijos pateikiama 2a priede „Papildoma informacija apie biudžeto sąmatą“ (vienetai, vieneto išlaidos).
12 

Daugiau informacijos pateikiama 2a priede „Papildoma informacija apie biudžeto sąmatą“ (vienetai, vieneto išlaidos, numatomas vienetų skaičius ir t. t.).  
13 

Tik konkrečios vienetinės išlaidos, į kurias neįskaičiuotos netiesioginės išlaidos. 
14

 Su finansavimo negaunančiais gavėjais susijusios sąlygos išdėstytos 9 straipsnyje. 

8
 Daugiau informacijos pateikiama 2a priede „Papildoma informacija apie biudžeto sąmatą“ (išlaidos per valandą (valandos įkainis)).
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2a PRIEDAS 

 

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE BIUDŽETO SĄMATĄ  

 
 Mėlynos spalvos nurodymai ir išnašos nebus rodomi IT sistemos sugeneruotame tekste (nes 

juose pateikiami tik vidaus nurodymai).  
 Variantai [laužtiniuose skliaustuose] – tai variantai, iš kurių IT sistema parinks taikomą variantą. 

Neparinkti variantai bus automatiškai nerodomi.  
 [Laužtiniuose skliaustuose esančiuose pilkuose] laukeliuose (net jei jie yra ankstesniame punkte 

nurodyto varianto dalis) IT sistema įrašys atitinkamus duomenis. 

 

Vienetinės išlaidos, susijusios su atlyginimo negaunančiais MVĮ savininkais arba 

gavėjais, kurie yra atlyginimo negaunantys fiziniai asmenys 

1. Išlaidos, susijusios su [atlyginimo negaunančiu MVĮ savininku][gavėju, kuris yra 

atlyginimo negaunantis fizinis asmuo] 

Vienetai – valandos, praleistos dirbant su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą. 

Suma už vienetą (valandos įkainis) apskaičiuojama pagal šią formulę59:  

{{4 880 EUR / 143 valandos}  

padauginus iš  
{konkrečiai šaliai, kurioje įsisteigęs gavėjas, nustatyto korekcinio koeficiento}. 

Konkrečioms šalims nustatyti korekciniai koeficientai (galiojantys tuo metu, kai paskelbtas kvietimas):  

ES valstybės narės  

Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas 

AT 106,7 % DK 135,0 % HR 83,9 % LV 77,7 % SE 121,8 % 

BE 100,0 % EE 79,4 % HU 77,4 % MT 84,4 % SI 86,1 % 

BG 62,0 % EL 88,7 % IE 115,6 % NL 107,9 % SK 80,4 % 

CY 82,6 % ES 95,4 % IT 104,4 % PL 75,5 % UK 139,83 % 

CZ 81,78 % FI 120,8 % LT 72,5 % PT 84,2 %   

DE 97,0 % FR 115,7 % LU 100,0 % RO 68,8 %   
 

Programos „Horizontas 2020“ asocijuotosios šalys  

Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas 

AL 65,3 % FO 135,0 % MD  62,01 %  RS  67,3 %  

AM 75,4 % GE 75,3 % ME 64,8 % TN 67,5 % 

BA 69,0 % IL 106,1 % MK  60,0 %  TR 82,1 % 

CH 121,2 % IS 115,3 % NO  130,6 %  UA 70,8 % 

 

                                                 
59  Naujos sumos už vienetą ir nauji šalims nustatyti koeficientai bus taikomi, tik jei kvietimas bus paskelbtas 

pagal 2018–2020 m. darbo programą. 
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Kitos šalys  

 

Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas 

AE 91,5 % CR 82,1 % JP 105,5 % NC 117,2 % TD 117,8 % 

AO 128,1 % CU 78,6 % KE 81,5 % NE 84,8 % TG 84,4 % 

AR 65,6 % CV 71,7 % KG 80,3 % NG 92,6 % TH 71,6 % 

AU 104,4 % DJ 86,5 % KH 74,5 % NI 56,5 % TJ 62,2 % 

AZ 88,3 % DO 62,9 % KM 69,1 % NP 77,0 % TL 89,4 % 

BB 112,5 % DZ 74,0 % KR 97,6 % NZ 99,4 % TM 63,4 % 

BD 61,1 % EC 75,5 % KZ 81,9 % PA 63,2 % TO 85,0 % 

BF 96,6 % EG 57,9 % LA 89,2 % PE 80,2 % TT 81,0 % 

BI 74,2 % ER 98,9 % LB 86,3 % PG 101,5 % TW 82,7 % 

BJ 97,0 % ET 85,1 % LI 121,2 % PH 73,4 % TZ 65,4 % 

BM 151,5 % FJ 68,1 % LK 69,9 % PK 51,9 % UG 70,5 % 

BO 67,5 % GA 107,8 % LR 111,1 % PS 110,8 % US 99,1 % 

BR 97,9 % GH 64,1 % LS 48,3 % PY 69,0 % UY 84,3 % 

BW 51,7 % GM 69,0 % LY 57,6 % RU 105,4 % UZ 66,5 % 

BY 59,5 % GN 73,7 % MA 75,4 % RW 82,5 % VE 90,2 % 

BZ 77,0 % GT 82,6 % MG 86,0 % SA 80,8 % VN 53,3 % 

CA 87,8 % GW 96,6 % ML 94,4 % SB 107,4 % VU 108,0 % 

CD 137,4 % GY 62,2 % MM 65,5 % SD 99,7 % WS 83,0 % 

CF 108,6 % HK 100,4 % MR 62,5 % SG 113,0 % XK 65,5 % 

CG 120,6 % HN 73,4 % MU 74,4 % SL 106,8 % YE 81,1 % 

CI 98,3 % HT 94,6 % MW 68,0 % SN 94,7 % ZA 50,8 % 

CL 58,9 % ID 69,8 % MX 67,1 % SR 56,0 % ZM 77,4 % 

CM 96,0 % IN 63,4 % MY 68,8 % SV 69,6 % ZW 91,8 % 

CN 91,7 % JM 92,0 % MZ 71,5 % SY 77,2 %   

CO 77,9 % JO 86,5 % NA 61,4 % SZ 53,5 %   

 
 [papildomas VARIANTAS, naudotinas, jei gavėjai / susijusios trečiosios šalys pasirinko skaičiuoti 

vienetines išlaidas (pasiūlyme / pakeitime):  Šiems gavėjams / susijusioms trečiosioms šalims 

nustatomos tokios sumos už vienetą (valandos įkainiai): 

- Gavėjas / susijusi trečioji šalis [trumpasis pavadinimas] – [įrašyti sumą] EUR; 
- Gavėjas / susijusi trečioji šalis [trumpasis pavadinimas] – [įrašyti sumą] EUR; 
[prireikus ta pati informacija pateikiama apie kitus gavėjus / susijusias trečiąsias šalis].] 

 

Numatomas vienetų skaičius – žr. 2 priedą. 

 

Efektyvaus energijos vartojimo priemonių vienetinės išlaidos 

[VARIANTAS, naudotinas, jei dotacijos susitarime numatomos konkrečios vienetinės 

išlaidos: 2. Efektyvaus energijos vartojimo pastatuose priemonių išlaidos 

Vienetas –  m2 reikalavimus atitinkančio tinkamos būklės (t. y. įrengto arba atnaujinto) grindų ploto.  

Suma už vienetą* –  žr. pridedamą vienetinių išlaidų (pagal atskirus gavėjus / susijusias trečiąsias šalis ir pastatų 
energinių specifikacijų lenteles) lentelę. 

* Suma apskaičiuojama taip: 
{0,1 EUR x numatomas bendras per metus sutaupysimų kWh vienam m² skaičius x 10}. 

Numatomas vienetų skaičius – žr. pridedamą vienetinių išlaidų (pagal atskirus gavėjus / susijusias trečiąsias šalis 

ir pastatų energinių specifikacijų lenteles) lentelę. 
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Vienetinių išlaidų lentelė (efektyvaus energijos vartojimo priemonių vienetinės išlaidos) 60: 

Gavėjo / susijusios trečiosios 
šalies trumpasis pavadinimas  

Pastato 

energinių 

specifikacijų 
lentelės Nr.  

Išlaidų suma už 
vienetą  

Numatomas 
vienetų skaičius 

Bendros 

vienetinės išlaidos 
(išlaidų suma už 

vienetą x numatomas 
vienetų skaičius) 

     

     

     

] 

 

Vienetinės išlaidos, susijusios su mokslinių tyrimų infrastruktūra 

[VARIANTAS, naudotinas, jei dotacijos susitarime numatomos konkrečios vienetinės 

išlaidos: 3. Tarpvalstybinės prieigos prie mokslinių tyrimų infrastruktūros teikimo 

išlaidos 

Vienetai61 – žr. pridedamą vienetinių išlaidų (pagal atskirus prieigos teikėjus ir įrenginius) lentelę. 

Suma už vienetą* –  žr. pridedamą vienetinių išlaidų (pagal atskirus prieigos teikėjus ir įrenginius) lentelę. 

* Suma apskaičiuojama taip: 
vidutinės metinės bendros prieigos prie įrenginio teikimo išlaidos (per pastaruosius dvejus metus62) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __  

vidutinis metinis bendras prieigos prie įrenginio kiekis (per pastaruosius dvejus metus63). 

Numatomas vienetų skaičius – žr. pridedamą vienetinių išlaidų (pagal atskirus prieigos teikėjus ir įrenginius) 

lentelę. 

Vienetinių išlaidų lentelė (prieigos prie mokslinių tyrimų infrastruktūros teikimo vienetinės išlaidos) 64 

Prieigos 

teikėjo 

trumpasis 
pavadinimas 

Infrastruktūros 

trumpasis 

pavadinimas  

Įrenginys  Prieigos 
vienetas 

Suma už 
vienetą 

Numatomas 

vienetų 

skaičius  

Bendros 

vienetinės 

išlaidos 
(išlaidų suma už 

vienetą x 

numatomas 
vienetų skaičius) 

Nr.  Trumpasis 
pavadinimas 

        

        

        

                                                 
60  Duomenų šaltinis – pastato energinių specifikacijų lentelė, kuri įeina į pasiūlymą ir 1 priedą.  
61  Pasiūlyme prieigos teikėjo nustatytas prieigos vienetas (pvz., pluošto naudojimo valandos, naudojimosi 

prieiga savaitės, mėginio analizė). 
62  Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais Komisija / Įstaiga gali sutikti su kitokiu atskaitiniu laikotarpiu. 
63  Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais Komisija / Įstaiga gali sutikti su kitokiu atskaitiniu laikotarpiu. 
64  Duomenų šaltinis – numatomų išlaidų ir numatomo teiksimos prieigos kiekio lentelė, kuri įeina į pasiūlymą ir 

1 priedą.  
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] 

Klinikinių tyrimų vienetinės išlaidos  

[VARIANTAS, naudotinas, jei dotacijos susitarime numatomos konkrečios vienetinės 

išlaidos: 4. Klinikinių tyrimų išlaidos 

Vienetai – klinikiniame tyrime dalyvaujantys pacientai / asmenys.  

Suma už vienetą* – žr. pridedamą vienetinių išlaidų (pagal atskirus etapus (jei taikoma), klinikinius tyrimus ir 
gavėjus / susijusias trečiąsias šalis) lentelę. 

Numatomas vienetų skaičius – žr. pridedamą vienetinių išlaidų (pagal atskirus klinikinius tyrimus ir 
gavėjus / susijusias trečiąsias šalis) lentelę. 

* Su kiekviena užduotimi susijusių išlaidų sudedamųjų dalių suma apskaičiuojama taip: 

personalo išlaidos :  

su gydytojais susijusios personalo išlaidos – su gydytojais susijusios vidutinės valandos išlaidos, t. y.: 

{patvirtintos arba patikrinamos su gydytojais susijusios bendros N-1 metų personalo išlaidos  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________ 

{1720 * visos darbo dienos ekvivalentu išreikštas gydytojų skaičius N-1 metais}  
padauginus iš 
numatomo valandų, kurias gydytojai praleis vykdydami užduotį, skaičiaus (vienam dalyviui)}; 

su kitais medicinos darbuotojais susijusios personalo išlaidos – su kitais medicinos darbuotojais susijusios 

vidutinės valandos išlaidos, t. y.: 

{patvirtintos arba patikrinamos su kitais medicinos darbuotojais susijusios bendros N-1 metų 
personalo išlaidos  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

{1720 * visos darbo dienos ekvivalentu išreikštas kitų medicinos darbuotojų skaičius N-1 metais}  
padauginus iš 

numatomo valandų, kurias kiti medicinos darbuotojai praleis vykdydami užduotį, skaičiaus (vienam 
dalyviui)}; 

su techniniais darbuotojais susijusios personalo išlaidos – su techniniais darbuotojais susijusios vidutinės 
valandos išlaidos, t. y.: 

{patvirtintos arba patikrinamos su techniniais darbuotojais susijusios bendros N-1 metų personalo 
išlaidos  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________ 

{1720 * visos darbo dienos ekvivalentu išreikštas techninių darbuotojų skaičius N-1 metais}  
padauginus iš 
numatomo valandų, kurias techniniai darbuotojai praleis vykdydami užduotį, skaičiaus (vienam 

dalyviui)}. 

Bendras personalo išlaidas sudaro faktiniai atlyginimai, faktinės socialinio draudimo įmokos, faktiniai 
mokesčiai ir kitos darbo užmokestį sudarančios išlaidos, patiriamos laikantis nacionalinės teisės arba 
darbo sutarties ar lygiaverčio paskyrimo dokumento;  

išlaidos vartojimo reikmenims :  

kiekvienas išlaidų punktas – vidutinė vartojimo reikmens kaina, t. y.: 

{{patvirtintos arba patikrinamos bendros N-1 metų vartojimo reikmens pirkimo išlaidos  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________ 

bendras N-1 metais nupirktų vartojimo reikmens vienetų skaičius} 
padauginus iš  
numatomo užduočiai vykdyti panaudosimų vienetų skaičiaus (vienam dalyviui)}. 

Bendros vartojimo reikmens pirkimo išlaidos yra lygios bendrai tiekimo sutarčių, kurias gavėjas 

sudarė dėl N-1 metais pristatytų atitinkamų vartojimo reikmenų, vertei (įskaitant susijusius 
muitus, mokesčius ir rinkliavas, tokius kaip neatskaitomas pridėtinės vertės mokestis (PVM)) 
su sąlyga, kad sutartys buvo sudarytos laikantis ekonominio naudingumo principo ir išvengiant 

bet kokio interesų konflikto;  
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išlaidos medicininei įrangai:  

kiekvienas išlaidų punktas – vienam naudojimo vienetui tenkančios vidutinės nusidėvėjimo ir naudojimosi 
tiesiogiai susijusiomis paslaugomis išlaidos, t. y.: 

{{patvirtintos arba patikrinamos bendros N-1 metų nusidėvėjimo išlaidos + patvirtintos arba 
patikrinamos bendros N-1 metų paslaugų, susijusių su atitinkamos kategorijos įranga, pirkimo 

išlaidos}  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

bendras pajėgumas N-1 metais 
padauginus iš  

numatomo įrangos naudojimo vienetų vykdant užduotį skaičiaus (vienam dalyviui)}. 

Bendras nusidėvėjimo išlaidas sudaro gavėjo sąskaitose užregistruota bendra N-1 metų atitinkamos 

kategorijos įrangos nusidėvėjimo suma su sąlyga, kad įranga buvo nusipirkta laikantis 
ekonominio naudingumo principo ir išvengiant bet kokio interesų konflikto, ir su atitinkamos 
kategorijos įranga susijusios bendros pagal nuomos arba išperkamosios nuomos sutartis N-1 
metais patirtos išlaidos (įskaitant susijusius muitus, mokesčius ir rinkliavas, tokius kaip 

neatskaitomas pridėtinės vertės mokestis (PVM)), jei jos neviršija panašios įrangos 
nusidėvėjimo išlaidų ir jei į jas neįskaičiuoti jokie finansavimo mokesčiai; 

išlaidos paslaugoms : 

kiekvienas išlaidų punktas – vidutinės vienam tyrimo dalyviui tenkančios išlaidos paslaugai, t. y.: 

{patvirtintos arba patikrinamos bendros N-1 metų paslaugos pirkimo išlaidos  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________ 

bendro klinikiniuose tyrimuose, su kuriais yra susijusi N-1 metais suteikta paslauga, dalyvavusių 
pacientų ar asmenų skaičiaus}. 

Bendros paslaugos pirkimo išlaidos yra lygios bendrai sutarčių, kurias gavėjas sudarė dėl N-1 metais 
suteiktos konkrečios klinikiniams tyrimams atlikti būtinos paslaugos, vertei (įskaitant susijusius 

muitus, mokesčius ir rinkliavas, tokius kaip neatskaitomas pridėtinės vertės mokestis (PVM)) su 

sąlyga, kad sutartys buvo sudarytos laikantis ekonominio naudingumo principo ir išvengiant bet 
kokio interesų konflikto;  

netiesioginės išlaidos: 

{{{išlaidų sudedamoji dalis „Personalo išlaidos“ + išlaidų sudedamoji dalis „Išlaidos vartojimo 

reikmenims“ + išlaidų sudedamoji dalis „Išlaidos medicininei įrangai“} 

atėmus 

{išlaidas, susijusias su trečiųjų šalių nepiniginiais įnašais, kurie nėra naudojami gavėjo patalpose, ir 

finansinės paramos trečiosioms šalims teikimo išlaidas (jei jų yra)}} 

padauginus iš 

25 %}. 

Panaudosimų išteklių kiekis turi būti apskaičiuojamas remiantis tyrimo protokolu ir turi būti vienodas visiems 
gavėjams / susijusioms trečiosioms šalims / dalyvaujančioms trečiosioms šalims). 

N-1 metai yra paskutiniai iki dotacijos paraiškos pateikimo pasibaigę finansiniai metai. 
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Vienetinių išlaidų lentelė: klinikinių tyrimų vienetinės išlaidos65: 

Užduotis, tiesioginių 
išlaidų kategorijos  

Ištekliai 

vienam 

pacientui 

N-1 metų 

išlaidos  

1 gavėjas  

[trumpasis 

pavadinimas] 

N-1 metų 

išlaidos  

1a susijusi 

trečioji šalis  

[trumpasis 

pavadinimas] 

N-1 metų 

išlaidos  

2 gavėjas  

[trumpasis 

pavadinimas] 

N-1 metų 

išlaidos  

2a susijusi 

trečioji šalis  

[trumpasis 

pavadinimas] 

N-1 metų 

išlaidos  

1 nepiniginius 

įnašus 

teikianti 

trečioji šalis  

[trumpasis 

pavadinimas] 

Etapas Nr. 1 

Užduotis Nr. 1 
Kraujo mėginys 

a) Personalo 

išlaidos:  

- Gydytojai 

 

Netaikoma 

     

- Kiti medicinos 
darbuotojai 

Flebotomija 
(slaugytojas), 10 
minučių 

8,33 EUR 11,59 EUR 10,30 EUR 11,00 EUR 9,49 EUR 

- Techniniai 
darbuotojai 

Mėginio 
apdorojimas 

(techninis 
laboratorijos 
darbuotojas), 15 
minučių  

9,51 EUR 15,68 EUR 14,60 EUR 15,23 EUR 10,78 EUR 

b) Išlaidos 

vartojimo 
reikmenims : 

Švirkštas XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

 Kaniulė XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

 Kraujo talpa XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

c) Išlaidos 

medicininei įrangai: 

-80 °C šaldiklio 

naudojimas, 60 
dienų 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

 Centrifugos 
naudojimas, 15 
minučių 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

d) Išlaidos 

paslaugoms  

XXX valymas XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

e) Netiesioginės išlaidos  (fiksuotas dydis 
– 25 proc.) 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

Užduotis Nr. 2       

…       

Suma už vienetą (1 etapo vienetinės 
išlaidos): 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

Etapas Nr. 2 

Užduotis Nr. 1 

                                                 
65  Ta pati lentelė kaip pasiūlyme ir 1 priede.  
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XXX 

a) Personalo 

išlaidos:  

- Gydytojai 

 

XXX 

 

XX EUR 

 

XX EUR 

 

XX EUR 

 

XX EUR 

 

XX EUR 

- Kiti medicinos 
darbuotojai 

XXX XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

- Techniniai 
darbuotojai 

XXX  XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

b) Išlaidos 

vartojimo 

reikmenims : 

XXX XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

 XXX XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

 XXX XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

c) Išlaidos 

medicininei įrangai: 
XXX XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

 XXX XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

d) Išlaidos 

paslaugoms  

XXX XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

e) Netiesioginės išlaidos  (fiksuotas dydis 
– 25 proc.) 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

Užduotis Nr. 2       

…       

Suma už vienetą (2 etapo vienetinės 
išlaidos): 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

…       

Suma už vienetą (viso tyrimo 

vienetinės išlaidos): 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR 

 

]  
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3 PRIEDAS 

 

GAVĖJŲ PRISIJUNGIMO FORMA 

 

[Visas oficialus gavėjo / naujo gavėjo / naujo koordinatoriaus pavadinimas (trumpasis 

pavadinimas)], įsisteigęs [visas oficialus adresas], [VARIANTAS, naudotinas, jei gavėjai 

turi PVM kodą: PVM kodas [įrašyti kodą],] (toliau – gavėjas arba koordinatorius), kuriam, 

pasirašant šią prisijungimo formą, atstovauja [vardas ir pavardė, pareigos],  

 

susitaria 

 
tapti [gavėju][koordinatoriumi] Nr. [įrašyti gavėjo nr.]  

 

pagal dotacijos susitarimą Nr. [įrašyti susitarimo numerį] (toliau – Susitarimas),  

 

sudarytą [visas oficialus koordinatoriaus pavadinimas] ir [Europos Sąjungos, atstovaujamos 

Europos Komisijos (toliau – Komisija),] [Europos atominės energijos bendrijos (toliau – 
Euratomas), atstovaujamos Europos Komisijos (toliau – Komisija),][[Mokslinių tyrimų 

vykdomosios įstaigos (angl. santrumpa – REA)][Europos mokslinių tyrimų tarybos 

vykdomosios įstaigos (EMTTVĮ)] [Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (angl. 

santrumpa – INEA)][Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos (angl. 

santrumpa – EASME)] (toliau – Įstaiga), veikiančios pagal Europos Komisijos (toliau – 
Komisija) jai suteiktus įgaliojimus.]   

veiklai  pavadinimu [įrašyti veiklos pavadinimą (įrašyti santrumpą)] įgyvendinti.   

 
[VARIANTAS, naudotinas, jei prisijungia gavėjai / nauji gavėjai: Jis įgalioja 

 
koordinatorių jo vardu ir jo labui teikti ir pasirašyti visus Susitarimo pakeitimus pagal 55 

straipsnį.] 

 

Pasirašydamas šią prisijungimo formą gavėjas sutinka gauti dotaciją ir apsiima 
[VARIANTAS, naudotinas, jei prisijungia nauji koordinatoriai: vykdyti koordinatoriaus 

pareigas bei funkciją ir]  panaudoti dotaciją vadovaudamasis Susitarimu ir vykdydamas jame 
nustatytas pareigas ir sąlygas [VARIANTAS, naudotinas, jei prisijungia nauji gavėjai: nuo 

[įrašyti datą][prisijungimo formos pasirašymo dienos][pakeitimo įsigaliojimo dienos] (toliau 
– prisijungimo data) [papildomas VARIANTAS, naudotinas, jei dėl dalinio perėmimo 

keičiasi gavėjas:, taip pat prisiima solidariąją atsakomybę už gavėjui [įrašyti buvusio gavėjo 

trumpąjį pavadinimą] nepagrįstai išmokėtas sumas (t. y. jų susigrąžinimą)], jei 
[Komisija][Įstaiga] sutinka su prašomu pakeitimu].  

 

PARAŠAS 

 

Gavėjo / naujo gavėjo / naujo koordinatoriaus vardu  

[vardas ir pavardė, pareigos] 

[elektroninis parašas] 

 

Priimta [anglų kalba] [elektroninė laiko žyma].  
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3a PRIEDAS 

 

 

 

PAREIŠKIMAS DĖL SUSIJUSIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ 

SOLIDARIOSIOS ATSAKOMYBĖS 
 

 
(turi užpildyti susijusi trečioji šalis, o pateikti – gavėjas, jeigu taikomas 14 straipsnis ir jeigu 

[Komisija][Įstaiga] paprašė, kad susijusi trečioji šalis prisiimtų solidariąją atsakomybę) 

 

 

[Su gavėju susijusio subjekto visas oficialus pavadinimas (trumpasis pavadinimas)], 
įsisteigęs [visas oficialus adresas], [VARIANTAS, naudotinas, jei trečiosios šalys turi PVM 

kodą: PVM kodas [įrašyti kodą]]  (toliau – susijusi trečioji šalis), kuriam, pasirašant šį 

pareiškimą dėl solidariosios atsakomybės, atstovauja jo teisinis  (-iai) atstovas (-ai) [susijusios 

trečiosios šalies teisinio (-ių) atstovo (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės), pareigos], 

 

susijęs su gavėju Nr. [įrašyti numerį] [visas oficialus gavėjo pavadinimas (trumpasis 
pavadinimas)], įsisteigusiu [visas oficialus adresas], [VARIANTAS, naudotinas, jei gavėjai 

turi PVM kodą: PVM kodas [įrašyti kodą]]  (toliau – gavėjas), 

 

sutinka prisiimti solidariąją atsakomybę su gavėju  

 

dėl bet kokios sumos, kurią gavėjas skolingas [Komisijai][Įstaigai]  pagal  dotacijos 

susitarimą Nr. [įrašyti Susitarimo numerį] [(įrašyti santrumpą)], neviršijant didžiausio 

susijusiai trečiajai šaliai biudžeto sąmatoje nurodyto ES įnašo (žr. 2 priedą). 

 

Susijusi trečioji šalis neatšaukiamai ir besąlygiškai sutinka nedelsdama, gavusi pirmą 

reikalavimą, sumokėti [Komisijai][Įstaigai]  sumas, kurias prašoma sumokėti pagal šį 

pareiškimą. 

 

 

Susijusios trečiosios šalies vardu                                                         

[vardas, pavardė ir pareigos] 

parašas 

    

Priimta anglų kalba [vieta] [data]. 
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i Spausdinimo formatas 

– gulsčias A4 lapas

Įplaukos
Papildoma 

informacija  

B. Tiesioginės 

subrangos 

išlaidos

[C. Finansinės 

paramos 

teikimo 

tiesioginės 

išlaidos] 

E. Netiesioginės 

išlaidos
2 Iš viso išlaidų Įplaukos

Procentinė 

kompensavimo 

norma

Didžiausia ES 

įnašo suma
3 

Prašoma ES 

įnašo suma

Informacija apie 

netiesiogines 

išlaidas:

[C.1. Finansinė 

parama]

D.1. Kelionės

[C.2. Prizai] D.2. Įranga

Fiksuoto dydžio
5

25%

[gavėjo / susijusios 

trečiosios šalies trumpasis 

pavadinimas]

4
 Išlaidų formos aprašytos 5 straipsnyje.

5 
 Fiksuotas dydis – 25 proc. reikalavimus atitinkančių tiesioginių išlaidų, iš kurių išskaičiuotos: tiesioginės subrangos išlaidos, išlaidos, susijusios su nepiniginiais įnašais, kurie nėra naudojami patalpose, finansinės paramos teikimo tiesioginės išlaidos ir deklaruotos F biudžeto kategorijos vienetinės išlaidos, jei į jas įskaičiuotos 

6
 Tik konkrečios vienetinės išlaidos, į kurias neįskaičiuotos netiesioginės išlaidos.

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).

Paskutinio ataskaitinio laikotarpio ataskaitoje deklaruotos visos įplaukos (žr. 5.3.3 dalį).

i Deklaruokite visas reikalavimus atitinkančias išlaidas, net jei jos viršija biudžeto sąmatoje (žr. 2 priedą) nurodytas sumas. Jei vėliau bus nustatyta, kad tam tikros išlaidos neatitinka reikalavimų, jas bus galima pakeisti tik Jūsų atskirose finansinėse ataskaitose deklaruotomis sumomis.

1
 Išlaidų atitikties reikalavimams sąlygos išdėstytos 6 straipsnyje.

2 
Į prašomas padengti netiesiogines išlaidas negalima įskaičiuoti jokių dotacija veiklai (gauta pagal bet kurią kitą ES arba Euratomo finansavimo programą, žr. 6.2 dalies E punktą) kompensuojamų sumų. Jei šiuo ataskaitiniu laikotarpiu gavote dotaciją veiklai, negalite prašyti padengti netiesioginių išlaidų, išskyrus atvejus, kai galite 

įrodyti, kad dotacija veiklai nėra dengiamos jokios veiklos išlaidos.
3
 Nurodoma teorinė  ES įnašo suma, kuri automatiškai apskaičiuojama sistemoje (dauginant kompensavimo normą iš visų deklaruotų išlaidų). Jūsų prašoma suma (nurodoma stulpelyje „Prašoma ES įnašo suma“) gali būti mažesnė.

Gavėjas / susijusi trečioji šalis patvirtina, kad:

Pateikta informacija yra išsami, patikima ir teisinga.

Iš viso c da Iš viso b
Valandų 

skaičius
o p

Vienetinės Vienetinės 

[Vienetinės] 

[Vienkartinė 

išmoka] 

Deklaruotos išlaidos atitinka reikalavimus (žr. 6 straipsnį).

Iš viso 

[j1]
Iš viso [j2]

k = a + b + c + d + 

[e]  + f  + [g] + h + 

i + [j1]  + [j2]

l m n[e] f [g] Iš viso h

I = 0,25 x (a + b + c + 

f +[g]  + h+ [j 1 ]
6

 + 

[j2]
6

 - p)

Vienetų 

skaičius

Išlaidų forma
4 Faktinės Vienetinės Vienetinės Faktinės Faktinės 

Veiklos įplaukos, 

apie kurias, 

vadovaujantis 5.3.3 

dalimi, reikia 

pranešti paskutiniu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu

Išlaidos, susijusios 

su nepiniginiais 

įnašais, kurie nėra 

naudojami 

patalposeA.2. Pagal tiesioginę sutartį 

dirbantys fiziniai asmenys

A.5. Gavėjai, kurie yra 

atlyginimo negaunantys 

fiziniai asmenys

A.3. Komandiruoti asmenys D.3. Kitos prekės 

ir paslaugos

[A.6. Personalas, susijęs su 

prieigos prie mokslinių tyrimų 

infrastruktūros teikimu]

A.1. Darbuotojai (ar 

lygiaverčiai subjektai)  

A.4. Atlyginimo 

negaunantys MVĮ 

savininkai

[D.4. Su didele 

mokslinių tyrimų 

infrastruktūra 

susijusios 

išlaidos]

D.5. Išlaidos 

prekėms ir 

paslaugoms, už 

kurias išrašomos 

vidaus sąskaitos 

faktūros

[F.1. ... išlaidos] [F.2. ... išlaidos]

Faktinės Faktinės 

„HORIZONTO 2020“ BENDROJO PDS SU DAUGIAU KAIP VIENU GAVĖJU PAVYZDINIS 4 PRIEDAS

[GAVĖJO [pavadinimas] / SUSIJUSIOS TREČIOSIOS ŠALIES [pavadinimas]]  [ataskaitinis laikotarpis] ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINĖ ATASKAITA

Reikalavimus atitinkančios
1
 išlaidos (pagal biudžeto kategorijas) ES įnašas

A. Tiesioginės personalo išlaidos D. Kitos tiesioginės išlaidos [F. ... išlaidos]
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5 PRIEDAS 

 

 

 

PAVYZDINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ SERTIFIKATAS 

 

 

 
 Pasirinkti vieną iš [laužtiniuose skliaustuose kursyvu išskirtų] variantų. Nepasirinktus variantus 

reikėtų ištrinti. 

 [Laužtiniuose skliaustuose esančiuose pilkuose] laukeliuose įrašyti atitinkamus duomenis. 

 
 
 
 
 
TURINYS 

 
NEPRIKLAUSOMOS NUSTATYTŲ FAKTŲ APIE IŠLAIDAS, DEKLARUOTAS PAGAL DOTACIJOS 

SUSITARIMĄ, FINANSUOJAMĄ PAGAL BENDRĄJĄ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ 
PROGRAMĄ „HORIZONTAS 2020“, ATASKAITOS RENGIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 
NEPRIKLAUSOMA NUSTATYTŲ FAKTŲ APIE IŠLAIDAS, DEKLARUOTAS PAGAL DOTACIJOS 
SUSITARIMĄ, FINANSUOJAMĄ PAGAL BENDRĄJĄ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ 
PROGRAMĄ „HORIZONTAS 2020“, ATASKAITA 
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Nepriklausomos nustatytų faktų apie išlaidas, deklaruotas pagal dotacijos susitarimą,  

finansuojamą pagal bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, 

ataskaitos rengimo techninė užduotis 

 

Šiame dokumente nustatyta techninė užduotis, pagal kurią: 

 

[1 VARIANTAS: [įrašyti gavėjo pavadinimą] (toliau – gavėjas)]  [2 VARIANTAS: [įrašyti susijusios 

trečiosios šalies pavadinimą] (toliau – susijusi trečioji šalis), su gavėju [įrašyti gavėjo pavadinimą] 

(toliau – gavėjas) susijusi trečioji šalis,] 

 

sutinka pavesti  

[įrašyti auditoriaus teisinį pavadinimą] (toliau – auditorius) 

 

parengti nepriklausomą nustatytų faktų ataskaitą (toliau – ataskaita), susijusią su [gavėjo] [susijusios 

trečiosios šalies] vykdant „Horizontas 2020“ dotacijos susitarimą [įrašyti dotacijos susitarimo numerį, 

veiklos pavadinimą, santrumpą ir trukmę, nurodant pradžios ir pabaigos datas] (toliau – Susitarimas) 

parengta (-omis) finansine (-ėmis) ataskaita (-omis)1, ir  

 

išduoti Susitarimo 20.4 dalyje nurodytą finansinių ataskaitų sertifikatą, užpildytą remiantis Komisijos 

nustatytu privalomu ataskaitos šablonu. 

 

Susitarimas sudarytas pagal bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ tarp 

gavėjo ir [1 VARIANTAS: Europos Sąjungos, atstovaujamos Europos Komisijos (toliau – 

Komisija),][2 VARIANTAS: Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Euratomas), 

atstovaujamos Europos Komisijos (toliau – Komisija),][3 VARIANTAS: [Mokslinių tyrimų 

vykdomosios įstaigos (angl. santrumpa – REA)] [Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios 

įstaigos (EMTTVĮ)] [Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (angl. santrumpa – INEA)] 

[Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos (angl. santrumpa – EASME)] (toliau – 

Įstaiga) pagal Europos Komisijos (toliau – Komisija) jai suteiktus įgaliojimus.]   

 

[Komisija] [Įstaiga] yra tik Susitarimą su gavėju pasirašiusi šalis. [Europos 

Sąjunga][Euratomas][Įstaiga] nėra šios užduoties šalis.  

 

1.1. Užduoties dalykas 

 

Koordinatorius turi pateikti [Komisijai][Įstaigai] galutinę ataskaitą per 60 dienų nuo paskutinio 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos; ataskaitą, be kitų dokumentų, turi sudaryti kiekvieno gavėjo ir 

kiekvienos susijusios trečiosios šalies, kurie prašo skirti 325 000 EUR ar didesnį įnašą faktinėms ir 

vienetinėms išlaidoms, apskaičiuotoms taikant jų įprastus išlaidų apskaitos metodus (žr. Susitarimo 

20.4 dalį), kompensuoti, finansinių ataskaitų sertifikatas. Finansinių ataskaitų sertifikatas turi apimti 

visus pirmiau nurodyto gavėjo ar susijusios trečiosios šalies ataskaitinius laikotarpius. 

 

Gavėjas turi pateikti koordinatoriui savo ir su juo susijusios (-ių) trečiosios (-iųjų) šalies (-ių) 

finansinių ataskaitų sertifikatus, jei finansinių ataskaitų sertifikatas pagal Susitarimo 20.4 dalį turi būti 

įtrauktas į galutinę ataskaitą.   

 

Finansinių ataskaitų sertifikatą sudaro du atskiri dokumentai: 

 

- techninė užduotis, kurią turi pasirašyti [gavėjas] [susijusi trečioji šalis]  ir auditorius; 

                                                 
1  Kurioje deklaruojamos vykdant Susitarimą patirtos išlaidos (žr. šabloną �„Pavyzdinė finansinė ataskaita“, 

pateiktą dotacijos susitarimo 4 priede). 
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- auditoriaus nepriklausoma nustatytų faktų ataskaita (toliau – ataskaita), kuri turi būti parengta 

ant auditoriaus firminio blanko, su data ir auditoriaus (arba kompetentingo valstybės 

tarnautojo) antspaudu bei parašu ir kurioje turi būti nurodytos sutartos procedūros (toliau – 

procedūros), kurias turės atlikti auditorius, ir standartiniai nustatytini faktai (toliau – 

nustatytini faktai), kuriuos auditorius turi patvirtinti. 

 

Jei finansinių ataskaitų sertifikatas pagal Susitarimo 20.4 dalį turi būti įtrauktas į galutinę ataskaitą, be 

jo negalima pateikti su Susitarimu susijusio prašymo išmokėti likutį. Tačiau finansinių ataskaitų 

sertifikate nurodytų išlaidų kompensavimas nekliudo Komisijai[, Įstaigai], Europos kovos su 

sukčiavimu tarnybai ir Europos Audito Rūmams pagal Susitarimo 22 straipsnį atlikti patikrinimus, 

peržiūras, auditą ir tyrimus. 

 

1.2. Atsakomybė 

 

[Gavėjas][Susijusi trečioji šalis]: 

 vykdydamas (-a) Susitarime nustatytas pareigas turi parengti pagal Susitarimą finansuojamos 

veiklos finansinę (-es) ataskaitą (-as). Finansinė (-ės) ataskaita (-os) turi būti parengta (-os) 

remiantis [gavėjo] [susijusios trečiosios šalies]  apskaitos ir buhalterinės apskaitos sistema bei 

pagrindinėmis sąskaitomis ir įrašais; 

 turi atsiųsti finansinę (-es) ataskaitą (-as) auditoriui; 

 atsako už finansinės (-ių) ataskaitos (-ų) tikslumą; 

 atsako už informacijos, pateiktos, kad auditorius galėtų atlikti procedūras, išsamumą ir 

tikslumą. Jis turi pateikti auditoriui šias ataskaitas patvirtinantį rašytinį pareiškimo raštą. 

Pareiškimo raštas turi būti datuotas ir jame turi būti nurodytas tų ataskaitų apimamas 

laikotarpis; 

 sutinka, kad auditorius negalės atlikti procedūrų, jei jam nebus suteiktos visos galimybės 

bendrauti su [gavėjo] [susijusios trečiosios šalies]  darbuotojais ir susipažinti su jo(s) apskaitos 

ir kitais svarbiais įrašais ir dokumentais. 

 

Auditorius:  

 [standartinis – 1 VARIANTAS: turi reikiamą kvalifikaciją teisės aktų nustatytam apskaitos 

dokumentų auditui atlikti pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir 

konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 

78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinančią Tarybos direktyvą 84/253/EEB, arba pagal 

panašius nacionalinius teisės aktus]. 

 [2 VARIANTAS, naudotinas, jei gavėjas arba susijusi trečioji šalis turi nepriklausomą 

valstybės tarnautoją: yra kompetentingas ir nepriklausomas valstybės tarnautojas, kurio 

veiksnumą atlikti gavėjo auditą patvirtino atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos]. 

 [3 VARIANTAS, naudotinas, jei gavėjas arba susijusi trečioji šalis yra tarptautinė 

organizacija: yra [vidaus] [išorės] auditorius pagal tarptautinės organizacijos vidaus 

finansinius nuostatus ir procedūras]. 

 

Auditorius: 

 turi būti nepriklausomas nuo gavėjo [ir susijusios trečiosios šalies] , visų pirma jis neturi būti 

dalyvavęs rengiant [gavėjo] [susijusios trečiosios šalies]  finansinę (-es) ataskaitą (-as); 

 turi suplanuoti darbą taip, kad būtų galima atlikti procedūras ir įvertinti nustatytinus faktus; 

 turi laikytis nustatytų procedūrų ir privalomos ataskaitos formos; 

 turi atlikti užduotį laikydamasis šios techninės užduoties sąlygų; 

 turi dokumentais patvirtinti aspektus, svarbius ataskaitai pagrįsti; 

 turi pagrįsti savo ataskaitą surinktais įrodymais; 

 turi pateikti ataskaitą [gavėjui] [susijusiai trečiajai šaliai] . 
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Auditoriaus atliktinas procedūras nustato Komisija. Auditorius neatsako už jų tinkamumą ar 

aktualumą. Ši užduotis nėra patikinimo užduotis, todėl auditorius neteikia nei audito nuomonės, nei 

patikinimo.  

 

1.3. Taikytini standartai 

 

Auditorius turi laikytis šios techninės užduoties ir2: 

 

- Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos (TAUSV) paskelbto 4400 

tarptautinio susijusių paslaugų standarto (TSPS) „Užduotys sutartoms su finansine 

informacija susijusioms procedūroms atlikti“; 

- Buhalterių tarptautinių etikos standartų valdybos (angl. IESBA) paskelbto Buhalterių 

profesionalų etikos kodekso. Nors TSPS 4400 standarte nurodyta, kad nepriklausomumas 

nėra būtinas vykdant užduotis atlikti sutartas procedūras, [Komisija] [Įstaiga] reikalauja, 

kad auditorius laikytųsi ir kodekse nustatytų nepriklausomumo reikalavimų. 

 

Auditoriaus ataskaitoje turi būti nurodyta, kad rengiant šią ataskaitą tarp auditoriaus ir gavėjo [bei 

susijusios trečiosios šalies] nebuvo interesų konflikto, ir, jei už paslaugą pateikta sąskaita faktūra, turi 

būti nurodyta bendra auditoriui už ataskaitos pateikimą sumokėto mokesčio suma. 

 

1.4. Ataskaitų teikimas 

 

Ataskaita turi būti parašyta Susitarimo kalba (žr. 20.7 dalį).  

 

Pagal Susitarimo 22 straipsnį Komisija[, Įstaiga], Europos kovos su sukčiavimu tarnyba ir Audito 

Rūmai turi teisę atlikti bet kokio įgyvendinant veiklą atliekamo darbo, kurio išlaidas prašoma padengti 

iš [Europos Sąjungos] [Euratomo] biudžeto, auditą. Tai apima su šia užduotimi susijusį darbą. 

Auditorius turi leisti susipažinti su visais su šia užduotimi susijusiais darbiniais dokumentais (pvz., 

valandos įkainių perskaičiavimo, deklaruoto įgyvendinant veiklą praleisto laiko patikrinimo), jei jų 

paprašo Komisija[, Įstaiga], Europos kovos su sukčiavimu tarnyba arba Europos Audito Rūmai.  

 

1.5. Terminas 

 

Ataskaita turi būti pateikta iki [metai mėnuo diena]. 

 

1.6. Kitos sąlygos 

 

[Gavėjas] [Susijusi trečioji šalis] ir auditorius šiame skirsnyje gali susitarti dėl kitų konkrečių sąly gų, 

pvz., auditoriaus mokesčių, atsakomybės, taikytinų įstatymų ir t. t. Tos konkrečios sąlygos neturi 

prieštarauti pirmiau nurodytoms sąlygoms.] 

 
 

[Auditoriaus teisinis pavadinimas] [[Gavėjo][Susijusios trečiosios šalies]  teisinis pavadinimas] 

[Įgaliotojo atstovo vardas, pavardė ir pareigos] [Įgaliotojo atstovo vardas, pavardė ir pareigos] 

[metai mėnuo diena] [metai mėnuo diena] 

Auditoriaus parašas [Gavėjo][Susijusios trečiosios šalies]  parašas 

  

                                                 
2  Aukščiausiosios audito institucijos, taikančios INTOSAI standartus, gali atlikti procedūras vadovaudamosi 

atitinkamais tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais ir INTOSAI paskelbtu etikos kodeksu, 
o ne Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos ir Buhalterių tarptautinių etikos standartų valdybos 
paskelbtu 4400 tarptautiniu susijusių paslaugų standartu (TSPS) ir Buhalterių profesionalų etikos kodeksu.  
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Nepriklausoma nustatytų faktų apie išlaidas, deklaruotas pagal  

bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, ataskaita 

 
 
(Turi būti atspausdinta ant auditoriaus firminio blanko) 

 

Adresatas 

[ kontaktinio (-ių) asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)], [pareigos] 

[[Gavėjo] [Susijusios trečiosios šalies] pavadinimas] 

[ Adresas] 

[metai mėnuo diena] 

 

Gerb. [kontaktinio (-ių) asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)], 

 

kaip susitarta pagal [metai mėnuo diena] techninę užduotį, pasirašytą,  

 

su  [1 VARIANTAS: [įrašyti gavėjo pavadinimą] (toliau – gavėjas)]  [2 VARIANTAS: [įrašyti 

susijusios trečiosios šalies pavadinimą] (toliau – susijusi trečioji šalis), su gavėju [įrašyti gavėjo 

pavadinimą] (toliau – gavėjas) susijusia trečiąja šalimi,]  

 

mes  

[auditoriaus pavadinimas] (toliau – auditorius), 

įsisteigęs 

[visas adresas / miestas / valstija / provincija / šalis], 

atstovaujamas:  

[įgaliotojo atstovo vardas, pavardė ir pareigos], 

 

atlikome su jumis sutartas procedūras, susijusias su [gavėjo] [susijusios trečiosios šalies]  

finansinėje (-ėse) ataskaitoje (-ose)3 deklaruotomis išlaidomis, susijusiomis su dotacijos susitarimu   

[įrašyti nuorodą į dotacijos susitarimą: numerį, veiklos pavadinimą ir santrumpą] (toliau – 

Susitarimas), 

 

kurių bendra suma –    

[bendra suma] EUR, 

 

o bendra deklaruota faktinių išlaidų ir vienetinių išlaidų, apskaičiuotų pagal [gavėjo] [susijusios 

trečiosios šalies] įprastus išlaidų apskaitos metodus, suma – 

 

[visų faktinių išlaidų ir visų tiesioginių personalo išlaidų, deklaruotų kaip vienetinės išlaidos, 

apskaičiuotų pagal [gavėjo] [susijusios trečiosios šalies]  įprastus išlaidų apskaitos metodus, suma] 

EUR, 

 

ir naudodami su jumis sutartą privalomą ataskaitos formą  pateikiame savo nepriklausomą 

nustatytų faktų ataskaitą (toliau – ataskaita) . 

 

                                                 
3  Kurioje gavėjas deklaruoja vykdant Susitarimą patirtas išlaidas (žr. šabloną „Pavyzdinė finansinė ataskaita“ 

dotacijos Susitarimo 4 priede). 
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Ataskaita 

 

Mūsų užduotis atlikta vadovaujantis prie šios ataskaitos pridėta technine užduotimi. Ataskaitoje 

aprašytos atliktos sutartos procedūros (toliau – procedūros) ir patikrinti standartiniai nustatytini faktai 

(toliau – nustatytini faktai).  

 

Procedūros atliktos tik siekiant padėti [Komisijai] [Įstaigai] įvertinti, ar [gavėjo] [susijusios trečiosios 

šalies] išlaidos, nurodytos pridedamoje (-ose) finansinėje (-ėse) ataskaitoje (-ose), deklaruotos pagal 

Susitarimo sąlygas. Remdamasi ataskaita ir bet kokia papildoma informacija, kurios jai gali reikėti, 

[Komisija] [Įstaiga] padaro savo išvadas. 

 

Procedūrų mastą nustatė Komisija. Todėl Auditorius neatsako už jų tinkamumą ar aktualumą. Kadangi 

atliktos procedūros nėra nei auditas, nei peržiūra, atlikti pagal tarptautinius audito standartus ar 

tarptautinius peržiūros užduočių standartus, auditorius nepateikia patikinimo dėl finansinių ataskaitų.  

 

Jei auditorius būtų atlikęs papildomas su [gavėjo] [susijusios trečiosios šalies]  finansinėmis 

ataskaitomis susijusias procedūras arba jų auditą pagal tarptautinius audito standartus arba 

tarptautinius peržiūros užduočių standartus, jo dėmesį būtų galėję patraukti kiti klausimai, kurie būtų 

buvę įtraukti į ataskaitą. 

 

Netaikytini nustatytini faktai  

Išnagrinėjome pirmiau nurodytą (-as) finansinę (-es) ataskaitą (-as) ir manome, kad toliau išvardyti 

nustatytini faktai netaikytini:  

Paaiškinimas (neturi būti įtrauktas į ataskaitą): 

Jei nustatytinas faktas buvo netaikytinas, lentelės dešiniajame stulpelyje atitinkamoje eilutėje reikia pažymėti 
„Netaikoma“ – tai reiškia, kad auditorius neturėjo patvirtinti to nustatytino fakto ir nereikėjo atlikti 

atitinkamos (-ų) procedūros (-ų).  

Priežastys, dėl kurių netaikytinas tam tikras nustatytinas faktas, turi būti akivaizdžios, pvz.:  

 i) nustatytinas (-i) faktas (-i) ir procedūra (-os) netaikomi, jei nebuvo deklaruota atitinkamos 

kategorijos išlaidų;  
ii) nustatytinas (-i) faktas (-i) ir procedūra (-os) netaikomi, jei nėra tenkinamos tos (-ų) procedūros (-ų) 

taikymo sąlygos. Pavyzdžiui, gavėjams, kurių apskaita tvarkoma kita nei eurai valiuta, netaikytina 
procedūra ir nustatytinas faktas, susiję su gavėjais, kurių apskaita tvarkoma eurais. Taip pat, jei 
nemokėtas papildomas darbo užmokestis, netaikytini su papildomu darbo užmokesčiu susijęs (-ę) 
nustatytinas (-i) faktas (-i) ir procedūra (-os).   

 

Čia išvardykite visus nustatytinus faktus, kurie laikomi netaikytinais šios užduoties atveju ir 

paaiškinkite netaikymo priežastis.   

…. 

 

Išimtys  

Išskyrus toliau išvardytas išimtis, [gavėjas] [susijusi trečioji šalis]  pateikė auditoriui visus 

dokumentus ir apskaitos informaciją, reikalingus prašomoms procedūroms atlikti ir nustatytiniems 

faktams įvertinti. 

Paaiškinimas (neturi būti įtrauktas į ataskaitą): 

- Jei auditorius negalėjo sėkmingai užbaigti prašomos procedūros, lentelės dešiniajame stulpelyje 
atitinkamoje eilutėje turi būti pažymėta „E“ (išimtis). Toliau reikia nurodyti priežastį, dėl kurios 

auditorius negalėjo atlikti procedūros, pvz., nebuvo įmanoma palyginti pagrindinės informacijos arba 
nebuvo duomenų.   

- Jei auditorius, atlikęs atitinkamą procedūrą, negali patvirtinti standartinio nustatyto fakto, tai taip pat 
turi būti pažymėta „E“ (išimtis) ir, kai įmanoma, toliau reikia pateikti priežastis, kodėl nustatytas 

faktas nepatvirtintas, ir paaiškinti galimą to poveikį.  
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Čia išvardykite visas išimtis ir pateikite papildomos informacijos apie kiekvienos išimties 

priežastį ir galimas pasekmes, jei apie jas žinoma. Jei išimtį galima įvertinti kiekybiškai, 

nurodykite atitinkamą sumą. 

….  
Pavyzdys (neturi būti įtrauktas į ataskaitą): 

1. Gavėjas nesugebėjo pagrįsti nustatytino fakto Nr. 1 apie ..., nes ... . 
2. Nustatytas faktas Nr. 30  nepatvirtintas, nes metodika, kurią gavėjas taikė vienetinėms išlaidoms 

apskaičiuoti, skyrėsi nuo tos, kurią patvirtino Komisija. Nustatyti tokie skirtumai: …  

3. Atlikęs sutartas procedūras, kad galėtų patvirtinti nustatytą faktą Nr. 31, auditorius nustatė 
_____________ EUR skirtumą. Šį skirtumą galima paaiškinti ... .  

 

 

Kitos pastabos 

 

Be konkrečių atliktų procedūrų rezultatų ataskaitos, auditorius taip pat norėtų pateikti šias bendras 

pastabas: 

 Pavyzdys (neturi būti įtrauktas į ataskaitą): 
1. Dėl nustatytino fakto Nr. 8 pasakytina, kad papildomo darbo užmokesčio sąlygos buvo laikomos 

įvykdytomis, nes ... . 

2. Kad galėtume patvirtinti nustatytą faktą Nr. 15, atlikome šias papildomas procedūras: ….  

 

Šios ataskaitos naudojimas 

 

Ši ataskaita gali būti naudojama tik pirmiau aprašytu tikslu. Ji buvo parengta tik [gavėjui] [susijusiai 

trečiajai šaliai] ir [Komisijai] [Įstaigai] konfidencialiai naudoti ir gali būti pateikta tik [Komisijai] 

[Įstaigai], vykdant Susitarimo 20.4 dalyje nustatytus reikalavimus. [Gavėjas] [Susijusi trečioji šalis]  

ar [Komisija] [Įstaiga] negali naudoti šios ataskaitos jokiu kitu tikslu ir negali perduoti jos jokioms 

kitoms šalims. [Komisija] [Įstaiga] susipažinti su ataskaita gali leisti tik įgaliotoms šalims, visų pirma 

Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir Europos Audito Rūmams.  

 

Ši ataskaita susijusi tik su vykdant Susitarimą [Komisijai] [Įstaigai] [gavėjo] [susijusios trečiosios 

šalies] pateikta (-omis) finansine (-ėmis) ataskaita (-omis). Todėl joje nenagrinėjama (-os) jokia (-ios) 

kita (-os) [gavėjo] [susijusios trečiosios šalies] finansinė (-ės) ataskaita (-os). 

 

Rengiant šią ataskaitą tarp auditoriaus ir gavėjo [bei susijusios trečiosios šalies]  nebuvo jokio interesų 

konflikto4. Bendra auditoriui už ataskaitos pateikimą sumokėto mokesčio suma buvo ______ EUR 

(įskaitant______ EUR atskaitomą PVM). 

 

Tikimės savo ataskaitą aptarti su jumis ir mielai suteiksime visą papildomą informaciją ar pagalbą.  

 

[Auditoriaus teisinis pavadinimas] 

[Įgaliotojo atstovo vardas, pavardė ir pareigos] 

[metai mėnuo diena] 

Auditoriaus parašas 

                                                 
4  Interesų konfliktas kyla, kai atsiranda realus arba tariamas pavojus, jog auditorius neparengs sertifikato 

objektyviai, pavyzdžiui, jei auditorius:  
-  dalyvavo rengiant finansines ataskaitas;  
-  gautų tiesioginės naudos, jei sertifikatas būtų priimtas; 
-  yra artimai susijęs su gavėjui atstovaujančiu asmeniu; 

-  yra gavėjo direktorius, patikėtinis ar partneris arba 
-  atsidūrė kitokioje padėtyje, dėl kurios kyla abejonių, kad jis nepriklausomas arba kad gali parengti 

sertifikatą nešališkai. 
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Sutartos procedūros, kurias turės atlikti auditorius, ir standartiniai nustatytini faktai, kuriuos jis turės patvirtinti 

 

Europos Komisija pasilieka teisę i) duoti auditoriui papildomų nurodymų dėl procedūrų, kurių reikia laikytis, arba dėl tikrintinų faktų ir jų pateikimo būdo 

(pavyzdžiui, nurodyti imties dydį ir nustatytinus faktus) arba ii) pakeisti procedūras, raštu apie tai informuodama gavėją. Toliau pateikiamoje lentelėje 

išvardijamos auditoriaus atliekamos standartinių nustatytinų faktų patvirtinimo procedūros. 

Jei šis sertifikatas susijęs su susijusia trečiąja šalimi, bet kokia toliau pateikiama nuoroda į gavėją turi būti laikoma nuoroda į susijusią trečiąją šalį. 

Į rezultatams skirtą stulpelį reikia įrašyti vieną iš trijų skirtingų variantų: „C“, „E“ „Netaikoma“: 

 „C“ reiškia „patvirtintas“, t. y. auditorius gali patvirtinti standartinį nustatytiną faktą, todėl nesama jokios išimties, apie kurią reikėtų pranešti.  

 „E“ reiškia „išimtis“, t. y. auditorius atliko procedūras, tačiau negali patvirtinti standartinio nustatytino fakto, arba auditorius negalėjo atlikti 

konkrečios procedūros (pvz., dėl to, kad nebuvo galima palyginti pagrindinės informacijos arba nebuvo duomenų).  

 „Netaikoma“ reiškia, kad auditorius neturėjo tikrinti nustatytino fakto ir nereikėjo atlikti susijusios (-ių) procedūros (-ų). Priežastys, dėl kurių 

netaikytinas tam tikras nustatytinas faktas, turi būti akivaizdžios, pvz.: i) nustatytinas (-i) faktas (-i) ir procedūra (-os) netaikomi, jei nebuvo deklaruota 

atitinkamos kategorijos išlaidų; ii) nustatytinas (-i) faktas (-i) ir procedūra (-os) netaikomi, jei nėra tenkinamos tos (-ų) procedūros (-ų) taikymo 

sąlygos. Pavyzdžiui, gavėjams, kurių apskaita tvarkoma kita nei eurai valiuta, netaikytina procedūra, susijusi su gavėjais, kurių apskaita tvarkoma 

eurais. Taip pat, jei nemokėtas papildomas darbo užmokestis, netaikytini su papildomu darbo užmokesčiu susijęs (-ę) nustatytinas (-i) faktas (-i) ir 

procedūra (-os).  

 

 

Nuoroda Procedūros Standartiniai nustatytini faktai 

Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

A 
GAVĖJO PAGAL SAVO ĮPRASTUS IŠLAIDŲ APSKAITOS METODUS APSKAIČIUOTOS FAKTINĖS PERSONALO IŠLAIDOS IR 

VIENETINĖS IŠLAIDOS 

 Siekdamas atlikti šio A skirsnio tolesniuose punktuose nurodytas procedūras, auditorius 

atrenka asmenų, su kuriais susijusios išlaidos buvo deklaruotos finansinėje (-ėse) ataskaitoje (-

ose), imtį.  

(Imtis turėtų būti atrinkta atsitiktine tvarka, kad būtų reprezentatyvi. Jei asmenų yra mažiau 

negu 10 (įskaitant darbuotojus, fizinius asmenis, dirbančius pagal tiesioginę sutartį, ir 

trečiosios šalies komandiruotą personalą), į imtį reikia įtraukti juos visus; priešingu atveju 

imtį turi sudaryti ne mažiau kaip 10 asmenų arba 10 % bendro jų skaičiaus, pasirenkant 

didesnį iš šių skaičių). 
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Nuoroda Procedūros Standartiniai nustatytini faktai 

Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

Auditorius iš ______ asmenų (bendras skaičius) atrinko ________ asmenų imtį. 

A.1 PERSONALO IŠLAIDOS 

Į imtį įtrauktų pagal darbo sutartį ar lygiavertį dokumentą dirbančių asmenų atveju (bendrosios 

procedūros, taikomos atskiroms faktinėms personalo išlaidoms ir kaip vienetinės išlaidos 

deklaruotoms personalo išlaidoms) 

Siekdamas patvirtinti kitame stulpelyje išvardytus standartinius nustatytinus faktus Nr. 1–5, 

auditorius peržiūrėjo šią gavėjo pateiktą informaciją ir (arba) dokumentus: 

o į imtį įtrauktų asmenų sąrašą, kuriame nurodytas (-i) laikotarpis (-iai), kuriuo jie 

įgyvendino veiklą, jų pareigos (klasifikacija arba kategorija) ir sutarties rūšis; 

o į imtį įtrauktų darbuotojų atlyginimo lapelius; 

o finansinėje (-ėse) ataskaitoje (-ose) deklaruotų personalo išlaidų palyginimą su 

apskaitos sistemos (projekto apskaita ir didžioji knyga) ir darbo užmokesčio sistemos 

įrašais; 

o informaciją apie darbuotojų, įtrauktų į imtį, užimtumo statusą ir įdarbinimo sąlygas, 

visų pirma jų darbo sutartis ar lygiaverčius dokumentus; 

o įprastą gavėjo politiką darbo užmokesčio klausimais (pvz., atlyginimų, viršvalandžių, 

kintamojo atlyginimo politiką); 

o taikytinus nacionalinius mokesčių ir darbo bei socialinės apsaugos įstatymus ir 

o visus kitus dokumentus, kuriais pagrindžiamos deklaruotos personalo išlaidos. 

Auditorius patikrino ir visų užmokesčio komponentų atitiktį reikalavimams (žr. dotacijos 

susitarimo 6 straipsnį) ir perskaičiavo į imtį įtrauktų darbuotojų personalo išlaidas. 

1) Darbuotojai i) buvo įdarbinti 

tiesiogiai gavėjo pagal jo 

nacionalinę teisę, ii) buvo 

vadovaujami tik gavėjo, ir tik jis 

už juos atsakė, ir iii) gavo darbo 

užmokestį pagal gavėjo įprastą 

praktiką. 

 

2) Personalo išlaidos buvo 

užregistruotos gavėjo sąskaitose 

ir (arba) darbo užmokesčio 

sistemoje. 

 

3) Išlaidos buvo tinkamai pagrįstos 

ir derėjo su įrašais sąskaitose ir 

darbo užmokesčio sistemoje. 

 

4) Į personalo išlaidas neįėjo 

reikalavimų neatitinkantys 

elementai. 

 

5) Nurodytos su veikla susijusios 

personalo išlaidos atitiko 

auditoriaus perskaičiuotas 
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Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

išlaidas. 

Papildomos procedūros, jei mokėtas papildomas darbo užmokestis  

Siekdamas patvirtinti kitame stulpelyje išvardytus standartinius nustatytinus faktus Nr. 6–9, 

auditorius: 

o peržiūrėjo gavėjo pateiktus svarbius dokumentus (kuriuose nurodyta teisinė forma, 

teisės aktų ir (arba) įstatymų nustatytos pareigos, gavėjo įprasta papildomo darbo 

užmokesčio politika, tokio užmokesčio apskaičiavimo kriterijai, gavėjo įprasta darbo 

užmokesčio mokėjimo praktika, taikoma vykdant iš nacionalinių programų lėšų 

finansuojamus projektus ir t. t.); 

o remdamasis gautais patvirtinamaisiais dokumentais (kuriuose nurodyta, ar dirbta visą, 

ar ne visą darbo dieną, ar vien tik su veiklos įgyvendinimu, ar ne tik su juo susijusį 

darbą, be to, nurodytas įprastas darbo užmokestis, mokamas vykdant iš nacionalinių 

programų lėšų finansuojamus projektus) perskaičiavo reikalavimus atitinkančio su 

veiklos įgyvendinimu susijusio papildomo darbo užmokesčio sumą, kad gautų 

taikytiną visos darbo dienos ekvivalentų (FTE) per metus skaičių ir proporciją (žr. 

duomenis, surinktus atliekant A.2 dalyje „Darbo valandos“ ir A.4 dalyje „Darbo laiko 

registravimo sistema“ numatytas procedūras). 

PAPILDOMU DARBO UŽMOKESČIU LAIKOMA DARBO UŽMOKESČIO DALIS, KURIA VIRŠIJAMA SUMA, 

KURI BŪTŲ MOKAMA ASMENIUI UŽ LAIKĄ, PRALEISTĄ VYKDANT IŠ NACIONALINIŲ PROGRAMŲ LĖŠŲ 

FINANSUOJAMUS PROJEKTUS. 

JEI KURI NORS DARBUOTOJUI IŠMOKĖTO DARBO UŽMOKESČIO DALIS YRA LAIKYTINA PAPILDOMU 

DARBO UŽMOKESČIU IR ATITINKA REIKALAVIMUS PAGAL 6.2 DALIES A.1 PUNKTO NUOSTATAS, JI 

GALI BŪTI NURODYTA KAIP REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS VEIKLOS IŠLAIDOS NEVIRŠIJANT TOLIAU 

NURODYTOS SUMOS: 

6) Papildomą darbo užmokestį 

mokantis gavėjas buvo ne pelno 

teisės subjektas. 

 

7) Sumokėto papildomo darbo 

užmokesčio suma atitiko gavėjo 

įprastą darbo užmokesčio 

mokėjimo praktiką, ir toks 

darbo užmokestis buvo nuolat 

mokamas už tokio paties 

pobūdžio darbą ar ekspertines 

žinias.  

 

8) Papildomas darbo užmokestis 

buvo apskaičiuojamas remiantis 

objektyviais kriterijais, kuriuos 

gavėjas taikė visais atvejais, 

nepriklausomai nuo naudoto 

finansavimo šaltinio. 

 

9) Į personalo išlaidas, susijusias 

su veiklos įgyvendinimu, 

įtraukto papildomo darbo 

užmokesčio suma negalėjo 

viršyti 8 000 EUR vienam visos 
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 (A) JEI ASMUO VISUS METUS VISĄ DARBO DIENĄ DIRBA TIK SU VEIKLOS ĮGYVENDINIMU 

SUSIJUSĮ DARBĄ – NE DIDESNIS KAIP 8 000 EUR PER METUS; 

(B) JEI ASMUO DIRBA TIK SU VEIKLOS ĮGYVENDINIMU SUSIJUSĮ DARBĄ, TAČIAU NE VISĄ DARBO 

DIENĄ ARBA NE VISUS METUS – NE DIDESNIS KAIP ATITINKAMA PROPORCINGAI APSKAIČIUOTA 

8 000 EUR DALIS; 

(C) JEI ASMUO DIRBA NE TIK SU VEIKLOS ĮGYVENDINIMU SUSIJUSĮ DARBĄ – NEVIRŠIJANT 

PROPORCINGAI PAGAL 6.2 DALIES A.1 PUNKTĄ APSKAIČIUOTOS SUMOS. 

darbo dienos ekvivalentui per 

metus (arba, jei asmuo tais 

metais su veiklos įgyvendinimu 

susijusį darbą dirbo ne visą 

darbo dieną arba dirbo ne tik su 

veiklos įgyvendinimu susijusį 

darbą – atitinkamos 

proporcingai apskaičiuotos 

sumos). 

Gavėjo pagal savo įprastus išlaidų apskaitos metodus apskaičiuotų vienetinių išlaidų atveju 

taikomos papildomos procedūros:  

Siekdamas patvirtinti kitame stulpelyje išvardytus standartinius nustatytinus faktus Nr. 10–13, 

auditorius, be pirmiau nurodytų procedūrų, atliktų siekiant patvirtinti standartinius nustatytinus 

faktus Nr. 1–5 ir, jei taikoma, nustatytinus faktus Nr. 6–9, atliko toliau išvardytas procedūras: 

o gavo gavėjo įprastų išlaidų apskaitos metodų, pagal kuriuos apskaičiuojamos 

vienetinės išlaidos, aprašymą; 

o peržiūrėjo, ar gavėjo įprasti išlaidų apskaitos metodai buvo taikyti finansinėms 

ataskaitoms, kurios nurodytos šiame finansinių ataskaitų sertifikate; 

o peržiūrėdamas darbo sutartis, žmogiškųjų išteklių įrašus arba analitinius apskaitos 

įrašus patikrino, ar į imtį įtraukti darbuotojai priskirti prie tinkamų kategorijų 

(vadovaujantis gavėjo naudojamais personalo kategorijų nustatymo kriterijais); 

o patikrino, ar bendra personalo išlaidų suma, naudota apskaičiuojant vieneto išlaidas, 

nesiskiria nuo bendros personalo išlaidų sumos, užregistruotos teisės aktų nustatytose 

sąskaitose; 

10) Į finansinę ataskaitą įtrauktos 

personalo išlaidos 

apskaičiuotos pagal gavėjo 

įprastus išlaidų apskaitos 

metodus. Ši metodika 

nuosekliai naudota 

įgyvendinant visą veiklą pagal 

programą „Horizontas 2020“. 

 

11) Su darbuotojais susijusios 

išlaidos priskirtos prie tinkamų 

kategorijų. 

 

12) Bendra personalo išlaidų 

suma, naudota apskaičiuojant 

vienetines išlaidas, atitiko 

teisės aktų nustatytose 

sąskaitose užregistruotas 

išlaidas. 
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Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

o patikrino, ar faktinės personalo išlaidos buvo tikslintos atsižvelgiant į biudžete ar 

sąmatoje numatytas sumas, ir, jei tai buvo padaryta, patikrino, ar tos naudotos sumos iš 

tiesų turėjo reikšmės apskaičiuojant išlaidas, buvo objektyvios ir patvirtintos 

dokumentais. 

13) Visos sąmatoje ar biudžete 

numatytos sumos, kurias 

gavėjas naudojo vienetinėms 

išlaidoms apskaičiuoti, turėjo 

reikšmės apskaičiuojant 

personalo išlaidas ir atitiko 

objektyvią ir patikrinamą 

informaciją. 

 

Į imtį įtrauktų su gavėju dirbančių pagal kitą nei darbo sutartis tiesioginę sutartį fizinių 

asmenų, pavyzdžiui, konsultantų (ne subrangovų), atveju 

Siekdamas patvirtinti kitame stulpelyje išvardytus standartinius nustatytinus faktus Nr. 14–17, 

auditorius peržiūrėjo šią gavėjo pateiktą informaciją ir (arba) dokumentus: 

o sutartis, visų pirma informaciją apie išlaidas, sutarties trukmę, darbo aprašymą, darbo 

vietą, nuosavybės teises į rezultatus ir pareigą teikti ataskaitas gavėjui; 

o tos pačios kategorijos darbuotojų įdarbinimo sąlygas, kad galėtų palyginti išlaidas, ir 

o visus kitus dokumentus, kuriais patvirtinamos deklaruotos išlaidos ir jų įregistravimas 

(pvz., sąskaitas faktūras, apskaitos įrašus ir t. t.). 

14) Fizinių asmenų darbo sąlygos, 

visų pirma sąlygos, susijusios 

su darbo organizavimo būdu, 

atliekamomis užduotimis ir 

patalpomis, kuriose jos 

atliekamos, buvo panašios į 

darbuotojo darbo sąlygas. 

 

 

15) Vykdyto darbo rezultatai 

priklauso gavėjui, o, jei ne, 

gavėjas yra gavęs visas 

reikiamas teises, kad galėtų 

vykdyti savo pareigas taip, lyg 

tie rezultatai būtų sukurti jo 

paties. 

 

16) Su jais susijusios išlaidos 

smarkiai nesiskyrė nuo išlaidų, 

susijusių su darbuotojais, 

atliekančiais panašias užduotis 

pagal darbo sutartį su gavėju. 
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17) Išlaidas pagrindė audito 

įrodymai ir jos buvo 

užregistruotos sąskaitose. 

 

Į imtį įtrauktų trečiosios šalies komandiruotų darbuotojų (ne subrangovų) atveju 

Siekdamas patvirtinti kitame stulpelyje išvardytus standartinius nustatytinus faktus Nr. 18–21, 

auditorius peržiūrėjo šią gavėjo pateiktą informaciją ir (arba) dokumentus: 

o jų komandiravimo sutartį (-is), visų pirma informaciją apie išlaidas, trukmę, darbo 

aprašymą, darbo vietą ir nuosavybės teises į rezultatus; 

o jei gavėjas atlygina trečiajai šaliai už jam suteiktus išteklius (atlygintinai suteikti 

nepiniginiai įnašai) – visus dokumentus, kuriais patvirtinamos deklaruotos išlaidos 

(pvz., sutartį, sąskaitą faktūrą, banko pavedimą, įrodymą, kad išlaidos buvo 

užregistruotos jo apskaitos ir (arba) darbo užmokesčio sistemoje ir t. t.), taip pat 

finansinės (-ių) ataskaitos (-ų) palyginimą su apskaitos sistema (projekto apskaita ir 

didžiąja knyga) ir visus įrodymus, kad į sumą, dėl kurios trečioji šalis pateikė sąskaitą 

faktūrą, neįėjo pelnas;  

o jei gavėjas neatlygina trečiajai šaliai už jam suteiktus išteklius (nemokamai suteikti 

nepiniginiai įnašai) – įrodymus apie trečiosios šalies faktines išlaidas, patirtas 

nemokamai suteikiant išteklius gavėjui, pavyzdžiui, trečiosios šalies patirtų išlaidų 

ataskaitą, ir įrodymus, kad išlaidos buvo užregistruotos trečiosios šalies apskaitos ir 

(arba) darbo užmokesčio sistemoje;  

o visus kitus dokumentus, kuriais patvirtinamos deklaruotos išlaidos (pvz., sąskaitas 

faktūras ir t. t.). 

18) Komandiruotas personalas 

teikė ataskaitas gavėjui ir 

dirbo gavėjo patalpose (jei su 

gavėju nesutarta kitaip).  

 

19) Vykdyto darbo rezultatai 

priklauso gavėjui, o, jei ne, 

gavėjas yra gavęs visas 

reikiamas teises, kad galėtų 

vykdyti savo pareigas taip, lyg 

tie rezultatai būtų sukurti jo 

paties. 

 

Jei personalas komandiruotas 

atlygintinai:  

20) Deklaruotos išlaidos buvo 

patvirtintos dokumentais ir 

užregistruotos gavėjo 

sąskaitose. Trečioji šalis 

nepridėjo pelno.  

 

Jei personalas komandiruotas 

neatlygintinai:  

21) Deklaruotos išlaidos neviršijo 

trečiosios šalies sąskaitose 

užregistruotų trečiosios šalies 

išlaidų ir buvo pagrįstos 
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dokumentais. 

A.2 DARBO VALANDOS 

Siekdamas patvirtinti kitame stulpelyje išvardytus standartinius nustatytinus faktus Nr. 22–27, 

auditorius peržiūrėjo atitinkamus dokumentus, visų pirma nacionalinius teisės aktus, į imtį 

įtrauktų asmenų darbo susitarimus bei sutartis ir jų darbo laiko apskaitos dokumentus, kad 

patikrintų, ar: 

o metų darbo valandų skaičius buvo apskaičiuotas pagal vieną iš toliau aprašytų metodų;  

o ne visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams buvo tinkamai pritaikyti visos darbo 

dienos ekvivalento koeficientai. 

Jei gavėjas taikė B metodą, auditorius patikrino, ar buvo tinkamai apskaičiuotas bendras dirbtų 

valandų skaičius ir ar sutartyse buvo nurodytas metų darbo valandų skaičius.   

Jei gavėjas taikė C metodą, auditorius patikrino, ar apskaičiuojant valandos įkainį naudotas 

metų darbo valandų skaičius sudarė ne mažiau kaip 90 proc. standartinio metų darbo valandų 

skaičiaus. Auditorius tai atlikti gali tik jei standartinio metų darbo valandų skaičiaus 

apskaičiavimą galima patvirtinti dokumentais, tokiais kaip nacionaliniai teisės aktai, darbo 

susitarimai ir sutartys.  

 VISĄ DARBO DIENĄ DIRBANČIŲ ASMENŲ DARBO VALANDŲ SKAIČIŲ GAVĖJAS APSKAIČIUOJA PAGAL 

VIENĄ IŠ ŠIŲ METODŲ:  

A.   1 720 METŲ DARBO VALANDŲ (ARBA, JEI ASMUO DIRBA NE VISĄ DARBO DIENĄ – 

PROPORCINGAI APSKAIČIUOTA ŠIO SKAIČIAUS DALIS); 

B. BENDRAS GAVĖJUI ASMENS PER METUS DIRBTŲ VALANDŲ SKAIČIUS (ŠIS METODAS KITAME 

STULPELYJE DAR VADINAMAS BENDRO DIRBTŲ VALANDŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMU). 

22) Gavėjas taikė [pasirinkti vieną 

variantą, o kitus ištrinti] metodą 

[A: 1 720 valandų] 

[B: apskaičiuotas bendras 

dirbtų valandų skaičius] 

[C: naudotas standartinis metų 

darbo valandų skaičius atitinka 

įprastus apskaitos metodus] 

 

23) Darbo valandos buvo 

apskaičiuojamos kasmet. 
 

24) Ne visą darbo dieną 

dirbantiems darbuotojams 

buvo tinkamai pritaikytas 

visos darbo dienos ekvivalento 

koeficientas. 

 

Jei gavėjas taikė B metodą: 

25) Metų darbo valandų, 

viršvalandžių ir nebuvimo 

darbe laiko apskaičiavimą 

buvo įmanoma patikrinti 

remiantis gavėjo pateiktais 

dokumentais.  

25.1) Gavėjas apskaičiuoja 
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BENDRAS DIRBTŲ VALANDŲ SKAIČIUS APSKAIČIUOTAS TAIP: ASMENS METŲ DARBO VALANDŲ 

SKAIČIUS PAGAL DARBO SUTARTĮ, TAIKOMĄ DARBO SUSITARIMĄ AR NACIONALINĘ TEISĘ, 

PRIDĖJUS DIRBTUS VIRŠVALANDŽIUS IR ATĖMUS NEBUVIMO DARBE (PAVYZDŽIUI, LAIKINOJO 

NEDARBINGUMO AR TIKSLINIŲ ATOSTOGŲ) LAIKĄ. 

C. STANDARTINIS METŲ DARBO VALANDŲ SKAIČIUS, KURĮ GAVĖJAS VISUOTINAI TAIKO SAVO 

PERSONALUI PAGAL SAVO ĮPRASTUS IŠLAIDŲ APSKAITOS METODUS (ŠIS METODAS KITAME 

STULPELYJE DAR VADINAMAS STANDARTINIO METŲ DARBO VALANDŲ SKAIČIAUS 

APSKAIČIAVIMU). ŠIS SKAIČIUS TURI SUDARYTI NE MAŽIAU KAIP 90 PROC. STANDARTINIO 

METŲ DARBO VALANDŲ SKAIČIAUS. 

 

METŲ DARBO VALANDOS – TAI LAIKAS, KURĮ DARBUOTOJAS TURI DIRBTI, BŪTI DARBDAVIO ŽINIOJE 

IR VYKDYTI JAM PAVESTĄ VEIKLĄ AR PAREIGAS PAGAL DARBO SUTARTĮ, TAIKOMĄ KOLEKTYVINĘ 

DARBO SUTARTĮ AR NACIONALINIUS DARBO LAIKĄ REGLAMENTUOJANČIUS TEISĖS AKTUS. 

valandos įkainius visiems 

finansiniams metams 

pagal A.3 procedūrą 

(gavėjams, kurie valandos 

įkainius skaičiuoja 

atskiriems mėnesiams, B 

metodo taikyti negalima). 

Jei gavėjas taikė C metodą: 

26) Standartinio metų darbo 

valandų skaičiaus 

apskaičiavimą buvo įmanoma 

patikrinti remiantis gavėjo 

pateiktais dokumentais. 

 

27) Metų darbo valandų skaičius, 

naudojamas valandos įkainiui 

apskaičiuoti, atitiko gavėjo 

įprastus išlaidų apskaitos 

metodus ir sudarė ne mažiau 

kaip 90 proc. metų darbo 

valandų skaičiaus. 

 

A.3 PERSONALO VALANDOS ĮKAINIAI 

I. Vienetinių išlaidų, apskaičiuojamų pagal gavėjo įprastus išlaidų apskaitos metodus (toliau – 

vienetinės išlaidos), atveju:  

Jei gavėjas turėjo Komisijos patvirtintą vienetinių išlaidų apskaičiavimo metodikos sertifikatą, 

jis auditoriui pateikė patvirtintos metodikos aprašymą ir iš Komisijos gautą pripažinimo raštą. 

Auditorius patikrino, ar gavėjas iš tiesų naudojo patvirtintą metodiką. Jei taip, tolesnis 

tikrinimas nereikalingas.   

28) Gavėjas taikė šį metodą 

[pasirinkti vieną variantą, o 

kitą ištrinti]: 

[I variantas: vienetinės išlaidos 

(valandos įkainiai) buvo 

apskaičiuoti pagal gavėjo 

įprastus išlaidų apskaitos 

metodus] 
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Jei gavėjas neturėjo Komisijos patvirtinto vienetinių išlaidų apskaičiavimo metodikos 

sertifikato arba patvirtinta metodika taikoma nebuvo, auditorius: 

o peržiūrėjo gavėjo pateiktus dokumentus, įskaitant vadovus ir vidaus gaires, kuriuose 

paaiškinta, kaip apskaičiuoti valandos įkainius; 

o remdamasis atlikus A.1 ir A.2 dalyse nurodytas procedūras gautais rezultatais 

perskaičiavo su darbuotojais, įtrauktais į imtį, susijusias vienetines išlaidas (valandos 

įkainius). 

II. Individualių valandos įkainių atveju:  

Auditorius: 

o peržiūrėjo gavėjo pateiktus dokumentus, įskaitant vadovus ir vidaus gaires, kuriuose 

paaiškinta, kaip apskaičiuoti valandos įkainius; 

o remdamasis atlikus A.1 ir A.2 dalyse nurodytas procedūras gautais rezultatais 

perskaičiavo į imtį įtrauktų darbuotojų valandos įkainius (jei gavėjas įkainius nustato 

metams, perskaičiuojami visi valandos įkainiai, o jei atskiriems mėnesiams, 

perskaičiuojami kiekvieno asmens kiekvienų metų atsitiktine tvarka atrinktų trijų 

mėnesių valandos įkainiai); 

o (tik mėnesinių įkainių atveju) patikrino, ar nebuvo išskaičiuotas vaiko priežiūros 

atostogų laikas ir ar tuo atveju, jei tam tikros pagrindinio darbo užmokesčio dalys 

susidaro per ilgesnį nei vienas mėnuo laikotarpį, gavėjas nurodė tik per konkretų 

mėnesį susidariusią darbo užmokesčio dalį.  

 

GAVĖJO PAGAL SAVO ĮPRASTUS IŠLAIDŲ APSKAITOS METODUS APSKAIČIUOTŲ VIENETINIŲ IŠLAIDŲ 

ATVEJU: 

VALANDOS ĮKAINIS APSKAIČIUOJAMAS KATEGORIJOS, KURIAI PRIKLAUSO DARBUOTOJAS, BENDRĄ 

PERSONALO IŠLAIDŲ SUMĄ (PATIKRINTĄ PAGAL A.1 PROCEDŪRĄ) PADALIJANT IŠ VISOS DARBO 

DIENOS EKVIVALENTŲ SKAIČIAUS IR PAGAL A.2 PROCEDŪRĄ GAVĖJO APSKAIČIUOTO TOS PAČIOS 

KATEGORIJOS BENDRO METŲ DARBO VALANDŲ SKAIČIAUS. 

[II variantas: buvo taikyti 

individualūs valandos įkainiai] 

Pasirinkus I variantą dėl vienetinių 

išlaidų ir jei gavėjas taiko 

Komisijos patvirtintą metodiką:  

29) Valandos įkainiams 

apskaičiuoti gavėjas taikė 

Komisijos patvirtintą 

metodiką. Ji atitiko 

organizacijos įprastus išlaidų 

apskaitos metodus ir buvo 

taikoma nuosekliai visai 

veiklai, nepriklausomai nuo 

finansavimo šaltinio. 

 

Pasirinkus I variantą dėl vienetinių 

išlaidų ir jei gavėjas taiko 

Komisijos nepatvirtintą metodiką: 

30) Auditoriaus perskaičiuotos 

vienetinės išlaidos atitiko 

gavėjo taikytus įkainius. 

 

Pasirinkus II variantą dėl 

individualių valandos įkainių: 

31) Auditoriaus perskaičiuoti 

individualūs įkainiai atitiko 

gavėjo taikytus įkainius. 
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Nuoroda Procedūros Standartiniai nustatytini faktai 

Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

INDIVIDUALIŲ FAKTINIŲ PERSONALO IŠLAIDŲ VALANDOS ĮKAINIO ATVEJU: 

VALANDOS ĮKAINIS APSKAIČIUOJAMAS VIENU IŠ ŠIŲ DVIEJŲ BŪDŲ: 

 

A) [STANDARTINIS VARIANTAS] PADALIJUS FAKTINĘ METINĘ SU DARBUOTOJU SUSIJUSIŲ 

PERSONALO IŠLAIDŲ SUMĄ, PATIKRINTĄ PAGAL A.1 PROCEDŪRĄ, IŠ METŲ DARBO VALANDŲ 

SKAIČIAUS, PATIKRINTO PAGAL A.2 PROCEDŪRĄ (VALANDOS ĮKAINIS VISIEMS FINANSINIAMS 

METAMS); 

 

B) PADALIJUS FAKTINĘ MĖNESINĘ SU DARBUOTOJU SUSIJUSIŲ PERSONALO IŠLAIDŲ SUMĄ, 

PATIKRINTĄ PAGAL A.1 PROCEDŪRĄ, IŠ VIENOS DVYLIKTOSIOS METŲ DARBO VALANDŲ SKAIČIAUS, 

PATIKRINTO PAGAL A.2 PROCEDŪRĄ, DALIES (MĖNESINIS VALANDOS ĮKAINIS). 

31.1) Kiekvienais tikrintais visais 

finansiniais metais gavėjas 

taikė tik vieną būdą (valandos 

įkainis visiems finansiniams 

metams arba mėnesiui). 

31.2) Į valandos įkainius 

neįskaičiuotas papildomas 

darbo užmokestis. 

A.4 DARBO LAIKO REGISTRAVIMO SISTEMA 

Siekdamas patikrinti, ar naudojant darbo laiko registravimo sistemą užtikrinamas visų 

būtiniausių reikalavimų laikymasis ir ar deklaruotas valandų, dirbtų įgyvendinant veiklą, 

skaičius yra teisingas, tikslus, tinkamai patvirtintas ir pagrįstas dokumentais, auditorius atliko 

patikrinimus, susijusius su į imtį įtrauktais asmenimis, kurie darbo laiko apskaitos 

dokumentuose deklaravo įgyvendinant veiklą dirbtą laiką, konkrečiai, jis patikrino: 

o gavėjo darbo laiko registravimo sistemos (registravimo, leidimo suteikimo, tvarkymo 

žmogiškųjų išteklių sistemoje) aprašymą; 

o jos faktinį įgyvendinimą; 

o ar darbuotojai bent kartą per mėnesį pasirašydavo darbo laiko apskaitos dokumentus 

(popieriuje arba elektroniniu būdu) ir ar juos patvirtindavo projekto ar kitas vadovas; 

o ar deklaruotos valandos buvo dirbtos projekto vykdymo laikotarpiu; 

o ar nebuvo deklaruota įgyvendinant veiklą dirbtų valandų, jei žmogiškųjų išteklių 

skyriaus įrašai rodė, kad darbuotojo nebuvo darbe, nes jis atostogavo ar sirgo (pagal B. 

1 punktą atliekami papildomi su kelionėmis susiję kryžminiai patikrinimai); 

o ar nurodytas įgyvendinant veiklą dirbtų valandų skaičius atitiko darbo laiko 

32) Visi asmenys kasdien / kartą 

per savaitę / kartą per 

mėnesį popieriuje / 

kompiuterinėje sistemoje 

registravo, kiek laiko skyrė 

veiklai įgyvendinti 

(netinkamus atsakymus 

ištrinti). 

 

33) Projekto ar kitas vadovas bent 

kartą per mėnesį tvirtino jų 

darbo laiko apskaitos įrašus. 

 

34) Deklaruotos valandos buvo 

dirbtos projekto vykdymo 

laikotarpiu ir atitiko 

žmogiškųjų išteklių skyriaus 

įrašus apie buvimą ir (arba) 

nebuvimą darbe. 
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Nuoroda Procedūros Standartiniai nustatytini faktai 

Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

registravimo sistemoje užregistruotą valandų skaičių. 

 

GALIMA NURODYTI TIK VALANDAS, DIRBTAS ĮGYVENDINANT VEIKLĄ. VISAS NURODYTINAS DARBO 

LAIKAS TURĖTŲ BŪTI REGISTRUOJAMAS VISĄ PROJEKTO VYKDYMO LAIKOTARPĮ, PAGRINDŽIANT JĮ 

TINKAMAIS ĮRODYMAIS APIE JO TIKRUMĄ IR PATIKIMUMĄ (TOLIAU ŽR. KONKREČIAS NUOSTATAS, 

TAIKOMAS ASMENIMS, KURIE DIRBA VIEN TIK SU VEIKLOS ĮGYVENDINIMU SUSIJUSĮ DARBĄ, TAČIAU 

NEPILDO DARBO LAIKO APSKAITOS DOKUMENTŲ). 

35) Nurodytas įgyvendinant veiklą 

dirbtų valandų skaičius atitiko 

užregistruotą valandų skaičių. 

 

Jei asmenys dirba vien tik su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą, tačiau nepildo darbo laiko 

apskaitos dokumentų  

Į imtį įtrauktų asmenų, kurie dirbo vien tik su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą, tačiau 

nepildė darbo laiko apskaitos dokumentų, atveju auditorius patikrino turimus įrodymus, 

patvirtinančius, kad jie iš tiesų dirbo tik su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą, ir kad gavėjas 

pasirašė pareiškimą, kuriame patvirtinama, kad jie dirbo tik su veiklos įgyvendinimu susijusį 

darbą. 

36) Tai, kad dirbtas vien tik su 

veiklos įgyvendinimu susijęs 

darbas, patvirtina gavėjo 

pasirašytas pareiškimas ir visi 

kiti surinkti įrodymai.  

 

B SUBRANGOS IŠLAIDOS   

B.1 Auditorius gavo išsamią informaciją apie subrangos išlaidas ir (arba) jų paskirstymą ir 

atsitiktine tvarka atrinko ______ išlaidų punktų imtį (jei išlaidų punktų yra mažiau negu 

10, į imtį reikia įtraukti juos visus; priešingu atveju imtį turi sudaryti ne mažiau kaip 10 punktų 

arba 10 % bendro jų skaičiaus, pasirenkant didesnį iš šių skaičių). 

Siekdamas patvirtinti kitame stulpelyje išvardytus standartinius nustatytinus faktus Nr. 37–41, 

auditorius, peržiūrėdamas į imtį įtrauktus išlaidų punktus, patikrino, ar: 

o galimybė pasitelkti subrangovus buvo numatyta 1 priede; 

o subrangos išlaidos buvo deklaruotos finansinės ataskaitos kategorijoje „Subrangos 

išlaidos“; 

o buvo vadovaujamasi su atrankos ir sutarties sudarymo procedūra susijusiais 

37) Prašomų padengti subrangos 

išlaidų naudojimas buvo 

numatytas 1 priede, ir išlaidos 

buvo deklaruotos finansinės 

ataskaitos kategorijoje 

„Subrangos išlaidos“. 

 

38) Prieš pasirenkant tiekėją pagal 

vidaus procedūras ir viešojo 

pirkimo taisykles, pasiūlymus 

buvo paprašyta pateikti 

skirtingų tiekėjų, buvo gauti 

skirtingi pasiūlymai ir atliktas 
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Nuoroda Procedūros Standartiniai nustatytini faktai 

Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

patvirtinamaisiais dokumentais; 

o gavėjas užtikrino, kad būtų pasirinktas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

(laikantis šio principo svarbiausi šie aspektai: subrangos sutarties sudarymas su 

pasiūlymo, kurio kainos ir kokybės santykis geriausias, teikėju, laikantis skaidrumo ir 

vienodų sąlygų sudarymo principų. Jei buvo naudojama galiojanti preliminarioji 

sutartis, gavėjas užtikrino, kad ji būtų sudaryta vadovaujantis ekonominio naudingumo 

principu, laikantis skaidrumo ir vienodų sąlygų sudarymo principų). 

Visų pirma: 

i. jei gavėjas veikė kaip perkančioji organizacija, kaip tai apibrėžta Direktyvoje 

2004/18/EB (arba 2014/24/ES) arba Direktyvoje 2004/17/EB (arba 2014/25/ES), 

auditorius patikrino, ar buvo laikomasi taikomo nacionalinio viešųjų pirkimų įstatymo 

ir ar subranga atitiko Susitarimo sąlygas; 

ii. jei gavėjas nepriklausė pirmiau nurodytai kategorijai, auditorius patikrino, ar gavėjas 

vadovavosi savo įprastomis viešojo pirkimo taisyklėmis ir Susitarimo sąlygomis. 

Peržiūrėdamas į imtį įtrauktus išlaidų punktus, auditorius taip pat patikrino, ar: 

o subrangos sutartys nebuvo sudarytos su kitais konsorciumui priklausančiais gavėjais; 

o gavėjas ir subrangovas buvo pasirašę susitarimų; 

o buvo įrodymų, kad paslaugas teikė subrangovas. 

jų vertinimas. Subrangos 

sutartys buvo sudarytos 

vadovaujantis ekonominio 

naudingumo principu. 

(Jei nebuvo gauta skirtingų 

pasiūlymų, auditorius 

ataskaitos skirsnyje „Išimtys“ 

paaiškina gavėjo nurodytas 

priežastis. Komisija 

išanalizuos šią informaciją, 

kad galėtų įvertinti, ar šias 

išlaidas galima pripažinti 

atitinkančiomis reikalavimus) 

39) Subrangos sutartys nebuvo 

sudarytos su kitais 

konsorciumui priklausančiais 

gavėjais. 

 

40) Visos subrangos sutartys buvo 

patvirtintos gavėjo ir 

subrangovo pasirašytais 

susitarimais. 

 

41) Buvo įrodymų, kad paslaugas 

teikė subrangovai. 
 

C FINANSINĖS PARAMOS TREČIOSIOMS ŠALIMS TEIKIMO IŠLAIDOS   

C.1 Auditorius gavo išsamią informaciją apie finansinės paramos trečiosioms šalims teikimo 

išlaidas ir (arba) jų paskirstymą ir atsitiktine tvarka atrinko ______ išlaidų punktų imtį 
42) Buvo tenkinamos visos  
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Nuoroda Procedūros Standartiniai nustatytini faktai 

Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

(jei išlaidų punktų yra mažiau negu 10, į imtį reikia įtraukti juos visus; priešingu atveju imtį 

turi sudaryti ne mažiau kaip 10 punktų arba 10 % bendro jų skaičiaus, pasirenkant didesnį iš 

šių skaičių). 

 

Auditorius patikrino, ar buvo tenkinamos šios būtiniausios sąlygos: 

a) didžiausia finansinės paramos trečiosioms šalims suma neviršijo 60 000 EUR, nebent 

tai buvo aiškiai paminėta 1 priede; 

 

b) dėl finansinės paramos trečiosioms šalims buvo susitarta Susitarimo 1 priede ir buvo 

laikomasi kitų į 1 priedą įtrauktų nuostatų dėl finansinės paramos trečiosioms šalims. 

būtiniausios sąlygos. 
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D KITOS FAKTINĖS TIESIOGINĖS IŠLAIDOS 

D.1 KELIONĖS IŠLAIDOS IR SUSIJĘ DIENPINIGIAI  

Auditorius atsitiktine tvarka atrinko ______ išlaidų punktų imtį (jei išlaidų punktų yra 

mažiau negu 10, į imtį reikia įtraukti juos visus; priešingu atveju imtį turi sudaryti ne mažiau kaip 

10 punktų arba 10 % bendro jų skaičiaus, pasirenkant didesnį iš šių skaičių). 

Nagrinėdamas imtį auditorius patikrino, ar: 

o kelionės išlaidos ir dienpinigiai atitiko gavėjo įprastą kelionės išlaidų politiką. Šiuo tikslu 

gavėjas pateikė įrodymų dėl savo įprastos kelionės išlaidų politikos (pvz., pirmosios 

klasės bilietų naudojimo, išlaidų kompensavimo taikant faktinių išlaidų, vienkartinės 

išmokos ar dienpinigių principus), kad auditorius galėtų palyginti nurodytas išlaidas su šia 

politika; 

o kelionės išlaidos buvo nustatytos ir veiklai priskirtos tinkamai (pvz., ar kelionės buvo 

tiesiogiai susijusios su veiklos įgyvendinimu) – peržiūrėjo atitinkamus patvirtinamuosius 

dokumentus, tokius kaip susirinkimų, praktinių seminarų ar konferencijų protokolai, 

patikrino, ar tos išlaidos užregistruotos tinkamoje projekto sąskaitoje ir ar jos atitinka 

darbo laiko apskaitos dokumentus arba praktinio seminaro ar konferencijos datas ir (arba) 

trukmę; 

o nedeklaruota reikalavimų neatitinkančių arba per didelių ar neapgalvotų išlaidų (žr. 

pavyzdinio dotacijos susitarimo 6.5 dalį). 

43) Išlaidos buvo patirtos, patvirtintos ir 

kompensuotos vadovaujantis gavėjo 

įprasta kelionės išlaidų politika.  

 

44) Kelionės buvo susijusios su veikla.  

45) Skirtinguose patvirtinamuosiuose 

dokumentuose buvo nurodytas tas 

pats kelionės tikslas, datos ir 

trukmė, ir jie atitiko darbo laiko 

apskaitos ir apskaitos dokumentus.  

 

46) Nedeklaruota reikalavimų 

neatitinkančių arba per didelių ar 

neapgalvotų išlaidų.  

 

D.2 ĮRANGOS, INFRASTRUKTŪROS AR KITO TURTO NUSIDĖVĖJIMO IŠLAIDOS 

Auditorius atsitiktine tvarka atrinko ______ išlaidų punktų imtį (jei išlaidų punktų yra 

mažiau negu 10, į imtį reikia įtraukti juos visus; priešingu atveju imtį turi sudaryti ne mažiau kaip 

10 punktų arba 10 % bendro jų skaičiaus, pasirenkant didesnį iš šių skaičių). 

Į imtį įtrauktos įrangos, infrastruktūros ar kito turto [toliau – turtas] atžvilgiu, auditorius patikrino, 

ar: 

o turtas buvo įsigytas vadovaujantis gavėjo vidaus gairėmis ir procedūromis; 

o jis buvo tinkamai priskirtas veiklai (buvo turimi patvirtinamieji dokumentai, pvz., 

pristatymo pranešimas, sąskaita faktūra ar bet koks kitas įrodymas, pagrindžiantis ryšį su 

veikla);  

47) Vadovautasi viešojo pirkimo 

taisyklėmis, principais ir vadovais. 
 

48) Buvo ryšys tarp dotacijos 

susitarimo ir nurodyto veiklai 

priskirto turto. 

 

49) Nurodytą veiklai priskirtą turtą 

buvo galima atsekti apskaitos 

įrašuose ir pagrindiniuose 

dokumentuose. 

 



Dotacijos susitarimo numeris: [įrašyti numerį] [įrašyti santrumpą] [įrašyti kvietimo kodą] 
 

„Horizonto 2020“ pavyzdiniai dotacijų susitarimai. „Horizonto 2020“ bendrasis pavyzdinis dotacijos susitarimas su daugiau kaip vienu gavėju – v5.0 – 2017 10 18 

22 

o jis buvo įtrauktas į apskaitos sistemą; 

o turto naudojimo veiklai įgyvendinti mastas (išreikštas procentine dalimi) buvo pagrįstas 

patikimais dokumentais (pvz., naudojimo apžvalgos lentele). 

 

Auditorius perskaičiavo nusidėvėjimo išlaidas ir patikrino, ar jos atitiko gavėjo šalyje taikytinas 

taisykles ir gavėjo įprastus apskaitos metodus (pvz., ar nusidėvėjimas buvo apskaičiuojamas 

remiantis įsigijimo verte). 

Auditorius patikrino, ar nebuvo deklaruota reikalavimų neatitinkančių išlaidų, tokių kaip 

atskaitomas PVM, nuostoliai dėl valiutos kurso pokyčių, per didelės arba neapgalvotos išlaidos 

(žr. dotacijos susitarimo 6.5 dalį). 

50) Nusidėvėjimo įvertinimo metodas, 

pagal kurį nurodytos 

kompensuotinos išlaidos, susijusios 

su veiklai priskirtu turtu, atitiko 

gavėjo šalyje taikytinas taisykles ir 

gavėjo įprastus apskaitos metodus. 

 

51) Nurodyta suma atitiko faktinį turto 

panaudojimą veiklos tikslais. 
 

52) Nedeklaruota reikalavimų 

neatitinkančių arba per didelių ar 

neapgalvotų išlaidų. 

 

D.3 IŠLAIDOS KITOMS PREKĖMS IR PASLAUGOMS  

Auditorius atsitiktine tvarka atrinko ______ išlaidų punktų imtį (jei išlaidų punktų yra 

mažiau negu 10, į imtį reikia įtraukti juos visus; priešingu atveju imtį turi sudaryti ne mažiau kaip 

10 punktų arba 10 % bendro jų skaičiaus, pasirenkant didesnį iš šių skaičių). 

Į imtį įtrauktų prekių, darbų ar paslaugų pirkimo atžvilgiu auditorius patikrino, ar: 

o sutartyse nebuvo numatytos 1 priede aprašytos užduotys; 

o pirkiniai buvo tinkamai identifikuoti, priskirti tinkamai veiklai ir įtraukti į apskaitos 

sistemą (atsekami pagrindiniuose dokumentuose, tokiuose kaip pirkimo užsakymas, 

sąskaitos faktūros ir apskaitos dokumentai); 

o prekės nebuvo inventorizuotos kaip ilgalaikio naudojimo įranga; 

o nurodytos veiklos išlaidos buvo įtrauktos į apskaitą pagal gavėjo įprastus apskaitos 

metodus; 

o nedeklaruota reikalavimų neatitinkančių arba per didelių ar neapgalvotų išlaidų (žr. 

dotacijos susitarimo 6 straipsnį). 

Be to, auditorius patikrino, ar šios prekės ir paslaugos buvo nupirktos vadovaujantis gavėjo vidaus 

53) Darbų ar paslaugų sutartyse nebuvo 

numatytos 1 priede aprašytos 

užduotys.  

54) Išlaidos buvo priskirtos tinkamai 

veiklai, o prekės nebuvo 

inventorizuotos kaip ilgalaikio 

naudojimo įranga. 
 

55) Išlaidos nurodytos vadovaujantis 

gavėjo apskaitos politika ir buvo 

tinkamai pagrįstos.  

56) Nedeklaruota reikalavimų 

neatitinkančių arba per didelių ar 

neapgalvotų išlaidų. Vidaus 

sąskaitų faktūrų ir (arba) rinkliavų 

atveju nurodytos tik pačios išlaidos 

be jokių antkainių. 
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gairėmis ir procedūromis, visų pirma: 

o jei gavėjas veikė kaip perkančioji organizacija, kaip tai apibrėžta Direktyvoje 2004/18/EB 

(arba 2014/24/ES) arba Direktyvoje 2004/17/EB (arba 2014/25/ES), auditorius patikrino, 

ar buvo laikomasi taikomo nacionalinio viešųjų pirkimų įstatymo ir ar viešųjų pirkimų 

sutartis atitiko Susitarimo sąlygas; 

o jei gavėjas nepriklausė pirmiau nurodytai kategorijai, auditorius patikrino, ar gavėjas 

vadovavosi savo įprastomis viešojo pirkimo taisyklėmis ir Susitarimo sąlygomis. 

Peržiūrėdamas į imtį įtrauktus išlaidų punktus, auditorius taip pat patikrino, ar: 

o gavėjas užtikrino, kad būtų pasirinktas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas (laikantis 

šio principo svarbiausi šie aspektai: sutarties sudarymas su pasiūlymo, kurio kainos ir 

kokybės santykis geriausias, teikėju, laikantis skaidrumo ir vienodų sąlygų sudarymo 

principų. Jei buvo naudojama galiojanti preliminarioji sutartis, auditorius taip pat 

patikrino, ar gavėjas užtikrino, kad ji būtų sudaryta vadovaujantis ekonominio 

naudingumo principu, laikantis skaidrumo ir vienodų sąlygų sudarymo principų). 

TOKIOS PREKĖS IR PASLAUGOS APIMA, PAVYZDŽIUI, VARTOJIMO PREKES IR REIKMENIS, DUOMENŲ 

SKLAIDĄ (ĮSKAITANT ATVIRĄ PRIEIGĄ), REZULTATŲ APSAUGĄ, SPECIALŲ VEIKLOS VERTINIMĄ, JEI JIS 

BŪTINAS PAGAL SUSITARIMĄ, FINANSINIŲ ATASKAITŲ SERTIFIKATŲ, JEI JIE BŪTINI PAGAL SUSITARIMĄ, 

IR METODIKOS SERTIFIKATŲ RENGIMĄ, VERTIMĄ IR DAUGINIMĄ. 

57) Vadovautasi viešojo pirkimo 

taisyklėmis, principais ir vadovais. 

Prieš pasirenkant tiekėją pagal 

vidaus procedūras ir viešojo 

pirkimo taisykles, pasiūlymus buvo 

paprašyta pateikti skirtingų tiekėjų, 

buvo gauti skirtingi pasiūlymai ir 

atliktas jų vertinimas. Pirkta 

vadovaujantis ekonominio 

naudingumo principu.  

(Jei nebuvo gauta skirtingų 

pasiūlymų, auditorius ataskaitos 

skirsnyje „Išimtys“ paaiškina 

gavėjo nurodytas priežastis. 

Komisija išanalizuos šią 

informaciją, kad galėtų įvertinti, ar 

šias išlaidas galima pripažinti 

atitinkančiomis reikalavimus) 

 

 

D.4 SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRA SUSIJUSIOS BENDROS 

KAPITALIZUOTOSIOS IR VEIKLOS IŠLAIDOS 

Auditorius įsitikino, kad buvo gautas teigiamas EB tarnybų išduotas gavėjo išlaidų apskaitos 

metodikos ex ante vertinimas, kad gavėjas galėtų taikyti rekomendacijas dėl tiesioginių išlaidų, 

susijusių su didele mokslinių tyrimų infrastruktūra, apskaičiavimo įgyvendinant programą 

„Horizontas 2020“ . 

 

Jei buvo gautas teigiamas ex ante vertinimas (žr. kitame stulpelyje pateiktus standartinius 

nustatytinus faktus Nr. 58-59), 

Auditorius įsitikino, kad gavėjas nuosekliai taikė teigiamame ex-ante vertinime aprašytą ir 

patvirtintą metodiką. 

 

58) Išlaidos, deklaruotos (atitinkamoje 

finansinės ataskaitos eilutėje) kaip 

su didele mokslinių tyrimų 

infrastruktūra susijusios tiesioginės 

išlaidos, apskaičiuotos pagal 

teigiamoje ex ante vertinimo 

ataskaitoje aprašytą metodiką. 

 

59) Visi taikytos metodikos ir teigiamai 

įvertintos metodikos skirtumai buvo 

išsamiai aprašyti, ir buvo atlikti 

atitinkami patikslinimai. 
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Jei NEGAUTA teigiamo ex ante vertinimo (žr. kitame stulpelyje pateiktą standartinį 

nustatytą faktą Nr. 60), 

Auditorius patikrino, ar kokios nors su didele mokslinių tyrimų infrastruktūra susijusios 

išlaidos kurioje nors išlaidų kategorijoje nebuvo nurodytos kaip tiesioginės išlaidos. 

 

Jei parengtas ex ante vertinimo ataskaitos projektas, kuriame pateikta rekomendacija dėl 

tolesnių pakeitimų (žr. kitame stulpelyje pateiktą standartinį nustatytą faktą Nr. 60) , 

 Auditorius atliko tą pačią pirmiau nurodytą procedūrą (kai dar NEGAUTA teigiamo ex ante 

vertinimo) ir ypatingą dėmesį skyrė (sustiprintas tikrinimas) tiems išlaidų punktams, kurių ex 

ante vertinimo ataskaitos projekte nebuvo leista įtraukti kaip su didele mokslinių tyrimų 

infrastruktūra susijusių tiesioginių išlaidų arba dėl kurių buvo pateikta rekomendacijų. 

60) Į deklaruotas tiesiogines išlaidas 

nebuvo įtraukta jokių su didele 

mokslinių tyrimų infrastruktūra 

susijusių netiesioginių išlaidų. 

 

D.5. 

 

Išlaidos prekėms ir paslaugoms, už kurias išrašomos vidaus sąskaitos faktūros 

 

Auditorius atsitiktine tvarka atrinko išlaidų punktų imtį (jei išlaidų punktų yra mažiau negu 

10, į imtį reikia įtraukti juos visus; priešingu atveju imtį turi sudaryti ne mažiau kaip 10 punktų 

arba 10 % bendro jų skaičiaus, pasirenkant didesnį iš šių skaičių).  

 

Siekdamas patvirtinti kitame stulpelyje išvardytus standartinius nustatytinus faktus Nr. 61–65, 

auditorius: 

o gavo gavėjo įprastų išlaidų apskaitos metodų, pagal kuriuos apskaičiuojamos išlaidos 

prekėms ir paslaugoms, už kurias išrašomos vidaus sąskaitos faktūros (vienetinės 

išlaidos), aprašymą; 

o peržiūrėjo, ar gavėjo įprasti išlaidų apskaitos metodai buvo taikyti finansinėms 

ataskaitoms, kurios nurodytos šiame finansinių ataskaitų sertifikate; 

o įsitikino, kad vienetinių išlaidų apskaičiavimo metodika yra taikoma nuosekliai, remiantis 

objektyviais kriterijais, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio; 

o patikrino, ar apskaičiuojant išlaidas prekėms ir paslaugoms, už kurias išrašomos vidaus 

sąskaitos faktūros (žr. dotacijos susitarimo 6 straipsnį), nebuvo atsižvelgta į reikalavimų 

neatitinkančius išlaidų punktus ar prašomas padengti kitų biudžeto kategorijų išlaidas, 

visų pirma netiesiogines išlaidas; 

61) Į finansinę ataskaitą įtrauktos 

išlaidos prekėms ir paslaugoms, už 

kurias išrašomos vidaus sąskaitos 

faktūros, buvo apskaičiuotos pagal 

gavėjo įprastus išlaidų apskaitos 

metodus. 

 

62) Išlaidų apskaitos metodus, pagal 

kuriuos buvo apskaičiuotos išlaidos 

prekėms ir paslaugoms, už kurias 

išrašomos vidaus sąskaitos faktūros, 

gavėjas taikė nuosekliai, 

remdamasis objektyviais kriterijais, 

nepriklausomai nuo finansavimo 

šaltinio. 

 

63) Vienetinės išlaidos apskaičiuotos 

remiantis faktinėmis gavėjo 

sąskaitose užregistruotomis 

išlaidomis konkrečiai prekei ar 

paslaugai, neįskaitant reikalavimų 

neatitinkančių ar į kitas biudžeto 

kategorijas įtrauktų išlaidų. 
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o patikrino, ar faktinės išlaidos prekėms ir paslaugoms, už kurias išrašomos vidaus 

sąskaitos faktūros, buvo tikslintos atsižvelgiant į biudžete ar sąmatoje numatytas sumas, 

ir, jei tai buvo padaryta, patikrino, ar tos naudotos sumos iš tiesų turėjo reikšmės 

apskaičiuojant išlaidas ir atitiko objektyvią ir patikrinamą informaciją; 

o patikrino, ar apskaičiuojant išlaidas prekėms ir paslaugoms, už kurias išrašomos vidaus 

sąskaitos faktūros, nebuvo atsižvelgta į reikalavimų neatitinkančius išlaidų punktus, 

tiesiogiai nesusijusius su sąskaitoje faktūroje nurodytų prekių gamyba ar paslaugų 

teikimu (pavyzdžiui, išlaidas pagalbinėms paslaugoms, tokioms kaip valymo, bendros 

apskaitos, administracinės pagalbos ir kt. paslaugos, kurios nėra tiesiogiai skirtos 

konkrečiai prekei gaminti ar paslaugai teikti); 

o patikrino, ar išlaidų punktai, kuriais remiantis buvo apskaičiuotos išlaidos prekėms ir 

paslaugoms, už kurias išrašomos vidaus sąskaitos faktūros, yra pagrįsti audito įrodymais 

ir užregistruoti sąskaitose. 

64) Į vienetines išlaidas nėra įskaičiuota 

jokių išlaidų dalykams, kurie nėra 

tiesiogiai naudojami sąskaitoje 

faktūroje nurodytoms prekėms 

gaminti ar paslaugoms teikti. 

 

65) Išlaidų punktai, kuriais remiantis 

buvo apskaičiuotos faktinės išlaidos 

prekėms ir paslaugoms, už kurias 

išrašomos vidaus sąskaitos faktūros, 

yra reikšmingi, pagrįsti ir atitinka 

objektyvią ir patikrinamą 

informaciją. 

 

E VALIUTOS KURSŲ NAUDOJIMAS   

E.1 a) Gavėjų, kurių apskaita tvarkoma kita nei eurai valiuta, atveju 

Auditorius atsitiktine tvarka atrinko ______ išlaidų punktų imtį ir patikrino, ar naudoti 

kitos valiutos konvertavimo į eurus kursai atitiko toliau nurodytas Susitarime nustatytas 

taisykles (jei išlaidų punktų yra mažiau negu 10, į imtį reikia įtraukti juos visus; priešingu atveju 

imtį turi sudaryti ne mažiau kaip 10 punktų arba 10 % bendro jų skaičiaus, pasirenkant didesnį  i š 

šių skaičių): 

KITA NEI EURAI VALIUTA TVARKOMOSE SĄSKAITOSE UŽREGISTRUOTOS IŠLAIDOS Į EURUS 

KONVERTUOJAMOS TAIKANT APSKAIČIUOTĄ EUROPOS SĄJUNGOS OFICIALIOJO LEIDINIO C SERIJOJE 

(https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html) skelbiamų dienos valiutos kursų 

atitinkamo ataskaitinio laikotarpio vidutinę vertę.  

JEI EUROPOS SĄJUNGOS OFICIALIAJAME LEIDINYJE NĖRA SKELBIAMAS EURO IR ATITINKAMOS 

VALIUTOS KEITIMO DIENOS KURSAS, TA VALIUTA KONVERTUOJAMA TAIKANT KOMISIJOS NUSTATYTŲ IR 

JOS SVETAINĖJE  

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm) 

skelbiamų mėnesio apskaitos kursų atitinkamo ataskaitinio laikotarpio vidutinę vertę. 

66) Naudoti kitos valiutos 

konvertavimo į eurus kursai atitiko 

dotacijos susitarime nustatytas 

taisykles, ir galutiniai skaičiai 

nesiskyrė. 

 

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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b) Gavėjų, kurių apskaita tvarkoma eurais, atveju 

Auditorius atsitiktine tvarka atrinko ______ išlaidų punktų imtį ir patikrino, ar naudoti 

kitos valiutos konvertavimo į eurus kursai atitiko toliau nurodytas Susitarime nustatytas 

taisykles (jei išlaidų punktų yra mažiau negu 10, į imtį reikia įtraukti juos visus; priešingu atveju 

imtį turi sudaryti ne mažiau kaip 10 punktų arba 10 % bendro jų skaičiaus, pasirenkant didesnį  i š 

šių skaičių): 

KITA VALIUTA IŠREIKŠTOS PATIRTOS IŠLAIDOS Į EURUS KONVERTUOJAMOS PAGAL GAVĖJO ĮPRASTUS 

APSKAITOS METODUS. 

67) Gavėjas taikė savo įprastus 

apskaitos metodus. 
 

 

 

 
[Audito įmonės teisinis pavadinimas] 

[Įgaliotojo atstovo vardas, pavardė ir pareigos] 

[metai mėnuo diena] 
<Auditoriaus parašas> 
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6 PRIEDAS 

 

 

 

PAVYZDINIS METODIKOS SERTIFIKATAS 

 

 
 

 Pasirinkti vieną iš [laužtiniuose skliaustuose kursyvu išskirtų] variantų. Nepasirinktus variantus 
reikėtų ištrinti. 

 [Laužtiniuose skliaustuose esančiuose pilkuose] laukeliuose įrašyti atitinkamus duomenis. 

 

 

 

 

 

 

TURINYS 

 

SU METODIKOS SERTIFIKATU, SUSIJUSIU SU VIENU AR DAUGIAU DOTACIJOS SUSITARIMŲ 
PAGAL BENDRĄJĄ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMĄ „HORIZONTAS 2020“, 

SUSIJUSIO AUDITO TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 

NEPRIKLAUSOMA NUSTATYTŲ FAKTŲ APIE METODIKĄ, SUSIJUSIĄ SU DOTACIJOS 
SUSITARIMAIS, FINANSUOJAMAIS PAGAL BENDRĄJĄ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ 
PROGRAMĄ „HORIZONTAS 2020“, ATASKAITA 
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Su metodikos sertifikatu, susijusiu su vienu ar daugiau dotacijos susitarimų 

pagal bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, 

susijusio audito techninė užduotis 

 

Šiame dokumente nustatyta techninė užduotis, pagal kurią:  

 

[1 VARIANTAS: [įrašyti gavėjo pavadinimą] (toliau – gavėjas)]  [2 VARIANTAS: [įrašyti susijusios 

trečiosios šalies pavadinimą] (toliau – susijusi trečioji šalis), su gavėju [įrašyti gavėjo pavadinimą] 

(toliau – gavėjas) susijusi trečioji šalis,] 

 

sutinka pavesti  

[įrašyti auditoriaus teisinį pavadinimą] (toliau – auditorius) 

 

parengti nepriklausomą nustatytų faktų ataskaitą (toliau – ataskaita), susijusią su [gavėjo] [susijusios 

trečiosios šalies] įprastais apskaitos metodais, taikomais apskaičiuojant ir prašant atlyginti kaip 

vienetines išlaidas deklaruotas tiesiogines personalo išlaidas (toliau – metodika), susijusias su dotacijos 

susitarimais, finansuojamais pagal bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“.  

 

Procedūros, kurias reikia atlikti vertinant metodiką, bus grindžiamos toliau nurodytu (-ais) dotacijos 

susitarimu (-ais): 

 

 [dotacijos susitarimo (-ų) pavadinimas (-ai) ir numeris (-iai)] (toliau – Susitarimas (-ai)). 

 

Susitarimas (-ai) sudarytas (-i) tarp gavėjo ir [1 VARIANTAS: Europos Sąjungos, atstovaujamos 

Europos Komisijos (toliau – Komisija),][2 VARIANTAS: Europos atominės energijos bendrijos (toliau – 

Euratomas), atstovaujamos Europos Komisijos (toliau – Komisija),][3 VARIANTAS: [Mokslinių tyrimų 

vykdomosios įstaigos (angl. santrumpa – REA)] [Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios 

įstaigos (EMTTVĮ)] [Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (angl. santrumpa – INEA)] 

[Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos (angl. santrumpa – EASME)] (toliau – 

Įstaiga), veikiančios pagal Europos Komisijos (toliau – Komisija) jai suteiktus įgaliojimus.]  

 

[Komisija] [Įstaiga] yra tik Susitarimą su gavėju pasirašiusi šalis. [Europos Sąjunga] [Euratomas] 

[Įstaiga] nėra šios užduoties šalis.   

 

1.1. Užduoties dalykas 

 

Pagal Susitarimo 18.1.2 dalį gavėjai [ir susijusios trečiosios šalys] , kurie tiesiogines personalo išlaidas 

deklaruoja kaip vienetines išlaidas, apskaičiuotas pagal savo įprastus išlaidų apskaitos metodus, gali 

pateikti [Komisijai] [Įstaigai]  tvirtinti metodikos sertifikatą, kuriame nurodyta, kad jie tinkamais įrašais 

ir dokumentais gali įrodyti, kad jų naudojami išlaidų apskaitos metodai atitinka 6.2 dalies A punkte 

nustatytas sąlygas.  

 

Ši užduotis susijusi su metodikos sertifikatu, kurį sudaro du atskiri dokumentai: 

 

- techninė užduotis, kurią turi pasirašyti [gavėjas] [susijusi trečioji šalis]  ir auditorius; 

 

- auditoriaus nepriklausoma nustatytų faktų ataskaita (toliau – ataskaita), parengta ant auditoriaus 

firminio blanko, su data ir auditoriaus antspaudu bei parašu, kurioje turi būti pateikti [gavėjo] 

[susijusios trečiosios šalies]  įvertinti ir pasirašyti standartiniai pareiškimai (toliau – 

pareiškimai), aprašytos sutartos auditoriaus atliekamos procedūros (toliau – procedūros) ir 

nurodyti auditoriaus vertinami standartiniai nustatytini faktai (toliau – nustatytini faktai). 

Pareiškimai, procedūros ir nustatytini faktai apibendrinami lentelėje, kuri yra ataskaitos dalis.  
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Atsižvelgdama į pareiškimuose pateiktą informaciją, procedūras ir nustatytus faktus, Komisija galės 

padaryti išvadą dėl [gavėjo] [susijusios trečiosios šalies]  įprastų išlaidų apskaitos metodų egzistavimo ir 

jų tinkamumo siekiant užtikrinti, kad jų pagrindu prašomos padengti personalo išlaidos atitiktų 

Susitarimo nuostatas. Remdamasi ataskaita ir bet kokia papildoma informacija, kurios jai gali reikėti, 

Komisija padaro savo išvadas. 

 

1.2. Atsakomybė 

 

Šio Susitarimo šalys yra [gavėjas] [susijusi trečioji šalis] ir auditorius. 

 

[Gavėjas] [Susijusi trečioji šalis]: 

 atsako už finansinių ataskaitų, susijusių su Susitarimu (-ais), (toliau – finansinės ataskaitos) 

parengimą vadovaujantis tais susitarimais; 

 atsako už finansinės (-ių) ataskaitos (-ų) pateikimą auditoriui ir už tai, kad auditoriui būtų 

sudarytos sąlygos palyginti ją (-as) su [gavėjo] [susijusios trečiosios šalies]  apskaitos ir 

buhalterinės apskaitos sistema bei pagrindinėmis sąskaitomis ir įrašais. Finansine (-ėmis) 

ataskaita (-omis) bus grindžiamos procedūros, kurias atliks auditorius, vykdydamas šią techninę 

užduotį; 

 atsako už savo taikomą metodiką ir finansinės (-ių) ataskaitos (-ų) tikslumą; 

 atsako už lentelės, kuri yra ataskaitos dalis, pirmo stulpelio skyriuje „Gavėjo ir (arba) susijusios 

trečiosios šalies teiktini pareiškimai“ nurodytų pareiškimų patvirtinimą arba atmetimą; 

 turi pateikti auditoriui pasirašytą ir datuotą pareiškimo raštą; 

 sutinka su tuo, kad auditoriaus galimybės veiksmingai atlikti procedūras priklauso nuo to, ar 

[gavėjas] [susijusi trečioji šalis]  suteiks visas galimybes bendrauti su [gavėjo] [susijusios 

trečiosios šalies] darbuotojais ir susipažinti su jo(s) apskaitos ir kitais svarbiais įrašais. 

 

Auditorius: 

 [standartinis – 1 VARIANTAS: turi reikiamą kvalifikaciją teisės aktų nustatytam apskaitos 

dokumentų auditui atlikti pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir 

konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 

78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinančią Tarybos direktyvą 84/253/EEB, arba 

pagal panašius nacionalinius teisės aktus]. 

 [2 VARIANTAS, naudotinas, jei gavėjas arba susijusi trečioji šalis turi nepriklausomą valstybės 

tarnautoją: yra kompetentingas ir nepriklausomas valstybės tarnautojas, kurio veiksnumą 

atlikti gavėjo auditą patvirtino atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos]. 

 [3 VARIANTAS, naudotinas, jei gavėjas arba susijusi trečioji šalis yra tarptautinė organizaci ja: 

yra [vidaus] [išorės] auditorius pagal tarptautinės organizacijos vidaus finansinius 

nuostatus ir procedūras]. 

 

Auditorius: 

 turi būti nepriklausomas nuo gavėjo [ir susijusios trečiosios šalies] , visų pirma turi būti 

nedalyvavęs rengiant [gavėjo] [ir susijusios trečiosios šalies]  finansinę (-es) ataskaitą (-as); 

 turi suplanuoti darbą taip, kad būtų galima atlikti procedūras ir įvertinti nustatytinus faktus; 

 turi laikytis nustatytų procedūrų ir privalomos ataskaitos formos; 

 turi atlikti užduotį laikydamasis šios techninės užduoties sąlygų; 

 turi dokumentais patvirtinti aspektus, svarbius ataskaitai pagrįsti; 

 turi pagrįsti savo ataskaitą surinktais įrodymais; 

 turi pateikti ataskaitą [gavėjui] [susijusiai trečiajai šaliai] . 

 



Dotacijos susitarimo numeris: [įrašyti numerį] [įrašyti santrumpą] [įrašyti kvietimo kodą] 
 
„Horizonto 2020“ pavyzdiniai dotacijų susitarimai. „Horizonto 2020“ bendrasis pavyzdinis dotacijos susitarimas 

su daugiau kaip vienu gavėju – v5.0 – 2017 10 18 

4 

Auditoriaus atliktinas procedūras ir patvirtintinus nustatytinus faktus nustato Komisija. Auditorius 

neatsako už jų tinkamumą ar aktualumą. Ši užduotis nėra patikinimo užduotis, todėl auditorius neteikia 

nei audito nuomonės, nei patikinimo.  

 

1.3. Taikytini standartai 

 

Auditorius turi laikytis šios techninės užduoties ir1: 

 

- Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos (TAUSV) paskelbto 4400 tarptautinio 

susijusių paslaugų standarto (TSPS) „Užduotys sutartoms su finansine informacija susijusioms 

procedūroms atlikti“; 

- Buhalterių tarptautinių etikos standartų valdybos (angl. IESBA) paskelbto Buhalterių 

profesionalų etikos kodekso. Nors TSPS 4400 standarte nurodyta, kad nepriklausomumas nėra 

būtinas vykdant užduotis atlikti sutartas procedūras, Komisija reikalauja, kad auditorius 

laikytųsi ir kodekse nustatytų nepriklausomumo reikalavimų. 

 

Auditoriaus ataskaitoje turi būti nurodyta, kad rengiant šią ataskaitą tarp auditoriaus ir gavėjo [bei 

susijusios trečiosios šalies]  nebuvo interesų konflikto, kuris būtų galėjęs turėti įtakos ataskaitai, ir, jei už 

paslaugą pateikta sąskaita faktūra, turi būti nurodyta bendra auditoriui už ataskaitos pateikimą sumokėto 

mokesčio suma. 

 

1.4. Ataskaitų teikimas 

 

Ataskaita turi būti parašyta Susitarimo kalba (žr. Susitarimo 20.7 dalį).  

 

Pagal Susitarimo 22 straipsnį Komisija [Įstaiga], Europos kovos su sukčiavimu tarnyba ir Audito Rūmai 

turi teisę atlikti bet kokio įgyvendinant veiklą atliekamo darbo, kurio išlaidas prašoma padengti iš 

[Europos Sąjungos] [Euratomo] biudžeto, auditą. Tai apima su šia užduotimi susijusį darbą. Auditorius 

turi leisti susipažinti su visais su šia užduotimi susijusiais darbiniais dokumentais, jei jų paprašo 

Komisija[, Įstaiga], Europos kovos su sukčiavimu tarnyba arba Europos Audito Rūmai. 

 

1.5. Terminas 

 

Ataskaita turi būti pateikta iki [metai mėnuo diena]. 

 

1.6. Kitos sąlygos 

 

[Gavėjas] [Susijusi trečioji šalis] ir auditorius šiame skirsnyje gali susitarti dėl kitų konkrečių sąlygų, 

pvz., auditoriaus mokesčių, atsakomybės, taikytinų įstatymų ir t. t. Tos konkrečios sąlygos neturi 

prieštarauti pirmiau nurodytoms sąlygoms.]  

 

[Auditoriaus teisinis pavadinimas]  [[Gavėjo][Susijusios trečiosios šalies] teisinis pavadinimas] 

[Įgaliotojo atstovo vardas, pavardė ir pareigos] [Įgaliotojo atstovo vardas, pavardė ir pareigos] 

[metai mėnuo diena]  [metai mėnuo diena] 

Auditoriaus parašas     [Gavėjo][Susijusios trečiosios šalies]  parašas 

                                                 
1  Aukščiausiosios audito institucijos, taikančios INTOSAI standartus, gali atlikti procedūras vadovaudamosi 

atitinkamais tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais ir INTOSAI paskelbtu etikos kodeksu, 
o ne Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos ir Buhalterių tarptautinių etikos standartų valdybos 
paskelbtu 4400 tarptautiniu susijusių paslaugų standartu (TSPS) ir Buhalterių profesionalų etikos kodeksu.  
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Nepriklausoma nustatytų faktų apie metodiką, susijusią su dotacijos susitarimais, 

finansuojamais pagal bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, 

ataskaita  
 
(Turi būti atspausdinta ant auditoriaus firminio blanko) 

 

Adresatas 

[ kontaktinio (-ių) asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)], [pareigos] 

[[Gavėjo] [Susijusios trečiosios šalies] pavadinimas] 

[ Adresas] 

[metai mėnuo diena] 

 

Gerb. [kontaktinio (-ių) asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)], 

 

kaip susitarta pagal [metai mėnuo diena] techninę užduotį, pasirašytą,  

 

su  [1 VARIANTAS: [įrašyti gavėjo pavadinimą] (toliau – gavėjas)]  [2 VARIANTAS: [įrašyti 

susijusios trečiosios šalies pavadinimą] (toliau – susijusi trečioji šalis), su gavėju [įrašyti gavėjo 

pavadinimą] (toliau – gavėjas) susijusia trečiąja šalimi,] , 

 

mes  

[auditoriaus pavadinimas] (toliau – auditorius) 

įsisteigęs 

[visas adresas / miestas / valstija / provincija / šalis], 

atstovaujamas:  

[įgaliotojo atstovo vardas, pavardė ir pareigos], 

 

atlikome sutartas procedūras (toliau – procedūros) ir pateikiame savo nepriklausomą nustatytų faktų 

ataskaitą (toliau – ataskaita), susijusią su [gavėjo] [susijusios trečiosios šalies]  įprastais apskaitos 

metodais, taikomais apskaičiuojant ir prašant padengti kaip vienetines išlaidas deklaruotas tiesiogines 

personalo išlaidas (toliau – metodika). 

 

Jūs prašėte, kad būtų atliktos tam tikros procedūros, susijusios su dotacijos (-ų) susitarimu (-ais)  

 

[dotacijos susitarimo (-ų) pavadinimas (-ai) ir numeris (-iai)] (toliau – Susitarimas (-ai)). 

 

Ataskaita 

 

Mūsų užduotis atlikta vadovaujantis prie šios ataskaitos pridėta technine užduotimi. Ataskaitą sudaro 

[gavėjo]  [susijusios trečiosios šalies] pateikti standartiniai pareiškimai (toliau – pareiškimai), atliktų 

sutartų procedūrų (toliau – procedūros) aprašymas ir mūsų patvirtintų standartinių nustatytinų faktų 

(toliau – nustatytini faktai) sąrašas.  

 

Vykdant šią užduotį reikėjo atlikti procedūras ir vertinti nustatytinus faktus bei prašytus pateikti 

dokumentus, kurie pridėti prie šios ataskaitos, kad remdamasi rezultatais Komisija galėtų padaryti 

išvadas dėl [gavėjo] [susijusios trečiosios šalies]  taikomos metodikos priimtinumo.  
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Ataskaita susijusi su metodika, naudota nuo [metai mėnuo diena]. Jeigu [gavėjas] [susijusi trečioji 

šalis] pakeis šią metodiką, ši ataskaita nebus taikytina jokioms po pakeitimo pateiktoms finansinėms 

ataskaitoms1. 

 

Procedūrų mastą ir standartinių pareiškimų bei nustatytinų faktų apibrėžtį nustatė Komisija. Todėl 

Auditorius neatsako už jų tinkamumą ar aktualumą.  

 

Kadangi atliktos procedūros nėra nei auditas, nei peržiūra, atlikti pagal tarptautinius audito standartus 

ar tarptautinius peržiūros užduočių standartus, mes nepateikiame patikinimo dėl išlaidų, deklaruotų 

pagal [gavėjo] [susijusios trečiosios šalies]  metodiką. Jei būtume atlikę papildomas procedūras arba 

auditą ar peržiūrą pagal šiuos standartus, mūsų dėmesį būtų galėję patraukti kiti klausimai, kurie būtų 

buvę įtraukti į ataskaitą. 

 

Išimtys  

 

Išskyrus toliau išvardytas išimtis, [gavėjas] [susijusi trečioji šalis]  sutiko su standartiniais 

pareiškimais ir pateikė auditoriui visus dokumentus ir apskaitos informaciją, reikalingus prašomoms 

procedūroms atlikti ir standartiniams nustatytiniems faktams patvirtinti. 

Čia išvardykite visas išimtis ir pateikite papildomos informacijos apie kiekvienos išimties 

priežastį ir galimas pasekmes, jei apie jas žinoma. Jei išimtį galima įvertinti kiekybiškai, 

nurodykite ir atitinkamą sumą. 

….. 

 

 Galimų išimčių paaiškinimo pavyzdžiai (neturi būti įtraukti į ataskaitą) 

i) [Gavėjas] [Susijusi trečioji šalis] nesutiko su standartiniu pareiškimu Nr. …, nes…;  

ii) Auditorius negalėjo atlikti nustatytos ... procedūros, nes … (pvz., nebuvo įmanoma palyginti pagrindinės 

informacijos, nebuvo duomenų arba jie buvo nenuoseklūs); 

iii) Auditorius negalėjo patvirtinti standartinio nustatyto fakto Nr. …, nes …. 

Pastabos 

Norėtume pateikti šias pastabas, kurios svarbios norint tinkamai suprasti [gavėjo] [susijusios trečiosios 

šalies] taikytą metodiką arba ataskaitoje nurodytus rezultatus: 

 Pavyzdys (neturi būti įtrauktas į ataskaitą): 

Dėl valandos įkainių apskaičiavimo metodikos pasakytina, kad ... 

Dėl standartinio nustatytino fakto Nr. 15 reikia pažymėti, kad ... 

[Gavėjas] [Susijusi trečioji šalis] taip paaiškino nukrypimą nuo etaloninio pareiškimo Nr.  XXIV dėl 

personalo, kuris dirba ne vien tik su veikla susijusį darbą, darbo laiko registravimo: … 
 

Priedai 

 

Pateikite auditoriui toliau nurodytus dokumentus ir pridėkite juos prie ataskaitos, kai teiksite Komisijai 

šį metodikos sertifikatą: 

 

1. trumpą personalo išlaidų, darbo valandų ir valandos įkainių apskaičiavimo metodikos 

aprašymą; 

2. trumpą taikomos darbo laiko registravimo sistemos aprašymą; 

                                                 
1  Šiuo atveju finansinė ataskaita reiškia tik Susitarimo IV priedą, kuriuo gavėjas deklaruoja išlaidas pagal 

Susitarimą. 
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3. [gavėjo] [susijusios trečiosios šalies] naudojamų darbo laiko apskaitos dokumentų pavyzdį; 

4. visų naudotų biudžete ar sąmatoje numatytų sumų aprašymą kartu su paaiškinimu, kodėl jos 

turi reikšmės apskaičiuojant personalo išlaidas ir kaip jos pagrįstos objektyvia ir patikrinama 

informacija; 

5. [gavėjo] [susijusios trečiosios šalies] deklaruotų ir auditoriaus perskaičiuotų tiesioginio 

personalo (kiekvieno į imtį įtraukto darbuotojo) valandos įkainių suvestinę (vardų ir pavardžių 

ataskaitoje nurodyti nereikia); 

6. lyginamąją lentelę, kurioje apibendrinamas kiekvieno į imtį įtraukto asmens darbo laikas, a) 

[gavėjo] [susijusios trečiosios šalies] nurodytas finansinėje (-ėse) ataskaitoje (-ose) ir b) 

užregistruotas auditoriaus patikrintuose darbo laiko apskaitos dokumentuose; 

7. auditoriui pateikto pareiškimo rašto kopiją. 

 

Šios ataskaitos naudojimas 

 

Ši ataskaita parengta vieninteliam tikslui, kuris nurodytas 1.1 punkte „Užduoties pagrindas“.  

 

Ataskaita: 

- yra konfidenciali, ir [gavėjas] [susijusi trečioji šalis] turi ją pateikti Komisijai pagal 

Susitarimo 18.1.2 dalį; 

- negali būti [gavėjo] [susijusios trečiosios šalies]  ar Komisijos naudojama jokiu kitu tikslu ar 

perduodama kitoms šalims; 

- Komisijos gali būti perduota susipažinti tik įgaliotoms šalims, visų pirma Europos kovos su 

sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir Europos Audito Rūmams;  

- yra susijusi tik su pirmiau nurodytais įprastais išlaidų apskaitos metodais ir nėra ataskaita dėl 

[gavėjo] [susijusios trečiosios šalies] finansinių ataskaitų. 

 

Tarp auditoriaus ir gavėjo [bei susijusios trečiosios šalies]  nėra jokio interesų konflikto2, kuris būtų 

galėjęs turėti įtakos ataskaitai. Bendra auditoriui už ataskaitos parengimą sumokėto mokesčio suma 

buvo ______ EUR (įskaitant______ EUR atskaitomo PVM). 

 

Tikimės savo ataskaitą aptarti su jumis ir mielai suteiksime visą papildomą informaciją ar pagalbą, 

kurios gali prireikti. 

 

Pagarbiai 
 

[Auditoriaus teisinis pavadinimas] 

[Įgaliotojo atstovo vardas, pavardė ir pareigos] 

[metai mėnuo diena] 

Auditoriaus parašas 

                                                 
2  Interesų konfliktas kyla, kai atsiranda realus arba tariamas pavojus, jog auditorius neparengs sertifikato 

objektyviai, pavyzdžiui, jei auditorius:  
-  dalyvavo rengiant finansines ataskaitas;  
-  gautų tiesioginės naudos, jei sertifikatas būtų priimtas; 
-  yra artimai susijęs su gavėjui atstovaujančiu asmeniu; 

-  yra gavėjo direktorius, patikėtinis ar partneris arba 
-  atsidūrė kitokioje padėtyje, dėl kurios kyla abejonių, kad jis nepriklausomas arba kad gali parengti 

sertifikatą nešališkai. 
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Gavėjo ir (arba) susijusios trečiosios šalies teiktini pareiškimai (toliau – pareiškimai), auditoriaus atliktinos procedūros (toliau – 

procedūros) ir auditoriaus tvirtintini standartiniai nustatytini faktai (toliau – nustatytini faktai) 

 

Komisija pasilieka teisę duoti auditoriui nurodymų dėl teiktinų pareiškimų, atliktinų procedūrų arba tikrintinų nustatytinų faktų, taip pat dėl jų pateikimo 

būdo. Siekdama pritaikyti procedūras prie dotacijos susitarimo (-ų) pakeitimų ar bet kokių kitų aplinkybių, Komisija pasilieka teisę keisti pareiškimus, 

procedūras arba nustatytinus faktus, raštu pranešdama apie tai gavėjui ir (arba) susijusiai trečiajai šaliai.  

 

Jei šis metodikos sertifikatas susijęs su susijusios trečiosios šalies įprastais apskaitos metodais, naudojamais apskaičiuojant ir prašant padengti kaip 

vienetines išlaidas deklaruotas tiesiogines personalo išlaidas, visos toliau pateikiamos nuorodos į gavėją turi būti laikomomis nuorodomis į susijusią trečiąją 

šalį. 

 

Visus neatitikimus paaiškinkite pagrindiniame ataskaitos tekste. 

Gavėjo teiktini pareiškimai  Auditoriaus atliktinos procedūros ir tvirtintini nustatytini faktai  

A. Metodikos naudojimas 

I.  Toliau aprašyti išlaidų apskaitos metodai naudojami nuo [metai mėnuo 
diena]. 

II. Kitas planuojamas gavėjo taikomos metodikos pakeitimas bus padarytas  
[metai mėnuo diena]. 

Procedūra. 

 Auditorius patikrino šias datas remdamasis gavėjo pateiktais 
dokumentais. 

Nustatyti faktai: 

1. Gavėjo nurodytos datos atitiko duomenis dokumentuose. 

B. Metodikos aprašymas 

III. Vienetinėms išlaidoms apskaičiuoti naudojama metodika taikoma nuosekliai 
ir yra įtraukta į atitinkamas procedūras. 

[Aprašykite metodiką, pagal kurią Jūsų subjektas apskaičiuoja personalo išlaidas, 

darbo valandas ir valandos įkainius, pateikite aprašymą auditoriui ir pridėkite jį prie 
šio sertifikato] 
 
[Jei gavėjas negali patvirtinti B skirsnyje „Metodikos aprašymas“ pateikto pareiškimo 
arba nėra raštu išdėstęs vienetinių išlaidų apskaičiavimo metodikos, tai turėtų būti 
išvardyta čia ir auditorius nurodyta kaip išimtis nustatytų faktų ataskaitos 

pagrindiniame tekste: 

Procedūra. 

 Auditorius peržiūrėjo aprašymą, atitinkamus vadovus ir (arba) vidaus 
rekomendacijas, kuriuose aprašoma metodika. 

Nustatyti faktai: 

2. Trumpasis aprašymas atitiko atitinkamus vadovus, vidaus 
rekomendacijas ir (arba) kitus auditoriaus peržiūrėtus dokumentinius 
įrodymus.  

3. Gavėjas metodiką taikė visuotinai, kaip savo įprastų išlaidų apskaitos 
metodų dalį.  
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Gavėjo teiktini pareiškimai  Auditoriaus atliktinos procedūros ir tvirtintini nustatytini faktai  

- …] 

C. Personalo išlaidos 

Bendrosios nuostatos 
IV. Nustatyta, kad vienetines išlaidas (valandos įkainius) gali sudaryti tik 

atlyginimai (įskaitant per vaiko priežiūros atostogas mokamus atlyginimus), 

socialinio draudimo įmokos, mokesčiai ir kitos darbo užmokestį sudarančios 
išlaidos, patiriamos laikantis nacionalinės teisės ir darbo sutarties arba 
lygiaverčio paskyrimo dokumento. 

V. Gavėjas yra tiesiogiai įdarbinęs darbuotojus pagal nacionalinę teisę, ir jie 
dirba tik jo vadovaujami ir tik jam už juos atsakant. 

VI. Gavėjas darbo užmokestį savo darbuotojams moka pagal savo įprastą 

praktiką. Tai reiškia, kad personalo išlaidos yra nurodytos vadovaujantis 
gavėjo įprasta darbo užmokesčio politika (pvz., atlyginimų, viršvalandžių, 
kintamojo atlyginimo politika), ir darbuotojams, kuriems pavesta vykdyti su 
Europos Sąjunga arba Euratomu susijusias užduotis, netaikomos specialios 
sąlygos, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai numatyta dotacijos susitarime (-uose). 

VII. Siekdamas pagal savo įprastus išlaidų apskaitos metodus apskaičiuoti 

vienetines išlaidas, gavėjas priskiria savo darbuotojus prie atitinkamų grupių ir 
(arba) kategorijų ir (arba) išlaidų punktų. 

VIII. Personalo išlaidos nustatytos remiantis darbo užmokesčio ir apskaitos 
sistemomis. 

IX. Visi išskirtiniais atvejais atlikti faktinių personalo išlaidų patikslinimai yra 
susiję su atitinkamomis sąmatoje ar biudžete numatytomis sumomis ir paremti 

objektyvia ir patikrinama informacija. [Aprašykite biudžete ar sąmatoje 
numatytas sumas ir jų svarbą personalo išlaidoms ir paaiškinkite, kaip jos 
buvo pagrįstos ir paremtos objektyvia ir patikrinama informacija; savo 
paaiškinimą pateikite auditoriui ir pridėkite jį prie šio sertifikato]. 

X. Į prašomas padengti personalo išlaidas nebuvo įtraukta jokių toliau išvardytų 
reikalavimų neatitinkančių išlaidų: su kapitalo grąža susijusių išlaidų; skolos 

ir skolos tvarkymo mokesčių; atidėjinių galimiems būsimiems nuostoliams 
arba skoliniams įsipareigojimams; abejotinų skolų; nuostolių dėl valiutos 
kurso pokyčių; banko paslaugų mokesčių, kuriuos gavėjo bankas taiko 

Procedūra. 

Siekdamas atlikti šiame C skirsnyje ir tolesniuose D–F skirsniuose nurodytas 
procedūras, auditorius atrenka darbuotojų imtį.  
[Auditorius atsitiktine tvarka atrinko 10 darbuotojų, paskirtų įgyvendinti veiklą 

pagal programą „Horizontas 2020“, imtį. Jei įgyvendinti veiklą pagal programą 
„Horizontas 2020“ paskirta mažiau negu 10 darbuotojų, auditorius įtraukė į imtį 
visus veiklą pagal programą „Horizontas 2020“ įgyvendinti paskirtus darbuotojus 
ir, kad imties dydis pasiektų 10 darbuotojų, į ją papildomai įtraukė kitų 
darbuotojų, nepriklausomai nuo jų užduočių.] Šios imties atžvilgiu: 

 auditorius peržiūrėjo visus su personalo išlaidomis susijusius 

dokumentus, tokius kaip darbo sutartys, atlyginimo lapeliai, darbo 
užmokesčio politika (pvz., atlyginimų, viršvalandžių, kintamojo 
atlyginimo politika), apskaitos ir darbo užmokesčio sistemos įrašai, 
taikytini nacionaliniai mokesčių ir darbo bei socialinės apsaugos 
įstatymai, ir visus kitus dokumentus, kuriais patvirtinamos prašomos 
padengti personalo išlaidos; 

 visų pirma auditorius peržiūrėjo į imtį įtrauktų darbuotojų sutartis, kad 
patikrintų, ar: 

i.  jie buvo tiesiogiai įdarbinti gavėjo pagal taikytinus nacionalinius 
teisės aktus; 

ii. jie dirbo vadovaujami tik gavėjo, ir tik jis už juos atsakė; 

iii.  jiems buvo atlyginama pagal gavėjo įprastą praktiką;  

iv. siekiant pagal gavėjo įprastus išlaidų apskaitos metodus apskaičiuoti 
vienetines išlaidas, jie buvo priskirti prie tinkamų grupių ir (arba) 
kategorijų ir (arba) išlaidų punktų;  

 auditorius patikrino, ar apskaičiuojant personalo išlaidas nebuvo 
atsižvelgta į reikalavimų neatitinkančius išlaidų punktus ar jokias 
išlaidas, prašomas padengti pagal kitas išlaidų kategorijas, arba išlaidas, 

kurios dengiamos kitų rūšių dotacijomis ar kitomis iš Europos Sąjungos 
biudžeto finansuojamomis dotacijomis; 
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Visus neatitikimus paaiškinkite pagrindiniame ataskaitos tekste. 

Gavėjo teiktini pareiškimai  Auditoriaus atliktinos procedūros ir tvirtintini nustatytini faktai  

pervedimams iš Komisijos ir (arba) Įstaigos; per didelių arba neapgalvotų 
išlaidų; atskaitomo PVM arba veiklos įgyvendinimo sustabdymo laikotarpiu 
patirtų išlaidų. 

XI. Personalo išlaidos nebuvo deklaruotos pagal kitą ES arba Euratomo dotacijos 
susitarimą (įskaitant valstybių narių skiriamas dotacijas, finansuojamas iš ES 

biudžeto, ir kitų nei Komisija / Įstaiga institucijų skiriamas dotacijas, kuriomis 
vykdomas ES arba Euratomo biudžetas tuo pačiu laikotarpiu, išskyrus atvejus, 
kai gavėjas gali įrodyti, kad dotacija veiklai nėra dengiamos jokios veiklos 
išlaidos).  

 
Jei mokamas dotacijos susitarime (-uose) nurodytas papildomas darbo užmokestis 

XII. Gavėjas yra ne pelno teisės subjektas. 

XIII. Papildomas darbo užmokestis įeina į gavėjo įprastą darbo užmokesčio 
mokėjimo praktiką ir yra nuolat mokamas už tokio paties pobūdžio darbą ar 
ekspertines žinias. 

XIV. Papildomas darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis objektyviais 
kriterijais, visuotinai taikomais nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio. 

XV. Nustatyta, kad į personalo išlaidas įtraukiamo papildomo darbo užmokesčio 

suma, naudojama su dotacijos susitarimu (-ais) susijusiems valandos 
įkainiams apskaičiuoti, negali viršyti 8 000 EUR vienam visos darbo dienos 
ekvivalentui (ši suma proporcingai mažinama, jei darbuotojas paskirtas ne 
vien tik veiklą įgyvendinti). 

 
 

 
 
 
[Jei gavėjas negali patvirtinti vieno ar kelių C skirsnyje „Personalo išlaidos“ pateiktų 
pareiškimų, tai turėtų būti išvardyta čia ir auditorius nurodyta kaip išimtis nustatytų 
faktų ataskaitos pagrindiniame tekste: 

- …] 
 

 auditorius palygino bendrą personalo išlaidų sumą, naudotą vienetinėms 
išlaidoms apskaičiuoti, su bendra personalo išlaidų suma, užregistruota 
teisės aktų nustatytose sąskaitose ir darbo užmokesčio sistemoje; 

 jei faktinės personalo išlaidos buvo patikslintos atsižvelgiant į biudžete  ar 
sąmatoje numatytas sumas, auditorius atidžiai patikrino šias sumas ir 

informacijos šaltinį, kad galėtų patvirtinti, kad jos atitinka objektyvią ir 
patikrinamą informaciją; 

 jei prašoma padengti papildomą darbo užmokestį, auditorius patikrino, ar 
gavėjas buvo ne pelno teisės subjektas, ar suma neviršijo 8 000 EUR 
vienam visos darbo dienos ekvivalentui ir ar ši suma buvo proporcingai 
sumažinta darbuotojams, paskirtiems ne vien tik veiklą įgyvendinti. 

 auditorius perskaičiavo su į imtį įtrauktais darbuotojais susijusias 

personalo išlaidas. 

Nustatyti faktai: 

4. Visi darbo užmokesčio, kurį prašoma padengti kaip personalo išlaidas, 
elementai patvirtinti dokumentais. 

5. Į imtį įtrauktus darbuotojus tiesiogiai įdarbino gavėjas pagal nacionalinę 
teisę, jie dirbo vadovaujami tik gavėjo, ir tik jis už juos atsakė. 

6. Jų darbo sutartys atitiko gavėjo įprastą praktiką. 

7. Personalo išlaidos buvo tinkamai pagrįstos dokumentais ir jas sudarė tik 
atlyginimai, socialinio draudimo įmokos (pensijų įmokos, sveikatos 
draudimo įmokos, įmokos į užimtumo fondą ir t. t.), mokesčiai ir kitos 
teisės aktų nustatytos į darbo užmokestį įeinančios išlaidos 
(atostogpinigiai, tryliktasis atlyginimas ir t. t.). 

8. Bendros sumos, naudotos apskaičiuojant personalo vienetines išlaidas, 
atitinka darbo užmokesčio ir apskaitos įrašuose užregistruotas sumas. 

9. Jei faktinės personalo išlaidos buvo patikslintos atsižvelgiant į biudžete ar 
sąmatoje numatytas sumas, tos sumos turėjo reikšmės apskaičiuojant 
personalo išlaidas ir atitiko objektyvią ir patikrinamą informaciją. 
Naudotos biudžete arba sąmatoje numatytos sumos: (nurodyti sumų 

pobūdį ir jų vertes). 
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Gavėjo teiktini pareiškimai  Auditoriaus atliktinos procedūros ir tvirtintini nustatytini faktai  

 
 

10. Į personalo išlaidas nebuvo įtraukta reikalavimų neatitinkančių sumų. 

11. Mokant papildomą darbo užmokestį buvo tenkinamos konkrečios 
atitikties reikalavimams sąlygos: a) gavėjas dotacijos susitarimuose 
įrašytas kaip ne pelno teisės subjektas; b) papildomas darbo užmokestis 
buvo mokamas remiantis objektyviais kriterijais, nepriklausomai nuo 

naudoto finansavimo šaltinio ir c) darbo užmokesčio suma neviršijo 
8 000 EUR vienam visos darbo dienos ekvivalentui (arba atitinkamos 
proporcingai apskaičiuotos šios sumos dalies, jei asmuo tais metais su 
veiklos įgyvendinimu susijusį darbą dirbo ne visą darbo dieną arba dirbo 
ne tik su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą).  

D. Darbo valandų skaičius 

XVI. Taikytas vieno visą darbo dieną dirbančio darbuotojo darbo valandų skaičius 
[nereikalingą tekstą išbraukti]: 

A. 1 720 darbo valandų per metus, jei asmuo dirba visą darbo dieną (arba 
atitinkama proporcingai apskaičiuota šio skaičiaus dalis, jei asmuo dirba 
ne visą darbo dieną); 

B. bendras per metus asmens gavėjui dirbtų valandų skaičius; 

C. standartinis valandų per metus skaičius, kurį gavėjas visuotinai taiko 
savo personalui pagal savo įprastus išlaidų apskaitos metodus. Šis 

skaičius turi sudaryti ne mažiau kaip 90 proc. standartinio metų darbo 
valandų skaičiaus. 

 Jei taikomas B metodas 

XVII. Bendras dirbtų valandų skaičius buvo apskaičiuotas taip: asmens metų 
darbo valandų skaičius pagal darbo sutartį, taikomą darbo susitarimą ar 
nacionalinę teisę, pridėjus dirbtus viršvalandžius ir atėmus nebuvimo 

darbe (pavyzdžiui, laikinojo nedarbingumo ir tikslinių atostogų) laiką. 

XVIII. Metų darbo valandos – tai valandos, kurias darbuotojas turi dirbti, būti 
darbdavio žinioje ir vykdyti jam pavestą veiklą ar pareigas pagal darbo 
sutartį, taikomą kolektyvinę darbo sutartį ar nacionalinius darbo laiką 

Procedūra (tokia pati imtis kaip C skirsnyje „Personalo išlaidos“): 

 Auditorius patikrino, ar taikytas darbo valandų skaičius atitinka A, B arba 
C metodą. 

 Auditorius patikrino, ar vieno visą darbo dieną dirbančio darbuotojo 
darbo valandų skaičius tikslus. 

 Jei taikomas B metodas, auditorius, peržiūrėdamas visus svarbius 
dokumentus, nacionalinius teisės aktus, darbo susitarimus ir sutartis, 
patikrino: i) kaip apskaičiuotas bendras dirbtų valandų skaičius ir ii) ar 
sutartyje nurodytos metų darbo valandos. 

 Jei taikomas C metodas, auditorius, peržiūrėdamas visus svarbius 
dokumentus, nacionalinius teisės aktus, darbo susitarimus ir sutartis, 
patikrino, kaip buvo apskaičiuotas standartinis metų darbo valandų 
skaičius, ir ar apskaičiuojant naudotas metų darbo valandų skaičius 
sudarė ne mažiau kaip 90 proc. standartinio metų darbo valandų 
skaičiaus. 

Nustatyti faktai: 

Bendrosios nuostatos 

12. Gavėjas taikė darbo valandų skaičių, nustatytą pagal kairiajame stulpelyje 
aprašytą A, B arba C metodą. 

13. Visą darbo dieną dirbančio darbuotojo metų darbo valandų skaičius buvo 
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Gavėjo teiktini pareiškimai  Auditoriaus atliktinos procedūros ir tvirtintini nustatytini faktai  

reglamentuojančius teisės aktus. 

XIX. Sutartyje (taikomoje kolektyvinėje darbo sutartyje ar nacionaliniuose 
darbo laiką reglamentuojančiuose teisės aktuose) nurodytas darbo laikas, 
pagal kurį galima apskaičiuoti metų darbo valandas.  

Jei taikomas C metodas 

XX. Standartinis metų darbo valandų skaičius sutampa su visos darbo dienos 
ekvivalento metų darbo valandų skaičiumi. 

XXI. Metų darbo valandų skaičius, kuriuo remiantis apskaičiuojamas valandos 
įkainis: i) atitinka gavėjo įprastus apskaitos metodus; ii) sudaro ne mažiau 
kaip 90 proc. standartinio metų darbo valandų skaičiaus. 

XXII. Standartinės darbo valandos – tai valandos, kurias darbuotojas yra gavėjo 
žinioje ir atlieka atitinkamoje darbo sutartyje, kolektyvinėje darbo sutartyje ar  

nacionalinės darbo teisės aktuose aprašytas pareigas. Gavėjo nurodytas 
standartinis metų darbo valandų skaičius nustatytas remiantis darbo sutartimis, 
nacionaline teise ir kitais dokumentiniais įrodymais.  

[Jei gavėjas negali patvirtinti vieno ar kelių D skirsnyje „Darbo valandos“ pateiktų 
pareiškimų, tai turėtų būti išvardyta čia ir ataskaitoje auditorius nurodyta kaip išimtis: 

- …] 

tikslus. 

Jei taikomas B metodas 

14. Metų darbo valandų, viršvalandžių skaičių ir nebuvimo darbe laiką buvo 
įmanoma patikrinti remiantis gavėjo pateiktais dokumentais, o bendras 
dirbtų valandų skaičius buvo apskaičiuotas tiksliai.  

15. Sutartyje buvo nurodytas darbo laikas, pagal kurį buvo galima 
apskaičiuoti metų darbo valandas. 

Jei taikomas C metodas 

16. Metų darbo valandų skaičiaus apskaičiavimas atitiko gavėjo įprastus 
išlaidų apskaitos metodus. 

17. Standartinio metų darbo valandų skaičiaus apskaičiavimas buvo 
patvirtintas gavėjo pateiktais dokumentais. 

18. Valandos įkainiui apskaičiuoti naudotas metų darbo valandų skaičius 
sudarė ne mažiau kaip 90 proc. metų darbo valandų skaičiaus. 

E. Valandos įkainiai 

Valandos įkainiai yra tikslūs, nes: 
 

XXIII. Valandos įkainiai apskaičiuoti tiksliai, nes jie gauti padalinus metinių 
personalo išlaidų sumą iš konkrečių metų ir konkrečios grupės (pvz., 

darbuotojų kategorijos ar departamento arba išlaidų punkto, priklausomai nuo 
taikytos metodikos) darbo valandų skaičiaus ir atitinka C ir D skirsniuose 
pateiktus pareiškimus.  

 
 

 

[Jei gavėjas negali patvirtinti vieno ar kelių E skirsnyje „Valandos įkainiai“ pateiktų 

Procedūra 

 Auditorius gavo visų personalo įkainių, kuriuos gavėjas apskaičiavo 
pagal taikomą metodiką, sąrašą. 

 Auditorius gavo visų darbuotojų, į kuriuos atsižvelgiant apskaičiuotas (-i) 
personalo įkainis (-iai), sąrašą. 

 
Atsitiktine tvarka atrinktos 10 darbuotojų (tokia pati imtis kaip C skirsnyje 
„Personalo išlaidos“) imties atžvilgiu: 

 Auditorius perskaičiavo valandos įkainius. 

 Auditorius patikrino, ar taikyta metodika atitinka organizacijos įprastus 
apskaitos metodus ir ar ji, remiantis objektyviais kriterijais, nuosekliai 

taikyta visai organizacijos veiklai, nepriklausomai nuo finansavimo 
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pareiškimų, tai turėtų būti išvardyta čia ir ataskaitoje auditorius nurodyta kaip išimtis: 
- …] 

 

šaltinio. 

Nustatyti faktai: 

19. Perskaičiavus į imtį įtrauktų darbuotojų valandos įkainius, skirtumų 
nenustatyta. 

F. Darbo laiko registravimas 

XXIV. Registruojamas visų – ne tik tam tikrą veiklą pagal programą „Horizontas 
2020“ įgyvendinančių – asmenų darbo laikas. Popieriuje / kompiuterinėje 

sistemoje [nereikalingą įrašą išbraukti] kasdien / kartą per savai tę  / kartą 

per mėnesį  [nereikalingus įrašus išbraukti] registruojamos bent įgyvendinant 
dotacijos susitarimą (-us) dirbtos visos valandos. 

XXV. Dėl asmenų, paskirtų įgyvendinti tik tam tikrą veiklą pagal programą 
„Horizontas 2020“ gavėjas pasirašė atitinkamą pareiškimą arba nustatė jų 
darbo laiko registravimo tvarką; 

XXVI. Bent kartą per mėnesį atitinkamas asmuo pasirašo darbo laiko apskaitos 
dokumentus (popieriuje arba elektroniniu būdu), ir juos patvirtina veiklos ar 
tiesioginis vadovas; 

XXVII. Taikomos priemonės, kad darbuotojai: 

i.  neregistruotų tų pačių valandų du kartus;  

ii. neregistruotų darbo valandų, jei jų tuo laikotarpiu nebuvo darbe (pvz., 

per atostogas ar laikinojo nedarbingumo atostogas);  

iii.  neužregistruotų daugiau valandų, negu metų darbo valandų skaičius, 
naudotas valandos įkainiams apskaičiuoti, ir  

iv. neregistruotų valandų, dirbtų ne veiklos įgyvendinimo laikotarpiu. 

XXVIII. Nebuvo registruota darbo laiko, neįeinančio į veiklos įgyvendinimo laikotarpį; 

XXIX. Nebuvo nurodyta daugiau valandų negu darbo valandų skaičius, naudotas 

personalo valandos įkainiams apskaičiuoti. 

 

Procedūra 

 Auditorius peržiūrėjo trumpąjį aprašymą, visus atitinkamus vadovus ir 
(arba) vidaus gaires, kuriuose aprašoma darbo laiko registravimo 

metodika. 

 

Auditorius peržiūrėjo C skirsnyje „Personalo išlaidos“ nurodytų atsitiktine tvarka į 
imtį įtrauktų 10 darbuotojų darbo laiko apskaitos dokumentus, visų pirma 
patikrino: 

 ar registruotos visų – ne tik su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą 

dirbusių – asmenų darbo laikas; 

 ar asmenų, įgyvendinusių tik veiklą pagal programą „Horizontas 2020“, 
atveju buvo registruojamas darbo laikas, ar vietoje to gavėjas buvo 
pasirašęs pareiškimą, kuriuo patvirtinama, kad jie įgyvendino tik veiklą 
pagal programą „Horizontas 2020“; 

 ar darbo laiko apskaitos dokumentai buvo laiku pasirašyti ir patvirtinti ir 

ar buvo laikomasi visų būtiniausių reikalavimų; 

 ar asmenys dirbo su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą nurodytais 
laikotarpiais; 

 ar nebuvo nurodyta daugiau valandų negu darbo valandų skaičius, 
naudotas personalo valandos įkainiams apskaičiuoti; 

 ar buvo taikomos vidaus kontrolės priemonės, kad darbo laikas nebūtų 

registruojamas du kartus arba kai darbuotojų nėra darbe dėl atostogų ar 
laikinojo nedarbingumo atostogų, taip pat, kad nurodytas vieno asmens, 
įgyvendinančio veiklą pagal programą „Horizontas 2020“, darbo valandų 
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[Pateikite auditoriui trumpą taikomos darbo laiko registravimo sistemos  aprašymą 
kartu su priemonių, kurios taikomos siekiant užtikrinti jos patikimumą, sąrašu ir 
pridėkite jį prie šio sertifikato1]. 

 

 
 [Jei gavėjas negali patvirtinti vieno ar kelių F skirsnyje „Darbo laiko registravimas“ 
pateiktų pareiškimų, tai turėtų būti išvardyta čia ir ataskaitoje auditorius nurodyta 
kaip išimtis: 

- …] 

 

per metus skaičius neviršytų metų darbo valandų skaičiaus, naudoto 
personalo valandos įkainiams apskaičiuoti, ir nebūtų registruojamos 
darbo valandos, neįeinančios į veiklos įgyvendinimo laikotarpį; 

 auditorius atliko kryžminį informacijos patikrinimą, palygindamas ją su 
žmogiškųjų išteklių skyriaus įrašais, kad patikrintų jos nuoseklumą ir 

įsitikintų, kad vidaus kontrolė buvo veiksminga. Be to, auditorius 
patikrino, ar nurodytas vieno asmens, įgyvendinančio veiklą pagal 
programą „Horizontas 2020“, darbo valandų per metus skaičius neviršija 
metų darbo valandų skaičiaus, naudoto personalo valandos įkainiams 
apskaičiuoti, ir patikrino, ar nebuvo nurodyta į veiklos įgyvendinimo 
laikotarpį neįeinančių darbo valandų. 

Nustatyti faktai: 

20. Gavėjo pateiktas trumpas aprašymas, vadovai ir (arba) vidaus 
rekomendacijos dėl darbo laiko registravimo atitiko vadovybės ataskaitas 
ir (arba) įrašus ir kitus peržiūrėtus dokumentus, ir gavėjas visuotinai taikė 
juos rengdamas finansines ataskaitas. 

21. Buvo registruojamas į imtį atsitiktine tvarka įtrauktų darbuotojų darbo 
laikas arba, jei darbuotojai dirbo tik su veiklos įgyvendinimu susijusį 

darbą, buvo pasirašytas atitinkamas pareiškimas arba registruojamas jų 
darbo laikas.  

22. Į imtį atsitiktine tvarka įtrauktų darbuotojų darbo laiko apskaitos 
dokumentai buvo bent kartą per mėnesį pasirašomi darbuotojo ir veiklos 
ir (arba) tiesioginio vadovo. 

                                                 
1  Aprašant darbo laiko registravimo sistemą, be kita ko, reikia pateikti informaciją apie darbo laiko apskaitos dokumentų turinį, sistemos taikymo mastą (viso darbo laiko 

ar tik darbo laiko, susijusio su veiklos įgyvendinimu, registravimas, ar taikoma visiems darbuotojams, ar tik personalui, įgyvendinančiam veiklą pagal programą 
„Horizontas 2020“), detalumą (ar yra nuorodos į konkrečias atliktas užduotis), jos formą, darbo laiko registravimo periodiškumą ir tvirtinimą (popieriuje ar 

kompiuterinėje sistemoje; kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį; kas pasirašo ir tvirtina), kontrolę, kuri vykdoma siekiant užtikrinti, kad darbo laikas nebūtų registruojamas 
du kartus, arba kad būtų užtikrinta atitiktis žmogiškųjų išteklių skyriaus įrašams apie nebuvimą darbe ir keliones, taip pat šios informacijos naudojimo rengiant 
finansines ataskaitas būdą. 
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23. Nurodytas įgyvendinant veiklą praleistas laikas buvo dirbtas nurodytais 
laikotarpiais. 

24. Nebuvo nurodyta daugiau darbo valandų negu darbo valandų skaičius, 
naudotas personalo valandos įkainiams apskaičiuoti. 

25. Yra įrodymų, kad gavėjas patikrino, ar darbo laikas nebuvo nurodytas du 

kartus, ar jis atitinka įrašus apie nebuvimą darbe ir metų darbo valandų 
skaičių ir ar nebuvo nurodyta į veiklos įgyvendinimo laikotarpį 
neįeinančio darbo laiko. 

26. Nurodytas darbo laikas atitinka žmogiškųjų išteklių departamento įrašus. 

 

 

[Oficialus [gavėjo] [susijusios trečiosios šalies] pavadinimas] 

 

 

[Oficialus auditoriaus pavadinimas] 

[Įgaliotojo atstovo vardas, pavardė ir pareigos]     [Įgaliotojo atstovo vardas, pavardė ir pareigos] 

[metai mėnuo diena] [metai mėnuo diena] 

<[Gavėjo][Susijusios trečiosios šalies] parašas> <Auditoriaus parašas> 

 
 

 

 

 


	2 priede nurodytas numatomas biudžeto paskirstymas gali būti tikslinamas nekeičiant Susitarimo (žr. 55 straipsnį) – sumos gali būti perskirstytos tarp 2 priede nurodytų gavėjų, perkeltos iš vienų jame nurodytų biudžeto kategorijų į kitas ir (arba) pri...
	Galutinė dotacijos suma priklauso nuo to, kiek pagal Susitarimo sąlygas faktiškai įgyvendinta veikla.
	Šią sumą, išmokėjusi likutį (žr. 21.4 dalį), [Komisija][Įstaiga] apskaičiuoja atlikdama šiuos veiksmus:
	1 veiksmas. Reikalavimus atitinkančioms išlaidoms pritaikoma kompensavimo norma;
	2 veiksmas. Suma apribojama iki nustatytos didžiausios dotacijos sumos;
	3 veiksmas. Suma sumažinama taikant ne pelno taisyklę;
	4 veiksmas. Suma sumažinama dėl esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavimo arba esminio pareigų nevykdymo.
	5.3.3.  3 veiksmas. Suma sumažinama taikant ne pelno taisyklę
	Dotacija negali būti pelno šaltinis.
	Pelnas yra perteklius, susidarantis, kai atlikus 1 ir 2 veiksmus gauta suma kartu su bendromis veiklos įplaukomis viršija bendras reikalavimus atitinkančias veiklos išlaidas.
	Bendros reikalavimus atitinkančios veiklos išlaidos  yra [Komisijos][Įstaigos] patvirtintos konsoliduotos bendros reikalavimus atitinkančios išlaidos.
	Bendros veiklos įplaukos yra konsoliduotos per veiklos įgyvendinimo laikotarpį gautos bendros įplaukos (žr. 3 straipsnį).
	Įplaukomis laikoma:
	(a) įgyvendinant veiklą gautos pajamos; jei pajamų gaunama pardavus pagal Susitarimą nusipirktą įrangą ar kitą turtą, įplaukomis laikoma tik pagal Susitarimą deklaruotos reikalavimus atitinkančios sumos neviršijanti jų dalis;
	(b) gavėjui [ar susijusiai trečiajai šaliai] trečiųjų šalių suteikti finansiniai įnašai, konkrečiai skirti veiklai įgyvendinti, ir
	(c) trečiųjų šalių nemokamai suteikti nepiniginiai įnašai, konkrečiai skirti veiklai įgyvendinti, jei jie buvo deklaruoti kaip reikalavimus atitinkančios išlaidos.
	Įplaukomis nelaikoma:
	(a)  pajamos, gautos naudojant veiklos rezultatus (žr. 28 straipsnį);
	(b) trečiųjų šalių finansiniai įnašai, jei jie gali būti naudojami kitoms nei reikalavimus atitinkančioms išlaidoms padengti (žr. 6 straipsnį);
	(c) trečiųjų šalių finansiniai įnašai, suteikti neįpareigojus 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigoje grąžinti nepanaudotas sumas.
	Jei nustatomas pelnas, jo suma išskaičiuojama iš sumos, gautos atlikus 1 ir 2 veiksmus.
	5.3.4.  4 veiksmas. Suma sumažinama dėl esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavimo arba esminio pareigų nevykdymo. Apskaičiuojama sumažinta dotacijos suma
	Jei dotacijos suma mažinama (žr. 43 straipsnį), [Komisija][Įstaiga] sumažintą dotacijos sumą apskaičiuoja iš 5.1 dalyje nustatytos didžiausios dotacijos sumos atimdama atitinkamą sumą (apskaičiuotą pagal 43.2 dalį proporcingai klaidų ar pažeidimų dydž...
	Galutinė dotacijos suma yra mažesnioji iš šių dviejų sumų:
	- atlikus 1–3 veiksmus gauta suma arba
	- atlikus 4 veiksmą gauta sumažinta dotacijos suma.
	Jei [Komisija][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 galuti...
	Šią sumą, atsižvelgdama į nustatytus faktus, [Komisija][Įstaiga] apskaičiuoja taip:
	- atsisakydama pripažinti išlaidas, [Komisija][Įstaiga] patvirtina patikslintas reikalavimus atitinkančias atitinkamo gavėjo išlaidas ir pritaiko joms kompensavimo normą;
	- mažindama dotaciją, ji apskaičiuoja atitinkamam gavėjui priklausančią dotacijos sumos, sumažintos proporcingai klaidų ar pažeidimų dydžiui, sukčiavimo mastui arba pažeidimo, susijusio su pareigų nevykdymu, sunkumui (žr. 43.2 dalį), dalį.
	Jei kartu ir atsisakoma pripažinti išlaidas, ir mažinama dotacija, atitinkamam gavėjui galiojanti patikslinta galutinė dotacijos suma yra mažesnioji iš dviejų nurodytų sumų.
	[1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikomas 14 straipsnis: Susijusių trečiųjų šalių patirtos išlaidos atitinka reikalavimus, jei jos mutatis mutandis atitinka šiame straipsnyje (6.1 ir 6.2 dalyse) ir 14.1.1 dalyje nustatytas bendrąsias ir specialias atitik...
	Susijusios trečiosios šalys gali pagal 6.3 dalį deklaruoti įgyvendinant veiklos užduotis patirtas išlaidas kaip reikalavimus atitinkančias išlaidas.
	14.1.2. Gavėjai turi užtikrinti, kad 18, 20, 35, 36 ir 38 straipsniuose nustatytos jų pareigos galiotų ir su jais susijusioms trečiosioms šalims.
	Koordinatorius turi pateikti 1 priede nurodytus rezultatus laikydamasis tame priede nustatytų terminų ir sąlygų.
	Koordinatorius turi teikti [Komisijai][Įstaigai] (žr. 52 straipsnį) šiame straipsnyje nurodytas technines ir finansinės informacijos ataskaitas. Šios ataskaitos, į kurias įeina mokėjimo prašymai, turi būti parengtos naudojant elektroninėje keitimosi i...
	Veikla suskirstyta į šiuos ataskaitinius laikotarpius:
	- AL1: nuo 1 iki [X] mėnesio;
	[- AL2: nuo [X+1] iki [Y] mėnesio;
	- AL3: nuo [Y+1] iki [Z] mėnesio;
	[atitinkamai nurodomi kiti ataskaitiniai laikotarpiai]
	- ALN: nuo [N+1] iki [paskutinis projekto mėnuo mėnesio].]
	Koordinatorius turi pateikti periodinę ataskaitą per 60 dienų nuo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
	Periodinę ataskaitą turi sudaryti:
	(a) periodinė techninė ataskaita, susidedanti iš:
	(b) periodinė finansinės informacijos ataskaita, susidedanti iš:
	Be paskutinio ataskaitinio laikotarpio periodinės ataskaitos, koordinatorius per 60 dienų nuo paskutinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos turi pateikti ir galutinę ataskaitą.
	Galutinę ataskaitą turi sudaryti:
	a) kartu su skelbti skirta santrauka pateikiama galutinė techninė ataskaita, susidedanti iš:
	(i) rezultatų ir jų naudojimo bei sklaidos apžvalgos;
	(ii) išvadų dėl veiklos ir
	(iii)  informacijos apie veiklos socialinį ir ekonominį poveikį;
	b) galutinė finansinės informacijos ataskaita, susidedanti iš:
	(i) elektroninėje keitimosi informacija sistemoje automatiškai sukurtos galutinės suvestinės finansinės ataskaitos, kuria konsoliduojamos visų ataskaitinių laikotarpių atskiros finansinės ataskaitos ir į kurią įeina prašymas išmokėti likutį, ir
	(ii) kiekvieno gavėjo [ir kiekvienos susijusios trečiosios šalies] finansinių ataskaitų sertifikato (parengto pagal 5 priedą), jei bendra įnašo, kurio prašoma faktinėms išlaidoms ir vienetinėms išlaidoms, apskaičiuotoms pagal gavėjo įprastus išlaidų a...
	[1 VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama daugiau kaip 5 mln. EUR dotacija ir ataskaitiniai laikotarpiai yra ilgesni kaip 18 mėnesių : Be pirmiau nurodytų reikalaujamų teikti ataskaitų (žr. 20.1–20.3 dalis), koordinatorius taip pat privalo iki kiekvienų ...
	Šios informacijos reikalaujama Komisijos apskaitos tikslais, ir ji nebus naudojama galutinei dotacijos sumai apskaičiuoti.]
	[2 VARIANTAS: Netaikoma.]
	Sumos finansinėse ataskaitose turi būti nurodytos eurais.
	Gavėjai [ir susijusios trečiosios šalys], kurių apskaita tvarkoma kita nei eurai valiuta, turi konvertuoti savo sąskaitose užregistruotas išlaidas į eurus taikydami apskaičiuotą Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje skelbiamų dienos valiuto...
	Jei Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nėra skelbiamas euro ir atitinkamos valiutos keitimo dienos kursas, išlaidos turi būti konvertuojamos taikant apskaičiuotą Komisijos svetainėje skelbiamų mėnesio apskaitos kursų atitinkamo ataskaitinio laik...
	Gavėjai [ir susijusios trečiosios šalys], kurių apskaita tvarkoma eurais, turi konvertuoti kita valiuta išreikštas patirtas išlaidas į eurus pagal savo įprastus apskaitos metodus.
	Išankstinio finansavimo tikslas – suteikti gavėjams apyvartinių lėšų.
	Išankstinio finansavimo lėšos išlieka ES nuosavybe tol, kol išmokamas likutis.
	Išankstinio finansavimo suma bus [įrašyti sumą (įrašyti sumą žodžiais)] EUR.
	[Komisija][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).
	Tarpiniais mokėjimais kompensuojamos per atitinkamus ataskaitinius laikotarpius patirtos reikalavimus atitinkančios veiklos įgyvendinimo išlaidos.
	Mokėtiną tarpinio mokėjimo sumą [Komisija][Įstaiga] koordinatoriui sumoka per 90 dienų nuo periodinės ataskaitos (žr. 20.3 dalį) gavimo dienos, išskyrus, jei taikomas 47 arba 48 straipsnis.
	2 veiksmas. Suma apribojama iki 90 proc. nustatytos didžiausios dotacijos sumos.
	- jei likutis bus teigiamas, visa grąžinta naudoti suma bus išmokėta koordinatoriui 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 koordinatoriui;
	- bus neigiama, ji bus susigrąžinta.
	Tačiau mokėtina suma, neviršijant biudžeto sąmatoje (žr. 2 priedą) tam gavėjui nustatytos didžiausios ES įnašo sumos, be gavėjų sutikimo gali būti išskaityta iš bet kurios kitos sumos, kurią gavėjas turi sumokėti [Įstaigai,] Komisijai ar [kitai] vykdo...
	Atlikdama mokėjimus [Komisija][Įstaiga] oficialiai praneš koordinatoriui apie mokėtiną sumą ir nurodys, ar atliekamas tarpinis mokėjimas, ar išmokamas likutis.
	Išmokant likutį pranešime taip pat bus nurodyta galutinė dotacijos suma.
	Mažinant dotaciją ar susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas, prieš siunčiant šį pranešimą bus atliekama 43 ir 44 straipsniuose nustatyta prieštaravimo procedūra.
	[Komisija][Įstaiga] visus mokėjimus atliks eurais.
	Mokėjimai bus atliekami koordinatoriui.
	Sumokėjusi koordinatoriui [Komisija][Įstaiga] bus laikoma įvykdžiusia savo mokėjimo įsipareigojimą.
	Koordinatorius turi be nepateisinamo delsimo paskirstyti sumokėtas sumas gavėjams.
	Mokėjimų pervedimo išlaidos dengiamos taip:
	[Komisijos][Įstaigos] mokėjimai laikomi atliktais tą dieną, kurią jie nuskaitomi nuo jos sąskaitos.
	Jei palūkanos už pavėluotą mokėjimą sudarys ne daugiau kaip 200 EUR, jos koordinatoriui bus sumokėtos, tik jei jis pateiks prašymą per du mėnesius nuo pavėluoto mokėjimo gavimo dienos.
	[Komisija][Įstaiga] po gavėjo dalyvavimo nutraukimo, išmokėdama likutį arba vėliau gali sumažinti dotacijos sumą (žr. 5.1 dalį), jei:
	(a) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu priimti sprendimus):
	(i) padarė esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavo arba
	(ii) iš esmės nevykdė pareigų, susijusių su Susitarimu arba sutarties sudarymo procedūra (pavyzdžiui, netinkamai įgyvendino veiklą, pateikė klaidingą informaciją arba reikiamos informacijos nepateikė, pažeidė etikos principus), arba
	Sumažinimas bus proporcingas klaidų ar pažeidimų dydžiui, sukčiavimo mastui arba pažeidimo, susijusio su pareigų nevykdymu, sunkumui.
	Jei [Komisija][Įstaiga] sumažins dotaciją po to, kai buvo išmokėtas likutis, ji apskaičiuos patikslintą galutinę atitinkamam gavėjui galiojančią dotacijos sumą (žr. 5.4 dalį). Jei patikslinta galutinė atitinkamam gavėjui galiojanti dotacijos suma bus ...
	[Komisija][Įstaiga] gali bet kuriuo metu visiškai arba iš dalies sustabdyti mokėjimus vienam ar daugiau gavėjų, jei:
	 [Laužtiniuose skliaustuose esančiuose pilkuose] laukeliuose (net jei jie yra ankstesniame punkte nurodyto varianto dalis) IT sistema įrašys atitinkamus duomenis.
	koordinatorių jo vardu ir jo labui teikti ir pasirašyti visus Susitarimo pakeitimus pagal 55 straipsnį.]
	[Su gavėju susijusio subjekto visas oficialus pavadinimas (trumpasis pavadinimas)], įsisteigęs [visas oficialus adresas], [VARIANTAS, naudotinas, jei trečiosios šalys turi PVM kodą: PVM kodas [įrašyti kodą]] (toliau – susijusi trečioji šalis), kuriam,...
	susijęs su gavėju Nr. [įrašyti numerį] [visas oficialus gavėjo pavadinimas (trumpasis pavadinimas)], įsisteigusiu [visas oficialus adresas], [VARIANTAS, naudotinas, jei gavėjai turi PVM kodą: PVM kodas [įrašyti kodą]] (toliau – gavėjas),
	sutinka prisiimti solidariąją atsakomybę su gavėju
	dėl bet kokios sumos, kurią gavėjas skolingas [Komisijai][Įstaigai] pagal  dotacijos susitarimą Nr. [įrašyti Susitarimo numerį] [(įrašyti santrumpą)], neviršijant didžiausio susijusiai trečiajai šaliai biudžeto sąmatoje nurodyto ES įnašo (žr. 2 priedą).
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