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PAKEITIMŲ APŽVALGA 

Versija 
Paskelbimo 

data 
Pakeitimai 

1.0 
versija 

2013 12 11  Netaikoma. 

2.0 ir 2.1 
versijos 

2014 10 01 

2015 10 01 

 Pirminė versija, į kurią taip pat įtrauktos šios nuostatos, 
pritaikytos pavyzdiniam konkrečiam susitarimui pagal bendruosius 
partnerystės susitarimus: 

 16.6 dalis „Finansinėse ataskaitose nurodoma valiuta ir 
konvertavimas į eurus“ pakeista siekiant suteikti 
partneriams, 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); 

 17.2 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. 

 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: 

 5.2 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;  

 16.3 dalis „Periodinės ataskaitos. Tarpinių mokėjimų 
prašymai“: koordinatoriaus teikiamoje techninėje 

ataskaitoje turi būti nurodomi ir komunikacijos veiksmai.  

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: 

 5.2 dalies A punktas „Tiesioginės personalo išlaidos“; 

 5.2 dalies A.2 punktas „Personalo išlaidos, susijusios su 
fiziniais asmenimis, dirbančiais pagal su gavėju sudarytą 
tiesioginę sutartį“; 

 5.2 dalies D.5 punktas „Vidaus sąskaitose faktūrose 
užfiksuotos tiesioginės išlaidos“; 

 5.2 dalies E punktas „Netiesioginės išlaidos“; 

 naujas 12a straipsnis „Tarptautinių partnerių atliekamas 

veiklos užduočių įgyvendinimas“. 

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

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-mono_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-mono_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-mono_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-mono_v3.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-mono_v3.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-mono_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-mono_track-v3.0-v4.0_en.doc
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PAVYZDINIS KONKRETUS SUSITARIMAS PAGAL  

PROGRAMĄ „HORIZONTAS 2020“
1
 

 („HORIZONTO 2020“ KONKRETUS DOTACIJOS SUSITARIMAS SU VIENU 

PARTNERIU) 

 

 
 Šis pavyzdinis susitarimas parengtas tik mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai, inovacijų veiklai ir 

koordinavimo bei paramos veiksmams (t. y. veiklai, kuri paprastai vykdoma pagal bendrąjį pavyzdinį 
dotacijos susitarimą).  Veiklai, susijusiai su ERANET, IVP ir ISVP, EBP, EMTT, programa „Marie 
Skłodowskos-Curie veiksmai“ ir MVĮ skirta priemone, šis pavyzdinis susitarimas turėtų būti 
pritaikytas papildomai. 
 

 Mėlynos spalvos išnašos nebus rodomos IT sistemos sugeneruotame pasirašyti skirtame tekste (nes 
jose pateikiami tik vidaus nurodymai).  

 Pilka teksto spalva reiškia, kad „Horizonto 2020“ konkrečiame dotacijos susitarime su daugiau kaip 
vienu partneriu pateiktas tekstas netaikomas šiame susitarime. 
  

 [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. 
 

 Priedai: 
Kai kurie priedai paimti iš bendrojo pavyzdinio dotacijos susitarimo (žr. 3a priedą „Pareiškimas dėl 
susijusių trečiųjų šalių solidariosios atsakomybės“, 5 priedą „Pavyzdinis finansinių ataskaitų 
sertifikatas“ ir 6 priedą „Pavyzdinis metodikos sertifikatas“), tačiau jie pritaikyti konkrečioms 
bendrojo partnerystės susitarimo ir konkretaus dotacijos susitarimo reikmėms. 
Tuose prieduose visos nuorodos į gavėją turi būti laikomos nuorodomis į partnerį. 

 

 

KONKRETUS SUSITARIMAS 

 

NR. [įrašyti numerį] – [įrašyti santrumpą] 

 

Šį konkretų susitarimą sudaro šios šalys: 

 

viena šalis – 

 

                                                 
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). 

  

 

EUROPOS KOMISIJA 
GENERALINIS DIREKTORATAS / VYKDOMOJI ĮSTAIGA 
 
[Direktoratas] 
[Skyrius][Direktorius] 
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[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
,]  

 

[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 konkretų susitarimą, atstovauja [[generalinis direktoratas, direktoratas, 

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

 

ir  

 

kita šalis – 

 

partneris – 

 

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

[VARIANTAS, naudotinas, jei partneriai turi PVM kodą: PVM kodas [įrašyti kodą]], 

[VARIANTAS, naudotinas nurodant ES finansavimo negaunančius partnerius: kaip ES 

finansavimo negaunantis partneris (žr. 7 straipsnį),] kuriam, pasirašant šį konkretų 

susitarimą, atstovauja [vardas ir pavardė, pareigos]. 

 

Sudarydamas konkretų susitarimą, partneris sutinka gauti dotaciją ir savo paties atsakomybe 

įgyvendinti konkrečią veiklą, vadovaudamasis bendruoju partnerystės susitarimu bei šiuo 

konkrečiu susitarimu ir vykdydamas visas juose nustatytas pareigas ir sąlygas.  

 

Konkretų susitarimą sudaro: 

 

Sąlygos 

 

1 priedas.  Veiklos aprašas  

 

2 priedas.  Veiklos biudžeto sąmata 

 

2a priedas.  Papildoma informacija apie biudžeto sąmatą 

 

3 priedas.  Pavyzdinė finansinė ataskaita
 
 

 

4 priedas.  Pavyzdinis finansinių ataskaitų sertifikatas 

                                                 
2  Pasviruoju šriftu pavyzdiniame dotacijos susitarime pateikiami rengiant šį Susitarimą naudotini variantai. 
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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1 SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 STRAIPSNIS. SUSITARIMO DALYKAS 

 

Šiame susitarime nustatomos konkrečios sąlygos, teisės ir pareigos, susijusios su konkrečia 

dotacija, skiriama partneriui Bendrajame partnerystės susitarime Nr. [įrašyti numerį] [įrašyti 

santrumpą] (toliau – Bendrasis partnerystės susitarimas (BPS)) nustatytai konkrečiai 

veiklai įgyvendinti. 

 

 

2 SKYRIUS.  VEIKLA 

 

2 STRAIPSNIS. ĮGYVENDINTINA VEIKLA 

 

Konkrečios įgyvendintinos veiklos, aprašytos 1 priede, pavadinimas – [pusjuodžiu šriftu 

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 

 

Konkreti veikla bus vykdoma [įrašyti skaičių] mėnesį (-ius / -ių) nuo [standartinis 1 

VARIANTAS: pirmos mėnesio, einančio po konkretaus susitarimo įsigaliojimo datos (žr. 21 

straipsnį), dienos] [prireikus veiklai pritaikytas 2 VARIANTAS: [įrašyti datą]]
6
 (toliau – 

veiklos pradžios data).  

 

 

3 SKYRIUS.  KONKRETI DOTACIJA 

 

4 STRAIPSNIS. DOTACIJOS SUMA, DOTACIJOS FORMA, KOMPENSAVIMO 

NORMOS IR IŠLAIDŲ FORMOS 

 

                                                 
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 konkrečiam 

susitarimui arba kitą nei pirmąją mėnesio dieną, leistų kitaip. Bet kokiu atveju veiklos pradžios data neturėtų 

būti ankstesnė už konkrečios dotacijos paraiškos pateikimo datą (Finansinio reglamento 130 straipsnis). 
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4.1. Didžiausia dotacijos suma  

 

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

 

4.2. Dotacijos forma, kompensavimo normos ir išlaidų formos 

 

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

ir inovacijų veikla:100 proc. reikalavimus atitinkančių veiklos išlaidų] [2 VARIANTAS, 

naudotinas, jei įgyvendinama inovacijų veikla:
7
 [100 proc. reikalavimus atitinkančių išlaidų, 

patirtų partnerio [arba su juo susijusių trečiųjų šalių
8
][, kuris yra ne pelno teisės 

subjektas
9
][, kurie yra ne pelno teisės subjektai]][, ir] [70 proc. reikalavimus atitinkančių 

išlaidų, patirtų partnerio [arba su juo susijusių trečiųjų šalių][, kuris yra pelno teisės 

subjektas][, kurie yra pelno teisės subjektai]]] [3 VARIANTAS, naudotinas išskirtiniais 

atvejais, jei tai numatyta darbo programoje: [A VARIANTAS, naudotinas, jei 

įgyvendinama mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla: […proc.] reikalavimus atitinkančių 

veiklos išlaidų]][B VARIANTAS, naudotinas, jei įgyvendinama inovacijų veikla: […proc.] 

reikalavimus atitinkančių išlaidų, patirtų partnerio [arba su juo susijusių trečiųjų šalių][, 

kuris yra ne pelno teisės subjektas
10

][, kurie yra ne pelno teisės subjektai]][, ir] [[…proc.] 

reikalavimus atitinkančių išlaidų, patirtų partnerio [arba su juo susijusių trečiųjų šalių][, 

kuris yra pelno teisės subjektas][, kurie yra pelno teisės subjektai]]] (žr. 5 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. 5 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])]
11

:  

 

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

                                                 
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.  
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  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.  
11  Ši frazė įrašoma, tik jei naudojamas f punkte pateiktas variantas. 
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- kaip išlaidos, apskaičiuotos remiantis suma už vienetą, apskaičiuota partnerio 

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

 

Personalo išlaidos, susijusios su atlyginimo negaunančiais MVĮ savininkais arba 

partneriu, kuris yra atlyginimo negaunantis fizinis asmuo (žr. 5.2 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])
12

] – 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])]
13

 – [1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikomas 13 straipsnis: 

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

 

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

vienetines išlaidas [ar vienkartinę išmoką])]
14

: 

 

- išlaidos prekėms ir paslaugoms, už kurias išrašomos vidaus sąskaitos faktūros – 

kaip išlaidos, apskaičiuotos remiantis suma už vienetą, apskaičiuota partnerio 

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])]
15

 – 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)
16

] – kaip išlaidos, 

apskaičiuotos remiantis 2a priede
17

 nustatyta (-omis) suma (-omis) už vienetą 

(vienetinės išlaidos).] 

 

                                                 
12  Ši frazė įrašoma, tik jei naudojamas f punkte pateiktas variantas. 
13  Ši frazė įrašoma, tik jei naudojamas f punkte pateiktas variantas. 
14  Ši frazė įrašoma, tik jei naudojamas f punkte pateiktas variantas. 
15  Ši frazė įrašoma, tik jei naudojamas f punkte pateiktas variantas. 
16  Įrašyti tikslų išlaidų 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. 
17  2 priede turi būti aiškiai nurodyti visi atitinkamo partnerio (ir kiekvienos 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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[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] – kaip 2 

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

 

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

 

5 STRAIPSNIS. REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS IR JŲ NEATITINKANČIOS 

IŠLAIDOS  

 

5.1. Bendrosios išlaidų atitikties reikalavimams sąlygos  

 

Reikalavimus atitinkančios išlaidos yra išlaidos, atitinkančios šiuos kriterijus:  

 

(a) faktinės išlaidos atitinka reikalavimus, jei: 

 

(i)  jas faktiškai patyrė partneris;  

 

(ii)  jos buvo patirtos 3 straipsnyje nustatytu laikotarpiu, išskyrus periodinių 

ataskaitų teikimo išlaidas, susijusias su paskutiniu ataskaitiniu laikotarpiu ir 

galutine ataskaita (žr. 16 straipsnį);  

 

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

 

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

įgyvendinti; 

 

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

partnerio sąskaitose pagal apskaitos standartus, taikomus šalyje, kurioje įsisteigęs 

partneris, ir įprastus partnerio 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 partnerio pagal savo įprastus išlaidų apskaitos metodus 

apskaičiuotos sumos už vienetą (žr. 5.2 dalies A ir D.5 punktus)} 

 

padauginus iš  

 

{faktinio vienetų skaičiaus}; 

 

(ii)  faktinis vienetų skaičius turi būti nustatomas laikantis šių sąlygų: 
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- tie vienetai turi būti faktiškai panaudoti arba sukurti per 3 straipsnyje 

nustatytą laikotarpį; 

 

- tie vienetai turi būti būtini konkrečiai 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. BPS 24 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 4.2 dalyje numatyta vienkartinė išmoka: vienkartinės 

išmokos išlaidos atitinka reikalavimus, jei:  

 

(i)  jų suma yra lygi 2 priede nustatytai sumai ir jei 

 

(ii)  yra tinkamai pagal 1 priedą įgyvendintos atitinkamos konkrečios veiklos 

užduotys ar dalys.] 

 

5.2. 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 13 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)
18

]][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). 

 

                                                 
18  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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Netiesioginės išlaidos nėra tiesiogiai susijusios su konkrečios 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 partneriui 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).  

 

Jei partneris yra ne pelno teisės subjektas
19

, jis gali kaip personalo išlaidas deklaruoti ir 

papildomą darbo užmokestį, mokamą konkrečią veiklą įgyvendinti paskirtam personalui 

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

 

(a) tai įeina į partnerio 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 partneris 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  

                                                 
19  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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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 partneriu 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 partneriui (nebent išimtiniu atveju būtų susitarta kitaip) ir jei 

 

(c) išlaidos smarkiai nesiskiria nuo personalo, atliekančio panašias užduotis pagal darbo 

sutartį su partneriu, išlaidų.  

 

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

atitinkančios personalo išlaidos, jei tenkinamos 9.1 dalyje nustatytos sąlygos. 

 

A.4. Jei partneris yra mažoji ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), išlaidos, susijusios su jo 

savininku, kuris 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 konkrečios veiklos įgyvendinimu 

susijusį darbą, skaičiaus.   

 

A.5. Jei partneris yra atlyginimo negaunantis fizinis asmuo, su juo susijusios išlaidos 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 14.1.1 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 14.2 dalyje 

nustatytos sąlygos.]] 

 

Apskaičiavimas 

 

Personalo išlaidas partneris turi apskaičiuoti taip: 

 

{{valandos įkainis  

 

padauginus iš  

 

faktinio valandų, praleistų dirbant su konkrečios veiklos įgyvendinimu susijusį darbą, skaičiaus},  
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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. BPS 24 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) 

 

atėmus 

 

partnerio 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, partneris turi naudoti paskutinių pasibaigusių 

finansinių metų valandos įkainį. 

 

Partneris 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 

partneriui dirbtų valandų skaičių, apskaičiuojamą taip:  

 
{asmens per metus turimų dirbti valandų skaičius (pagal darbo sutartį, taikomą 

kolektyvinę darbo sutartį ar nacionalinę teisę) 

 

pridėjus  
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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; 

 

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

skaičių, kurį partneris 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 partneris, 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 partneris 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, partneris gali nurodyti tik per konkretų mėnesį susidariusią darbo 



Konkretaus susitarimo numeris: [įrašyti numerį] [įrašyti santrumpą] [įrašyti kvietimo kodą] 

 

„Horizonto 2020“ pavyzdiniai dotacijų susitarimai. „Horizonto 2020“ konkretus dotacijos susitarimas su vienu 

partneriu – v4.0 – 2017 02 27 

17 

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

mėnesį). 

 

Partneris 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 savininko arba partnerio, kuris yra fizinis asmuo, atveju naudojamas 2a 

priede nustatytas valandos įkainis (žr. A.4 ir A.5 punktus);  

 

(ii)  jei personalo išlaidos deklaruojamos pagal partnerio įprastus išlaidų apskaitos 

metodus, valandos įkainį apskaičiuoja partneris 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 partnerio sąskaitose 

užregistruotomis personalo išlaidomis, neįskaitant reikalavimų neatitinkančių 

ar į kitas biudžeto kategorijas įtrauktų išlaidų. 

 

Partneris 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 partnerio sumokėtas neatskaitomas 

pridėtinės vertės mokestis (PVM)) atitinka reikalavimus, jei tenkinamos 11.1.1 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 14.1.1 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 14.2 dalyje nustatytos 

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

punkte nurodytas išlaidas)]  

 

[1a VARIANTAS, naudotinas, jei taikoma 13.1 dalis: C.1. Finansinės paramos teikimo 

tiesioginės išlaidos atitinka reikalavimus, jei tenkinamos 13.1.1 dalyje nustatytos sąlygos.] 

 

[1b VARIANTAS, naudotinas, jei taikoma 13.2 dalis: C.2. Finansinės paramos kaip prizų 

teikimo tiesioginės išlaidos atitinka reikalavimus, jei tenkinamos 13.2.1 dalyje nustatytos 

sąlygos.] 

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

D. Kitos tiesioginės išlaidos [(neįeinančios į F punkte nurodytas išlaidas)] 

 

D.1.  Kelionės išlaidos ir susiję dienpinigiai (įskaitant susijusius muitus, mokesčius ir 

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

atitinka reikalavimus, jei dera su partnerio įprastais kelionės išlaidų apmokėjimo metodais. 

 

[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 14.1.1 dalyje 

nustatytos sąlygos.] 

 

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

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

reikalavimus, jei išvardyti objektai buvo nusipirkti vadovaujantis 8.1.1 dalimi ir nurašyti 

pagal tarptautinius apskaitos standartus ir partnerio įprastus apskaitos metodus. 

 

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

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

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 9.1 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 programoje
20

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

išlaidos (užregistruotos partnerio sąskaitose) atitinka reikalavimus, jei įranga, infrastruktūra 

ar kitas turtas buvo nusipirkti vadovaujantis 8.1.1 dalimi. 

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

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

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 9.1 dalyje 

nustatytos sąlygos.] 

 

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

teikiama tarpvalstybinė prieiga prie mokslinių tyrimų infrastruktūros: Išimties atveju 

partneris 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. 14.1 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 partneris 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. 14.2 dalį).] 

 

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

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

atitinka reikalavimus, jei tos prekės ir paslaugos: 

 

(a) buvo nusipirktos būtent konkrečiai veiklai įgyvendinti vadovaujantis 8.1.1 dalimi arba 

 

(b) buvo atlygintinai suteiktos natūra vadovaujantis 9.1 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 14.1.1 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 14.2 

dalyje nustatytos sąlygos.] 
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D.4. Kapitalizuotosios išlaidos ir veiklos išlaidos, susijusios su didele mokslinių tyrimų 

infrastruktūra
21

 [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 

Susitarimo pasirašymo dienos užbaigtame balanse arba nustatytos remiantis 

mokslinių tyrimų infrastruktūros nuomos ir išperkamosios nuomos išlaidomis
22

); 

 

(b)  Komisija teigiamai įvertino partnerio taikomą išlaidų, susijusių su didele mokslinių 

tyrimų infrastruktūra, deklaravimo metodiką (toliau – ex ante vertinimas); 

 

(c)  partneris 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 partnerio įprastus 

išlaidų apskaitos metodus; 

  

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

kriterijais, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio; 

 

(c) vienetinės išlaidos apskaičiuojamos remiantis faktinėmis partnerio sąskaitose 

užregistruotomis išlaidomis konkrečiai prekei ar paslaugai, neįskaitant reikalavimų 

neatitinkančių ar į kitas biudžeto kategorijas įtrauktų išlaidų.  

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

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

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. 
22  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. 



Konkretaus susitarimo numeris: [įrašyti numerį] [įrašyti santrumpą] [įrašyti kvietimo kodą] 

 

„Horizonto 2020“ pavyzdiniai dotacijų susitarimai. „Horizonto 2020“ konkretus dotacijos susitarimas su vienu 

partneriu – v4.0 – 2017 02 27 

21 

 

Partneris 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.  

 

Prekės ir paslaugos, už kurias išrašomos vidaus sąskaitos faktūros, yra partnerio 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. 4.2 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 

partnerio patalpose[, ir][;]  

 

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

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

 

(d) [VARIANTAS, naudotinas, jei taikomas F punktas ir jei į konkrečias vienetines [ar 

vienkartinės išmokos] išlaidas yra įskaičiuotos netiesioginės išlaidos: [5.2 dalies f 

punkte ir šios dalies F punkte nurodytos vienetinės išlaidos][4.2 dalies f punkte ir šios 

dalies F punkte nurodytos vienkartinės išmokos išlaidos]][VARIANTAS: netaikoma]. 

 

Jei partneris gauna iš ES arba Euratomo biudžeto finansuojamą dotaciją veiklai
23

, jis šios 

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

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

 

F. [1 VARIANTAS: [Įrašyti konkrečios (-ių) išlaidų kategorijos (-ų) pavadinimą (-us)
24

][2 

VARIANTAS, naudotinas, jei dotacijos susitarimui negalioja konkrečios išlaidų 

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

 

                                                 
23  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. 
24  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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[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]].] 

 

[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.] 

 

5.3.  Susijusių trečiųjų šalių išlaidų atitikties reikalavimams sąlygos 

 

[1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikomas BPS 19 straipsnis: Susijusių trečiųjų šalių 

patirtos išlaidos atitinka reikalavimus, jei jos mutatis mutandis atitinka šiame straipsnyje (5.1 

ir 5.2 dalyse) ir 12.1.1 dalyje nustatytas bendrąsias ir specialias atitikties reikalavimams 

sąlygas.]  

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

  

5.4.  Trečiųjų šalių nemokamai suteiktų nepiniginių įnašų atitikties reikalavimams 

sąlygos  

 

Nemokamai suteikti nepiniginiai įnašai yra reikalavimus atitinkančios (partnerio [ar 

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

mutandis atitinka šiame straipsnyje (5.1 ir 5.2 dalyse) ir 10.1 dalyje nustatytas bendrąsias ir 

specialias atitikties reikalavimams sąlygas.  

 

5.5. Reikalavimų neatitinkančios išlaidos 

 

Reikalavimų neatitinkančios išlaidos yra: 

 

(a) pirmiau (5.1–5.4 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;  
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(vi) nuostoliai dėl valiutos kurso pokyčių; 

 

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

[Komisijos][Įstaigos] gaunamiems pervedimams;  

 

(viii) per didelės arba neapgalvotos išlaidos; 

 

(ix) atskaitytinas PVM; 

 

(x) veiklos įgyvendinimo sustabdymo laikotarpiu (žr. BPS 55 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 partneris 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]].  

 

5.6. Reikalavimų neatitinkančių išlaidų deklaravimo pasekmės 

 

Deklaruotas reikalavimų neatitinkančias išlaidas bus atsisakyta pripažinti (žr. BPS 48 

straipsnį).  

 

Tokiu atveju taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų Bendrojo partnerystės susitarimo 3 

skyriaus 5 skirsnyje aprašytų priemonių.  

 

 

4 SKYRIUS. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

1 SKIRSNIS. SU KONKREČIOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMU SUSIJUSIOS TEISĖS 

IR PAREIGOS 

6 STRAIPSNIS. VEIKLAI ĮGYVENDINTI REIKALINGI IŠTEKLIAI. VEIKLOJE 

DALYVAUJANČIOS TREČIOSIOS ŠALYS 

 

Partneris turi turėti konkrečiai veiklai įgyvendinti reikalingus išteklius.  

 

Jei to reikia konkrečiai veiklai įgyvendinti, partneris gali:  

 

- pirkti prekes, darbus ir paslaugas (žr. 8 straipsnį);  

 

- naudoti trečiųjų šalių atlygintinai suteiktus nepiniginius įnašus (žr. 9 straipsnį); 
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- naudoti trečiųjų šalių nemokamai suteiktus nepiniginius įnašus (žr. 10 straipsnį);  

 

- pasitelkti subrangovus 1 priede aprašytoms veiklos užduotims įgyvendinti (žr. 11 

straipsnį); 

 

- pasitelkti susijusias trečiąsias šalis 1 priede aprašytoms veiklos užduotims įgyvendinti 

(žr. 12 straipsnį); 

-  

- pasitelkti tarptautinius partnerius 1 priede aprašytoms veiklos užduotims įgyvendinti 

(žr. 12a straipsnį). 

 

Tokiais atvejais už konkrečios veiklos įgyvendinimą [Komisijai][Įstaigai] atsako tik 

partneris.  

 

7 STRAIPSNIS. ES FINANSAVIMO NEGAUNANČIO PARTNERIO ATLIEKAMAS 

VEIKLOS UŽDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS  

 

[Standartinis 1 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

[2 VARIANTAS, naudotinas, jei partneris negauna ES finansavimo, bet su juo susijusi 

trečioji šalis šį finansavimą gauna:  

 

7.1.  ES finansavimo negaunančio partnerio atliekamo veiklos užduočių įgyvendinimo 

taisyklės 

 

Jei partneris [neatitinka finansavimo ES lėšomis reikalavimų][neprašo finansavimo] (toliau – 

ES finansavimo negaunantis partneris), jis turi įgyvendinti jam 1 priede pavestas konkrečios 

veiklos užduotis vadovaudamasis BPS 12 straipsniu.  

 

2 priede pateikiama jo išlaidų sąmata, tačiau: 

 

- šios išlaidos nebus kompensuojamos ir 

 

- į jas nebus atsižvelgiama apskaičiuojant konkrečios dotacijos sumą (žr. konkretaus 

dotacijos susitarimo 4 ir 17 straipsnius ir BPS 10 straipsnį). 

 

Tokiam partneriui netaikomi konkretaus dotacijos susitarimo 4, 5, 8–13 straipsniai ir 16.6 

dalis ir BPS 29a ir 46 straipsniai.  

 

BPS 32.4 ir 33.2 dalys, 34.1 dalis [VARIANTAS: (išskyrus papildomas naudojimo 

pareigas)], 34.2, 36.3 ir 37.5 dalys netaikomos be ES lėšų sukurtiems rezultatams. 

 

Tokio partnerio savo sąskaita patirtų išlaidų atžvilgiu nebus vykdomos BPS 28 straipsnyje 

nurodytos finansinės patikros, peržiūros ir auditas. 

 

[Papildomas VARIANTAS, naudotinas finansavimo neprašantiems partneriams: Jei vėliau 

(padarius susitarimo pakeitimą; žr. BPS 61 straipsnį) partneris gaus finansavimą, jam 

atgaline data bus taikomos visos pareigos.] 
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7.2.  Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

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

pareigų, jo dalyvavimas Susitarime gali būti nutrauktas (žr. BPS 56 straipsnį). 

 

Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų Bendrojo partnerystės 

susitarimo 3 skyriaus 5 skirsnyje aprašytų ES finansavimo negaunančiam partneriui taikytinų 

priemonių.] 

 

8 STRAIPSNIS. PREKIŲ, DARBŲ AR PASLAUGŲ PIRKIMAS 

 

8.1.  Prekių, darbų ar paslaugų pirkimo taisyklės 

 

8.1.1. Jei to reikia konkrečiai veiklai įgyvendinti, partneris gali pirkti prekes, darbus ar 

paslaugas.  

 

Partneris turi užtikrinti, kad tokie pirkiniai atitiktų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba 

– atitinkamais atvejais – mažiausios kainos kriterijus. Tai atlikdamas jis turi vengti bet kokio 

interesų konflikto (žr. BPS 41 straipsnį).  

 

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

[…].
25

] 

 

Partneris turi užtikrinti, kad [Įstaiga,] Komisija, Europos Audito Rūmai ir Europos kovos su 

sukčiavimu tarnyba (OLAF) galėtų naudotis BPS 28 ir 29 straipsniuose nustatytomis savo 

teisėmis ir partnerio rangovų atžvilgiu. 

 

8.1.2.  Partneris, kuris yra perkančioji organizacija, kaip tai apibrėžta Direktyvoje 

2004/18/EB
26

 (arba 2014/24/ES
27

), arba perkantysis subjektas, kaip tai apibrėžta Direktyvoje 

2004/17/EB
28

 (arba 2014/25/ES
29

), turi laikytis taikomo nacionalinio viešųjų pirkimų 

įstatymo. 

 

                                                 
25  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.  
26  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). 
27 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). 
28  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). 
29  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). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:LT:NOT
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8.2.  Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei partneris nevykdo kurios nors iš 8.1.1 dalyje nustatytų pareigų, su atitinkama sutartimi 

susijusios išlaidos bus laikomos neatitinkančiomis reikalavimų (žr. 5 straipsnį) ir bus 

atsisakyta jas pripažinti (žr. BPS 48 straipsnį). 

 

Jei partneris nevykdo kurios nors iš 8.1.2 dalyje nustatytų pareigų, gali būti mažinama 

konkreti dotacija (žr. BPS 49 straipsnį). 

 

Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų Bendrojo partnerystės 

susitarimo 3 skyriaus 5 skirsnyje aprašytų priemonių. 

 

9 STRAIPSNIS. TREČIŲJŲ ŠALIŲ ATLYGINTINAI SUTEIKTŲ NEPINIGINIŲ 

ĮNAŠŲ NAUDOJIMAS 

 

9.1.  Atlygintinai suteiktų nepiniginių įnašų naudojimo taisyklės 

 

Jei to reikia konkrečiai veiklai įgyvendinti, partneris gali naudoti trečiųjų šalių atlygintinai 

suteiktus nepiniginius įnašus. 

 

Partneris gali deklaruoti su nepiniginių įnašų mokėjimu susijusias išlaidas kaip atitinkančias 

reikalavimus (žr. 5 straipsnį), 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. BPS 61 

straipsnį), jei: 

 

- tie įnašai yra konkrečiai pagrįsti periodinėje techninėje ataskaitoje ir jei  

 

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

dėl sprendimo skirti konkrečią dotaciją pagrįstumo ar būtų pažeistas vienodų sąlygų 

pareiškėjams sudarymo principas. 

 

Partneris turi užtikrinti, kad [Įstaiga,] Komisija, Europos Audito Rūmai ir Europos kovos su 

sukčiavimu tarnyba (OLAF) galėtų naudotis BPS 28 ir 29 straipsniuose nustatytomis savo 

teisėmis ir trečiųjų šalių atžvilgiu.  

 

9.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

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

mokėjimu susijusios išlaidos bus laikomos neatitinkančiomis reikalavimų (žr. 5 straipsnį) ir 

bus atsisakyta jas pripažinti (žr. BPS 48 straipsnį). 

 

Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų Bendrojo partnerystės 

susitarimo 3 skyriaus 5 skirsnyje aprašytų priemonių. 
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10 STRAIPSNIS. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEMOKAMAI SUTEIKTŲ NEPINIGINIŲ 

ĮNAŠŲ NAUDOJIMAS 

 

10.1. Nemokamai suteiktų nepiniginių įnašų naudojimo taisyklės 

 

Jei to reikia konkrečiai veiklai įgyvendinti, partneris gali naudoti trečiųjų šalių nemokamai 

suteiktus nepiniginius įnašus.  

 

Partneris 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 5 straipsnį. 

  

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

patvirtinti 1 priede nenurodytus nepiniginius įnašus nekeisdama Susitarimo (žr. BPS 61 

straipsnį), jei: 

 

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

 

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

dėl sprendimo skirti konkrečią dotaciją pagrįstumo ar būtų pažeistas vienodų sąlygų 

pareiškėjams sudarymo principas. 

 

Partneris turi užtikrinti, kad [Įstaiga,] Komisija, Europos Audito Rūmai ir Europos kovos su 

sukčiavimu tarnyba (OLAF) galėtų naudotis BPS 28 ir 29 straipsniuose nustatytomis savo 

teisėmis ir trečiųjų šalių atžvilgiu. 

 

10.2.  Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

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

su nepiniginiais įnašais susijusios išlaidos bus laikomos neatitinkančiomis reikalavimų (žr. 5 

straipsnį) ir bus atsisakyta jas pripažinti (žr. BPS 48 straipsnį). 

 

Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų Bendrojo partnerystės 

susitarimo 3 skyriaus 5 skirsnyje aprašytų priemonių. 

 

11 STRAIPSNIS. SUBRANGOVŲ ATLIEKAMAS VEIKLOS UŽDUOČIŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

11.1. Veiklos užduočių pavedimo subrangovams taisyklės 

 

11.1.1. Jei to reikia konkrečiai veiklai įgyvendinti, partneris gali sudaryti subrangos sutartis 

dėl tam tikrų 1 priede aprašytų veiklos užduočių įgyvendinimo. 

 

Subrangovams galima pavesti įgyvendinti tik tam tikrą konkrečios veiklos dalį. 

 

Partneris turi užtikrinti, kad subrangos sutartys būtų sudaromos vadovaujantis ekonomiškai 

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

atlikdamas jis turi vengti bet kokio interesų konflikto (žr. BPS 41 straipsnį).  
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[VARIANTAS: Be to, jei ketinamos sudaryti subrangos sutarties vertė viršija […] EUR, 

partneris turi laikytis šių taisyklių: […].
30

] 

 

[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), partneris 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; 

 

(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. 

 

Partneris 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
31

 

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. 

                                                 
30  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.  
31  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 Bendrosios 

programos „Horizontas 2020“ reglamento Nr. 1291/2013 7 straipsnyje. 

 Bendrosios programos „Horizontas 2020“ reglamento Nr. 1291/2013 7 straipsnyje nustatomos ES 

nepriklausančių šalių dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ asocijuotųjų šalių teisėmis sąlygos. 
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Jei ISVP tikslas – tik įsigyti tam tikrų prototipų ir (arba) bandomųjų produktų, sukurtų 

vykdant veiklą pagal anksčiau įvykusių IVP sutartį, partneriui 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 jis turi pakviesti pateikti pasiūlymus bent tris 

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

skelbimo apie pirkimą procedūrą, numatytą direktyvose 2004/18/EB (arba 2014/24/ES) ir 

2004/17/EB (arba 2014/25/ES)
32

.] 

 

[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; 

 

- 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. 

 

Partneris 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 – sudarysimų subrangos sutarčių bendras numatomas išlaidas. Tačiau 

[Komisija][Įstaiga] gali patvirtinti tuose prieduose nenurodytas subrangos sutartis 

nekeisdama Susitarimo (žr. BPS 61 straipsnį), jei: 

 

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

 

- dėl jų nereikia konkretaus susitarimo keisti taip, kad dėl to kiltų abejonių dėl 

sprendimo skirti konkrečią dotaciją pagrįstumo ar būtų pažeistas vienodų sąlygų 

pareiškėjams sudarymo principas. 

 

                                                 
32  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. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:LT:NOT
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[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. BPS 43 straipsnį).] 

 

Partneris turi užtikrinti, kad [Įstaiga,] Komisija, Europos Audito Rūmai ir Europos kovos su 

sukčiavimu tarnyba (OLAF) galėtų naudotis BPS 28 ir 29 straipsniuose nustatytomis savo 

teisėmis ir partnerio subrangovų atžvilgiu. 

 

11.1.2. Partneris turi užtikrinti, kad BPS 41, 42, 44 ir 52 straipsniuose nustatytos jo pareigos 

galiotų ir subrangovams. 

 

Partneris, kuris yra perkančioji organizacija, kaip tai apibrėžta Direktyvoje 2004/18/EB (arba 

2014/24/ES), arba perkantysis subjektas, kaip tai apibrėžta Direktyvoje 2004/17/EB (arba 

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

 

11.2. Pareigų nevykdymo pasekmės  

 

Jei partneris nevykdo kurios nors iš 11.1.1 dalyje nustatytų pareigų, su atitinkama subrangos 

sutartimi susijusios išlaidos bus laikomos neatitinkančiomis reikalavimų (žr. 5 straipsnį) ir bus 

atsisakyta jas pripažinti (žr. BPS 48 straipsnį). 

 

Jei partneris nevykdo kurios nors iš 11.1.2 dalyje nustatytų pareigų, gali būti mažinama 

konkreti dotacija (žr. BPS 49 straipsnį).  

 

Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų Bendrojo partnerystės 

susitarimo 5 skirsnyje aprašytų priemonių. 

 

12 STRAIPSNIS. SUSIJUSIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ ATLIEKAMAS VEIKLOS 

UŽDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

[1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikomas BPS 19 straipsnis:  

 

12.1.  Susijusių trečiųjų šalių pasitelkimo veiklos daliai įgyvendinti taisyklės  

 

12.1.1. 1 priede joms pavestas veiklos užduotis gali įgyvendinti BPS 19 straipsnyje išvardytos 

trečiosios šalys. 

 

Jos gali pagal 5 straipsnį deklaruoti įgyvendinant veiklos užduotis patirtas išlaidas kaip 

reikalavimus atitinkančias išlaidas.  

 

Partneris turi užtikrinti, kad [Įstaiga,] Komisija, Europos Audito Rūmai ir Europos kovos su 

sukčiavimu tarnyba (OLAF) galėtų naudotis BPS 28 ir 29 straipsniuose nustatytomis savo 

teisėmis ir su partneriu susijusių trečiųjų šalių atžvilgiu. 

 

12.1.2. Partneris turi užtikrinti, kad BPS 24, 26, 41, 42 ir 44 straipsniuose nustatytos jo 

pareigos galiotų ir su juo susijusioms trečiosioms šalims. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:LT:NOT
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12.2. Pareigų nevykdymo pasekmės  

 

Jei nevykdoma kuri nors iš 12.1.1 dalyje nustatytų pareigų, susijusios trečiosios šalies 

išlaidos bus laikomos neatitinkančiomis reikalavimų (žr. 5 straipsnį) ir bus atsisakyta jas 

pripažinti (žr. BPS 48 straipsnį).  

 

Jei nevykdoma kuri nors iš 12.1.2 dalyje nustatytų pareigų, gali būti mažinama konkreti 

dotacija (žr. BPS 49 straipsnį). 

 

Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų Bendrojo partnerystės 

susitarimo 3 skyriaus 5 skirsnyje aprašytų priemonių.] 

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

12a STRAIPSNIS. TARPTAUTINIŲ PARTNERIŲ ATLIEKAMAS VEIKLOS 

UŽDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

[1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikomas BPS 19a straipsnis: 12a.1. Tarptautinių 

partnerių pasitelkimo veiklos daliai įgyvendinti taisyklės 

 

1 priede jiems pavestas veiklos užduotis gali įgyvendinti BPS 19a straipsnyje išvardyti 

tarptautiniai partneriai. 

 

2 priede pateikiama tarptautinių partnerių išlaidų sąmata, tačiau: 

 

 šios išlaidos nebus kompensuojamos ir 

 

 į jas nebus atsižvelgiama apskaičiuojant dotacijos sumą. 

 

Partneris turi užtikrinti, kad [Įstaiga,] Komisija, Europos Audito Rūmai ir Europos kovos su 

sukčiavimu tarnyba (OLAF) galėtų naudotis BPS 28 ir 29 straipsniuose nustatytomis savo 

teisėmis ir jo tarptautinių partnerių atžvilgiu. 

  

Partneris turi užtikrinti, kad BPS 24.1.1 dalyje, konkretaus dotacijos susitarimo 16.3 dalies a 

punkte bei 16.4 dalies a punkte ir BPS 41, 42 ir 44 straipsniuose nustatytos jo pareigos 

galiotų ir jo tarptautiniams partneriams. 

 

14a.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei partneris nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, gali būti mažinama 

konkreti dotacija (žr. BPS 49 straipsnį). 

 

Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų Bendrojo partnerystės 

susitarimo 3 skyriaus 5 skirsnyje aprašytų priemonių.] 

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 
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13 STRAIPSNIS. FINANSINĖ PARAMA TREČIOSIOMS ŠALIMS  

 

13.1. Finansinės paramos trečiosioms šalims teikimo taisyklės 

 

[1 VARIANTAS, naudotinas, jei tai numatyta darbo programoje: 13.1.1. Finansinę paramą 

partneris turi teikti vadovaudamasis 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 konkrečios 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. 

 

Partneris turi užtikrinti, kad [Įstaiga,] Komisija, Europos Audito Rūmai ir Europos kovos su 

sukčiavimu tarnyba (OLAF) galėtų naudotis BPS 28 ir 29 straipsniuose nustatytomis savo 

teisėmis ir finansinę paramą gaunančių trečiųjų šalių atžvilgiu. 

 

13.1.2. Partneris turi užtikrinti, kad BPS 41, 42, 44 ir 52 straipsniuose nustatytos jo pareigos 

galiotų ir finansinę paramą gaunančioms trečiosioms šalims.] 

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

13.2. Kaip prizai teikiama finansinė parama 

 

[1 VARIANTAS, naudotinas, jei tai numatyta darbo programoje: 13.2.1. Prizus partneris 

turi teikti vadovaudamasis 1 priede aprašytomis sąlygomis. 

 

Šiose sąlygose turi būti nurodyta bent: 

 

(a)  dalyvavimo sąlygos;  

 

(b)  skyrimo kriterijai;  

 

(c)  prizo suma ir 

 

(d)  mokėjimo tvarka. 
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Partneris turi užtikrinti, kad [Įstaiga,] Komisija, Europos Audito Rūmai ir Europos kovos su 

sukčiavimu tarnyba (OLAF) galėtų naudotis BPS 28 ir 29 straipsniuose nustatytomis savo 

teisėmis ir prizus gaunančių trečiųjų šalių atžvilgiu.  

 

13.2.2. Partneris turi užtikrinti, kad BPS 41, 42, 44 ir 52 straipsniuose nustatytos jo pareigos 

galiotų ir prizus gaunančioms trečiosioms šalims.]  

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

13.3. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

[1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikoma 13.1 ir (arba) 13.2 dalis: Jei partneris nevykdo 

kurios nors iš 13.1.1 arba 13.2.1 dalyje nustatytų pareigų, su finansine parama ar prizu 

susijusios išlaidos bus laikomos neatitinkančiomis reikalavimų (žr. 5 straipsnį) ir bus 

atsisakyta jas pripažinti (žr. BPS 48 straipsnį). 

 

Jei partneris nevykdo kurios nors iš 13.1.2 arba 13.2.2 dalyje nustatytų pareigų, gali būti 

mažinama konkreti dotacija (žr. BPS 49 straipsnį).  

 

Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų Bendrojo partnerystės 

susitarimo 3 skyriaus 5 skirsnyje aprašytų priemonių.]  

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

13a STRAIPSNIS. PARAMA TARPVALSTYBINIAMS PROJEKTAMS ARBA 

TOKIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Netaikoma. 

 

14 STRAIPSNIS. TARPVALSTYBINĖS AR VIRTUALIOS PRIEIGOS PRIE 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS TEIKIMAS  

 

14.1. Tarpvalstybinės prieigos prie mokslinių tyrimų infrastruktūros teikimo taisyklės  

 

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

infrastruktūros: 14.1.1. Prieigos teikėjai
33

 prieigą prie mokslinių tyrimų infrastruktūros ar 

įrenginių
34

 turi teikti laikydamiesi šių sąlygų: 

 

(a)  teiktina prieiga: 

 

Atrinktoms naudotojų grupėms turi būti nemokamai teikiama tarpvalstybinė prieiga 

prie mokslinių tyrimų infrastruktūros ar įrenginių.  

 

                                                 
33  Prieigos teikėjas – partneris 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.  
34  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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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 šalyse
35

 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: 

 

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.  

 

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

turi būti nepriklausomi nuo partnerio, 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, partneris turi laikytis šių papildomų naudotojų grupių atrankos 

vykdymo taisyklių:  […]
36

]; 

 

(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. BPS 58 straipsnį), nebent tokie vizitai numatyti 1 priede. 

 

14.1.2. Be to, prieigos teikėjas privalo: 

 

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

konkretų susitarimą; 

 

- skelbdamas informaciją apie prieigą, propaguoti lygias galimybes, o nustatydamas, 

kokią pagalbą teiks naudotojams, atsižvelgti į lyčių aspektą; 

 

- užtikrinti, kad naudotojai laikytųsi Bendrojo ir konkretaus susitarimų sąlygų; 

 

- užtikrinti, kad BPS 41, 42, 44 ir 52 straipsniuose nustatytos jo pareigos galiotų ir 

naudotojams.] 

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

14.2. Virtualios prieigos prie mokslinių tyrimų infrastruktūros teikimo taisyklės  

 

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

infrastruktūros: Prieigos teikėjai
37

 prieigą prie mokslinių tyrimų infrastruktūros ar 

įrenginių
38

 turi teikti laikydamiesi šių sąlygų: 

                                                 
36  Jei leidimus suteikiantis pareigūnas mano, kad reikia teikti pirmenybę konkrečių kategorijų naudotojams. 
37  Prieigos teikėjas – partneris 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.  
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(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 ir nenustatant prieiga besinaudojančių mokslininkų tapatybės; 

 

(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 partnerio, nebent 1 priede nurodyta kitaip.] 

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

14.3. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

[1 VARIANTAS, naudotinas, jei taikoma 14.1 ir (arba) 14.2 dalis: Jei partneris nevykdo 

kurios nors iš 14.1.1 ir 14.2 dalyse nustatytų pareigų, prieigos teikimo išlaidos bus laikomos 

neatitinkančiomis reikalavimų (žr. 5 straipsnį) ir bus atsisakyta jas pripažinti (žr. BPS 48 

straipsnį). 

 

Jei partneris nevykdo kurios nors iš 14.1.2 dalyje nustatytų pareigų, gali būti mažinama 

konkreti dotacija (žr. BPS 49 straipsnį).  

 

Jei nevykdomos pareigos, taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų Bendrojo partnerystės 

susitarimo 5 skirsnyje aprašytų priemonių.] 

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

 

2 SKIRSNIS.  SU DOTACIJOS ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS TEISĖS IR 

PAREIGOS  

15 STRAIPSNIS. REZULTATŲ PATEIKIMAS 

 

15.1. Pareiga pateikti rezultatus  

 

Partneris turi pateikti 1 priede nurodytus rezultatus laikydamasis tame priede nustatytų 

terminų ir sąlygų.  

 

                                                                                                                                                         
38  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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15.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei partneris nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, [Komisija][Įstaiga] 

gali taikyti bet kurią iš Bendrojo partnerystės susitarimo 3 skyriaus 5 skirsnyje aprašytų 

priemonių. 

 

16 STRAIPSNIS. ATASKAITŲ TEIKIMAS. MOKĖJIMO PRAŠYMAI 

 

16.1. Pareiga teikti ataskaitas  

 

Partneris turi teikti [Komisijai][Įstaigai] (žr. BPS 58 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. BPS 58 straipsnį).  

 

16.2. Ataskaitiniai laikotarpiai  

 

Konkreti 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.] 

 

16.3. Periodinės ataskaitos. Tarpinių mokėjimų prašymai 

 

Partneris turi pateikti periodinę ataskaitą per 60 dienų nuo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos.  

 

Periodinę ataskaitą turi sudaryti: 

 

(a) periodinė techninė ataskaita, susidedanti iš:  

 

(i) partnerio atlikto darbo aprašymo; 

 

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

nustatytus tarpinius tikslus ir rezultatus, apžvalgos.  

 

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 
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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) [partnerio ir kiekvienos susijusios trečiosios šalies] atitinkamo ataskaitinio 

laikotarpio atskirų finansinių ataskaitų (žr. 3 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. 5 straipsnį). 

 

Partneris [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. 

 

Paskutinio ataskaitinio laikotarpio atskirose finansinėse ataskaitose turi būti 

tiksliai nurodytos ir konkrečios veiklos įplaukos (žr. BPS 10 straipsnį). 

 

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

 

- pateikta visa informacija, ji patikima ir teisinga; 

 

- deklaruotos išlaidos atitinka reikalavimus (žr. 5 straipsnį); 

 

- išlaidos gali būti pagrįstos atitinkamais įrašais ir patvirtinamaisiais 

dokumentais (žr. BPS 24 straipsnį), kurie bus pateikti paprašius (žr. 
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BPS 23 straipsnį) arba vykstant patikroms, peržiūroms, auditui ir 

tyrimams (žr. BPS 28 straipsnį), ir kad  

 

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

BPS 10 straipsnį); 

 

(ii) [partnerio ir kiekvienos susijusios trečiosios šalies pateikiamo] su atitinkamu 

ataskaitiniu laikotarpiu susijusio išteklių naudojimo aprašymo ir informacijos 

apie subrangos sutarčių sudarymą (žr. 11 straipsnį) bei trečiųjų šalių suteiktus 

nepiniginius įnašus (žr. 9 ir 10 straipsnius); 

 

(iii) netaikoma; 

 

(iv) elektroninėje keitimosi informacija sistemoje automatiškai sukurtos periodinės 

suvestinės finansinės ataskaitos, [VARIANTAS, naudotinas jei taikomas 12 

straipsnis: kuria konsoliduojamos atitinkamo ataskaitinio laikotarpio atskiros 

finansinės ataskaitos ir] į kurią, išskyrus paskutinį ataskaitinį laikotarpį, įeina 

tarpinio mokėjimo prašymas. 

 

16.4. Galutinė ataskaita. Prašymas išmokėti likutį 

 

Be paskutinio ataskaitinio laikotarpio periodinės ataskaitos, partneris 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 konkrečios veiklos ir 

 

(iii) informacijos apie konkrečios 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) [partnerio ir kiekvienos susijusios trečiosios šalies] finansinių ataskaitų 

sertifikato (parengto pagal 4 priedą), jei bendra įnašo, kurio prašoma 

faktinėms išlaidoms ir vienetinėms išlaidoms, apskaičiuotoms pagal partnerio 

įprastus išlaidų apskaitos metodus (žr. 4.2 ir 5.2 dalis), kompensuoti, suma yra 

ne mažesnė kaip 325 000 EUR. 
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16.5. Informacija apie visas patirtas išlaidas  

 

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

laikotarpiai yra ilgesni kaip 18 mėnesių
39

: Be pirmiau nurodytų reikalaujamų teikti ataskaitų 

(žr. 16.1–16.3 dalis), partneris taip pat privalo iki kiekvienų metų [gruodžio 31 d.][lapkričio 

30 d.] informuoti [Komisiją][Įstaigą] apie visas nuo konkrečios veiklos pradžios savo patirtas 

išlaidas.  

 

Šios informacijos reikalaujama Komisijos apskaitos tikslais, ir ji nebus naudojama galutinei 

dotacijos sumai apskaičiuoti.]  

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

16.6. Finansinėse ataskaitose nurodoma valiuta ir konvertavimas į eurus  

 

Sumos finansinėse ataskaitose turi būti nurodytos eurais.  

 

Jei partnerio [ar susijusios trečiosios šalies] apskaita tvarkoma kita nei eurai valiuta, jis turi 

konvertuoti savo sąskaitose užregistruotas išlaidas į eurus taikydamas 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, tos išlaidos turi būti konvertuojamos taikant apskaičiuotą Komisijos 

svetainėje skelbiamų mėnesio apskaitos kursų atitinkamo ataskaitinio laikotarpio vidutinę 

vertę.  

 

Jei partnerio [ar susijusios trečiosios šalies] apskaita tvarkoma eurais, jis turi konvertuoti kita 

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

 

16.7. Ataskaitų teikimo kalba 

 

Visos ataskaitos (techninės ataskaitos ir finansinės informacijos ataskaitos, įskaitant 

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

 

16.8. Pareigų nevykdymo pasekmės  

 

Jei pateiktos ataskaitos neatitinka šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, 

[Komisija][Įstaiga] gali sustabdyti mokėjimo terminą (žr. BPS 53 straipsnį) ir taikyti bet 

kurią iš kitų Bendrojo partnerystės susitarimo 3 skyriaus 5 skirsnyje aprašytų priemonių. 

 

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

nuo tada, kai gavo raštišką priminimą, [Komisija][Įstaiga] gali nutraukti konkretų susitarimą 

(žr. BPS 56 straipsnį) arba taikyti bet kurią iš kitų Bendrojo partnerystės susitarimo 3 skyriaus 

5 skirsnyje aprašytų priemonių. 

                                                 
39   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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17 STRAIPSNIS. MOKĖJIMAI IR MOKĖJIMO TVARKA  

 

17.1. Atliktini mokėjimai   

 

Partneriui bus atlikti šie mokėjimai: 

 

- vienas išankstinio finansavimo mokėjimas; 

 

- vienas ar daugiau tarpinių mokėjimų pagal tarpinio mokėjimo prašymą (-us) (žr. 16 

straipsnį) ir 

 

-  vienas likučio išmokėjimas pagal prašymą išmokėti likutį (žr. 16 straipsnį). 

 

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

 

[Standartinis 1 VARIANTAS: Išankstinio finansavimo tikslas – suteikti partneriui 

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 BPS 54 straipsnis, išankstinio finansavimo 

mokėjimą partneriui atlieka per 30 dienų nuo vėlesniosios iš šių datų: konkretaus susitarimo 

įsigaliojimo dienos (žr. 21 straipsnį) arba 10-os dienos iki konkrečios 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. 4.1 

dalį).] 

 

[2 VARIANTAS, naudotinas, jei partneris yra Jungtinis tyrimų centras: [Generalinis 

direktoratas][Įstaiga] atliks [įrašyti sumą, įskaitant garantijų fondui mokėtinus 5 proc. 

(įrašyti sumą žodžiais)] EUR išankstinio finansavimo mokėjimą per 30 dienų nuo dienos, 

kurią administracinį susitarimą pasirašęs Jungtinis tyrimų centras pateiks debetinį 

dokumentą.  

 

Jungtinis tyrimų centras sutinka, kad [Generalinis direktoratas][Įstaiga] jo vardu pervestų į 

garantijų fondą [įrašyti sumą – 5 proc. Jungtiniam tyrimų centrui numatytos dotacijos 

sumos (įrašyti sumą žodžiais)] EUR, t. y. jo įnašą į garantijų fondą (žr. 21.2 dalį).] 

 

17.3. Tarpiniai mokėjimai. Suma. Apskaičiavimas 

 

Tarpiniais mokėjimais kompensuojamos per atitinkamus ataskaitinius laikotarpius patirtos 

reikalavimus atitinkančios konkrečios veiklos įgyvendinimo išlaidos. 
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Mokėtiną tarpinio mokėjimo sumą [Komisija][Įstaiga] partneriui sumoka per 90 dienų nuo 

periodinės ataskaitos (žr. 16 straipsnį) gavimo dienos, išskyrus, jei taikomas BPS 53 arba 54 

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.  

 

17.3.1. 1 veiksmas. Pritaikoma kompensavimo norma  

 

Partnerio [ir susijusių trečiųjų šalių] (žr. 16 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. 5 straipsnį) pritaikoma (-os) kompensavimo norma (-os) 

(žr. 4.2 dalį). 

 

17.3.2. 2 veiksmas. Suma apribojama iki 90 proc. nustatytos didžiausios dotacijos sumos 

 

Bendra išankstinio finansavimo ir tarpinių mokėjimų suma negali viršyti 90 proc. 4.1 dalyje 

nustatytos didžiausios dotacijos sumos. Didžiausia tarpinio mokėjimo suma bus 

apskaičiuojama taip:  

 

{90 proc. didžiausios dotacijos sumos (žr. 4.1 dalį)  

 

atėmus 

 

{išankstinio finansavimo ir ankstesnių tarpinių mokėjimų sumą}}. 

 

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

grąžinimas naudoti 

 

Išmokant likutį kompensuojama likusi partnerio patirtų reikalavimus atitinkančių konkrečios 

veiklos įgyvendinimo išlaidų dalis.  

 

Jei bendra ankstesnių mokėjimų suma yra didesnė už galutinę dotacijos sumą (žr. BPS 10 

straipsnį), likučio išmokėjimo etapą sudaro lėšų susigrąžinimas (žr. BPS 50 straipsnį).  

 

Jei bendra ankstesnių mokėjimų suma bus mažesnė už galutinę dotacijos sumą, 

[Komisija][Įstaiga] išmokės likutį per 90 dienų nuo galutinės ataskaitos (žr. 16 straipsnį) 

gavimo dienos, išskyrus, jei taikomas BPS 53 arba 54 straipsnis. 

 

Suma sumokama tik patvirtinus galutinę ataskaitą. Ataskaitos patvirtinimas nereiškia, kad yra 

pripažįstama jos turinio atitiktis reikalavimams, autentiškumas, išsamumas ar teisingumas. 
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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 BPS 10 straipsniu: 

 

{galutinė dotacijos suma (žr. BPS 10 straipsnį) 

 

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 partneriui kartu su 

mokėtina likučio suma;  

 

– jei likutis bus neigiamas (likučio išmokėjimo etapą sudarys lėšų susigrąžinimas), jis 

bus išskaičiuotas iš grąžintos naudoti sumos (žr. BPS 50 straipsnį). Jei gauta suma: 

 

– bus teigiama, ji bus išmokėta partneriui; 

 

– bus neigiama, ji bus susigrąžinta.  

 

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

didžiausios ES įnašo sumos, be partnerio sutikimo gali būti išskaityta iš bet kurios kitos 

sumos, kurią partneris turi sumokėti [Įstaigai,] Komisijai ar [kitai] vykdomajai įstaigai (pagal 

ES ar Euratomo biudžetą). 

 

17.5. Pranešimas apie mokėtinas sumas  

 

Atlikdama mokėjimus [Komisija][Įstaiga] oficialiai praneš partneriui apie mokėtiną sumą ir 

nurodys, ar atliekamas tarpinis mokėjimas, ar išmokamas likutis.  

 

Išmokant likutį pranešime taip pat bus nurodyta galutinė dotacijos suma.  

 

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

pranešimą bus atliekama BPS 49 ir 50 straipsniuose nustatyta prieštaravimo procedūra.  

 

17.6. Mokėjimų valiuta  

 

[Komisija][Įstaiga] visus mokėjimus atliks eurais.  

 

17.7. Mokėjimai partneriui 

 

Mokėjimai bus atliekami partneriui.  

 

Atlikusi mokėjimus [Komisija][Įstaiga] bus laikoma įvykdžiusia savo mokėjimo 

įsipareigojimą.  
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17.8. Mokėjimams skirta banko sąskaita  

 

[Standartinis 1 VARIANTAS: Visi mokėjimai bus atliekami į šią banko sąskaitą: 

 

Banko pavadinimas: […]  

Visas sąskaitos savininko pavadinimas: […]  

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

[IBAN kodas: […]]
40

.] 

 

[2 VARIANTAS, naudotinas, jei partneris yra Jungtinis tyrimų centras: Visi mokėjimai bus 

atliekami pagal Komisijos su vidaus sąskaitų faktūrų išrašymu susijusias apskaitos taisykles 

iš [Generalinio direktorato][Įstaigos] veiklos biudžeto eilutės, nurodant Jungtinio tyrimų 

centro teisės subjekto bylos (angl. santrumpa LEF) numerį ir vykdomojo rašto sumoms 

išieškoti numerį. Jungtinis tyrimų centras dėl kiekvieno mokėjimo (įskaitant išankstinio 

finansavimo mokėjimą) pateiks debetinį dokumentą.] 

 

17.9. Mokėjimų pervedimo išlaidos  

 

Mokėjimų pervedimo išlaidos dengiamos taip:  

 

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

 

– partneris dengia savo banko taikomų pervedimo mokesčių išlaidas; 

 

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

pervedimo išlaidas. 

 

17.10. Mokėjimo data  

 

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

sąskaitos.  

 

17.11. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

17.11.1. [Standartinis 1 VARIANTAS: Jei [Komisija][Įstaiga] nesumoka iki nustatyto 

mokėjimo termino (žr. pirmiau), partneris turi teisę reikalauti sumokėti palūkanas už 

pavėluotą mokėjimą, apskaičiuotas pagal palūkanų normą, kurią Europos Centrinis Bankas 

taiko pagrindinėms savo refinansavimo 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 partneriui bus 

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

dienos. 

 

                                                 
40 Arba BIC ar SWIFT kodas toms šalims, kuriose nenaudojamas IBAN kodas. 
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Palūkanos už pavėluotą mokėjimą netaikomos, jei partneris yra ES valstybė narė (įskaitant 

regionų ir vietos valdžios institucijas ar kitas valstybės narės vardu Bendrojo partnerystės 

susitarimo ir konkretaus susitarimo tikslu veikiančias viešąsias įstaigas). 

 

Mokėjimo termino arba mokėjimų sustabdymas (žr. BPS 53 ir 54 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.] 

 

[VARIANTAS, naudotinas, jei 2 partneris yra Jungtinis tyrimų centras: Netaikoma.] 

 

17.11.2. Netaikoma. 

 

 

3 SKIRSNIS. SU PIRMINE INFORMACIJA IR REZULTATAIS SUSIJUSIOS 

TEISĖS IR PAREIGOS 

 

18 STRAIPSNIS. SU PIRMINE INFORMACIJA IR REZULTATAIS SUSIJUSIOS 

TEISĖS IR PAREIGOS 

 

18.1.  Pirminė informacija 

 

18.1.1. Kitų partnerių prieigos teisės, reikalingos kitai konkrečiai veiklai vykdyti 

 

Netaikoma. 

 

18.1.2. 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.] 

 

18.2.  Rezultatai 

 

18.2.1. Papildomos naudojimo pareigos 

 

[1a VARIANTAS, naudotinas, jei nustatomos darbo programoje numatytos papildomos 

naudojimo pareigos: Be BPS 34 straipsnyje nustatytų naudojimo pareigų, partneris turi 
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laikotarpiu, ne ilgesniu kaip ketveri metai po 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos, 

vykdyti 1 priede nustatytas papildomas naudojimo pareigas.] 

 

 [1b VARIANTAS, naudotinas, jei rezultatais būtų galima prisidėti prie standartų, jei tai 

numatyta darbo programoje: Jei galima pagrįstai tikėtis, kad konkrečios veiklos rezultatais 

būtų galima prisidėti prie europinių arba tarptautinių standartų, partneris turi ne vėliau kaip 

per ketverius metus po 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos informuoti apie tai 

[Komisiją][Įstaigą]. ] 

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

18.2.2. Papildomos skleidimo pareigos 

 

[1a VARIANTAS, naudotinas, jei nustatomos darbo programoje numatytos papildomos 

skleidimo pareigos: Be BPS 35 straipsnyje nustatytų skleidimo pareigų, partneris turi vykdyti 

1 priede nustatytas papildomas skleidimo pareigas.] 

 

[1b VARIANTAS, naudotinas, jei nustatomos darbo programoje numatytos papildomos su 

sąveikumu susijusios skleidimo pareigos: Be to, be BPS 35 straipsnyje nustatytų skleidimo 

pareigų, partneris turi laikotarpiu, ne ilgesniu kaip ketveri metai po 3 straipsnyje nustatyto 

laikotarpio pabaigos, skleisti informaciją apie rezultatų, kurių reikia sąveikumui užtikrinti, 

technines specifikacijas).] 

 

[1c VARIANTAS, naudotinas, jei nustatomos darbo programoje numatytos papildomos su 

tarpvalstybiniu sąveikumu susijusios skleidimo pareigos: Be to, be BPS 35 straipsnyje 

nustatytų skleidimo pareigų, partneris 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).] 

 

[1d VARIANTAS, naudotinas, jei įgyvendinama su atviros prieigos prie mokslinių tyrimų 

duomenų bandomuoju projektu susijusi konkreti veikla: Dėl įgyvendinant konkrečią veiklą 

sukauptų elektroninių mokslinių tyrimų duomenų (toliau – duomenys) pasakytina, kad 

partneris 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) 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 partneris ir kurių 

reikia rezultatams pagrįsti (ir, jei įmanoma, suteikti pačias priemones). 

 



Konkretaus susitarimo numeris: [įrašyti numerį] [įrašyti santrumpą] [įrašyti kvietimo kodą] 

 

„Horizonto 2020“ pavyzdiniai dotacijų susitarimai. „Horizonto 2020“ konkretus dotacijos susitarimas su vienu 

partneriu – v4.0 – 2017 02 27 

47 

Dėl to nesikeičia BPS 33 straipsnyje nustatyta pareiga apsaugoti rezultatus, BPS 42 

straipsnyje nustatyta pareiga saugoti konfidencialumą, BPS 43 straipsnyje nustatyta pareiga 

užtikrinti saugumą ar BPS 45 straipsnyje nustatyta pareiga apsaugoti asmens duomenis – 

visos šios pareigos tebegalioja.  

 

Išimties atveju partneris neprivalo užtikrinti atviros prieigos prie tam tikrų jo turimų 

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 nurodyta prieigos nesuteikimo priežastis.]  

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

18.2.3. [Komisijos][Įstaigos] teisė prieštarauti nuosavybės teisių perdavimui arba 

licencijų naudoti rezultatus suteikimui 

 

[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, partneris 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 partneriui 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; 
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- tol, kol neįvykdomos tam tikros sąlygos, jei jos buvo numatytos [Komisijos][Įstaigos] 

pareikštame prieštaravime.] 

 

[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, partneris 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 partneriui 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.] 
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18.2.4.  Kitų partnerių prieigos teisės, reikalingos kitai konkrečiai veiklai vykdyti  

 

Netaikoma. 

 

18.2.5.  ES institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų ir ES valstybių narių prieigos 

teisės 

 

[Standartinis 1 VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama ES dotacija: Partneris 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. 

 

Dėl to nesikeičia teisė komunikacijos ir viešinimo tikslais (žr. BPS 44 straipsnį) naudoti bet 

kokią iš partnerio gautą medžiagą, dokumentus ar informaciją.] 

 

[2 VARIANTAS, naudotinas, jei kvietimas susijęs su konkrečiu tikslu „Saugi visuomenė. 

Europos ir jos piliečių laisvės bei saugumo apsauga“: Partneris 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 užtikrinama, 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 BPS 43 straipsnyje nustatyta pareiga užtikrinti saugumą – ši pareiga 

tebegalioja.] 

 

[3 VARIANTAS, naudotinas, jei teikiama Euratomo dotacija: Partneris 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 BPS 37.1 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.] 
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18.2.6. Trečiųjų šalių prieigos teisės  

 

[1a VARIANTAS, naudotinas, jei nustatomos su papildomais dotacijų susitarimais 

susijusios papildomos prieigos teisės, jei tai numatyta darbo programoje: Partneris turi BPS 

37 straipsnyje nustatytomis sąlygomis suteikti prieigą prie savo rezultatų papildomiems 

gavėjams, kad šie galėtų vykdyti papildomą (-us) dotacijos (-ų) susitarimą (-us) (žr. 2 

straipsnį).] 

 

[1b VARIANTAS, naudotinas, jei nustatomos darbo programoje numatytos papildomos su 

sąveikumu susijusios prieigos teisės: Partneris turi laikotarpiu, ne ilgesniu kaip ketveri metai 

po 3 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos, [A VARIANTAS: teisingomis ir pagrįstomis 

sąlygomis (žr. BPS 31 straipsnį)][B VARIANTAS: nemokamai] teikti trečiosioms šalims 

prieigą prie savo rezultatų, kurių reikia sąveikumui užtikrinti.] 

 

[1c VARIANTAS, naudotinas, jei nustatomos darbo programoje numatytos papildomos su 

tarpvalstybiniu sąveikumu susijusios prieigos teisės: Partneris 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 konkrečioje veikloje nedalyvaujančiose ES valstybėse narėse ar 

asocijuotosiose šalyse.  

 

Partneris 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 prieiga prie mokslinių tyrimų infrastruktūros: 

Prieigos teikėjas turi suteikti naudotojams prieigos prie rezultatų teises, jei to reikia veiklai 

įgyvendinti.] 

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

 

5 SKYRIUS. PARTNERIO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ. RYŠIAI SU 

PAPILDOMAIS GAVĖJAIS. RYŠIAI SU BENDROS VEIKLOS 

DALYVIAIS 

 

19 STRAIPSNIS. PARTNERIO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ. RYŠIAI SU 

PAPILDOMAIS GAVĖJAIS. RYŠIAI SU BENDROS VEIKLOS 

DALYVIAIS 

 

19.1. Ryšiai su papildomais gavėjais. Bendradarbiavimo susitarimas  

 

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

programoje: Siekdamas koordinuoti pagal konkretų susitarimą ir papildomą (-us) dotacijos (-

ų) susitarimą (-us) (žr. 2 straipsnį) vykdomą darbą, partneris turi su papildomais gavėjais 

sudaryti raštišką bendradarbiavimo susitarimą, kuriame gali būti aptariama: 

 

- veiksmingos sprendimų priėmimo procedūros ir 
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- ginčų sprendimas.  

 

Bendradarbiavimo susitarime negali būti Bendrajam partnerystės susitarimui ir konkrečiam 

susitarimui prieštaraujančių nuostatų. 

 

Partneris 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. 

 

Partneris turi suteikti papildomiems gavėjams prieigą prie savo rezultatų, kad papildomi 

gavėjai galėtų vykdyti papildomą (-us) dotacijos (-ų) susitarimą (-us) (žr. BPS 37 straipsnį). 

 

Partneris turi dalytis techninėmis ataskaitomis (žr. 16 straipsnį). Šiuo atžvilgiu galioja BPS 

42 straipsnyje nustatytos pareigos saugoti konfidencialumą.] 

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

19.2. Ryšiai su bendros veiklos partneriais. Koordinavimo susitarimas  

 

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

tarptautine organizacija kvietimas teikti paraiškas): Partneris turi sudaryti su trečiosios 

šalies ar tarptautinės organizacijos veiklos dalyviais (žr. 2 straipsnį) koordinavimo 

susitarimą, kuriame gali būti aptariama: 

 

- vienos ir kitos veiklos dalyvių vidaus darbo organizavimo tvarka, įskaitant sprendimų 

priėmimo procedūras; 

 

- intelektinės nuosavybės teisių taisyklės (pvz., apsaugos, sklaidos, naudojimo ir 

prieigos teisių); 

 

- vidaus ginčų sprendimas; 

 

- vienos ir kitos veiklos dalyvių taikoma atsakomybės, žalos atlyginimo ir 

konfidencialumo tvarka. 

 

Koordinavimo susitarime negali būti Bendrajam partnerystės susitarimui ir konkrečiam 

susitarimui prieštaraujančių nuostatų.] 

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

 

6 SKYRIUS.  ATSISAKYMAS PRIPAŽINTI IŠLAIDAS. DOTACIJOS 

SUMAŽINIMAS. SUSIGRĄŽINIMAS. SANKCIJOS. ŽALOS 

ATLYGINIMAS. SUSTABDYMAS. NUTRAUKIMAS. FORCE 

MAJEURE 
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20 STRAIPSNIS. PAPILDOMOS NUTRAUKIMO PRIEŽASTYS  

 

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

tarptautine organizacija kvietimas teikti paraiškas): Be BPS 56 straipsnyje nustatytų 

nutraukimo priežasčių [Komisija][Įstaiga] gali nutraukti konkretų susitarimą, jei: 

 

(a) trečiosios šalies arba tarptautinės organizacijos veikla (žr. 2 straipsnį) nebuvo 

pradėta iki 1 priede nurodytos dienos; 

 

(b) trečiosios šalies arba tarptautinės organizacijos veikla (žr. 2 straipsnį) yra nutraukta 

arba ja nebegali būti prisidedama prie įgyvendinamos veiklos. 

 

Nutraukimas įsigalios: 

 

- nutraukimo pagal b punktą atveju – pranešime nurodytą dieną (žr. pirmiau); 

 

- nutraukimo pagal a punktą atveju – kitą dieną po tos, kurią partneris gaus 

pranešimą.] 

 

[2 VARIANTAS: Netaikoma.] 

 

 

7 SKYRIUS.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21 STRAIPSNIS. KONKRETAUS SUSITARIMO ĮSIGALIOJIMAS  

 

Konkretus susitarimas įsigalios vėlesniąją iš šių dienų: dieną, kurią jį pasirašys 

[Komisija][Įstaiga], arba dieną, kurią jį pasirašys partneris.  

 

 

 

PARAŠAI 

 

 

 

Partnerio 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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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%

[partnerio trumpasis 

pavadinimas]
[susijusios trečiosios šalies 

trumpasis pavadinimas]
[finansavimo ES lėšomis 

reikalavimų neatitinkančios 
[ES finansavimo neprašančios 

susijusios trečiosios šalies 
[tarptautinio partnerio trumpasis 

pavadinimas]

[finansavimo ES lėšomis 

reikalavimų neatitinkančio 
[ES finansavimo neprašančio 

partnerio trumpasis 
[susijusios trečiosios šalies 

trumpasis pavadinimas]15

Partneris, iš viso                          

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 ES finansavimo negaunančiais partneriais susijusios sąlygos išdėstytos7 straipsnyje. 

15 
Tik ES finansavimą gaunančios susijusios trečiosios šalys.

6 
Išlaidų formos aprašytos KDS 4 straipsnyje.

7 
Vienetas – valandos, praleistos dirbant su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą; vieneto išlaidos (valandos įkainis) apskaičiuojamos pagal partnerio įprastus apskaitos metodus.

8 
Daugiau informacijos pateikiama 2a priede „Papildoma informacija apie biudžeto sąmatą“ (išlaidos per valandą (valandos įkainis)). 

9 
Vienetas ir vieneto išlaidos apskaičiuojami pagal partnerio 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. KDS 5.2 dalies E punktą).
11 

Daugiau informacijos pateikiama 2a priede „Papildoma informacija apie biudžeto sąmatą“ (vienetai, vieneto išlaidos).

1 
Išlaidų atitikties reikalavimams sąlygos išdėstytos KDS 5 straipsnyje.

2
Netiesioginės išlaidos, jau kompensuojamos dotacija veiklai (gauta pagal bet kurią kitą ES arba Euratomo finansavimo programą; žr. KDS 5.5 dalies b punktą), neatitinka dotacijos susitarime nustatytų reikalavimų. Todėl veiklos įgyvendinimo laikotarpiu dotaciją veiklai gaunantis partneris / 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. KDS 5.2 dalies E punktą).
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. KDS 4.1 dalį).

4 
Didžiausia dotacijos suma yra Komisijos / Įstaigos nuspręsta skirti didžiausia dotacijos suma. Paprastai ji atitinka prašomą dotacijos sumą, bet gali būti ir mažesnė.  

Iš viso c d [e]

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.

j = a + b + c + d + 

[e]  + f + g + h + 

[i1]  + [i2]

k l m n Taip / Nef Iš viso g

h = 0,25 x (a + b + 

c + f + g + [i1]
13

 + 

[i2]
13

 - n)

Vienetų 

skaičius
Iš viso [i1] Iš viso [i2]a Iš viso b

Valandų 

skaičius

Išlaidų forma
6 Faktinės Vienetinės

7
Vienetinės

8 Faktinės 

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

[A.6. Personalas, susijęs su 

prieigos prie mokslinių tyrimų 

infrastruktūros teikimu]

Faktinės Vienetinės9
Vienetinės

11

Numatomos 

išlaidos, 

susijusios su 

nepiniginiais 

įnašais, kurie 

nėra 

naudojami 

patalpose

[Vienetinės] 

[Vienkartinė 

išmoka]
12

„HORIZONTO 2020“ KDS SU VIENU GAVĖJU PAVYZDINIS 2 PRIEDAS

VEIKLOS BIUDŽETO SĄMATA 

Numatomos reikalavimus atitinkančios
1
 išlaidos (pagal biudžeto kategorijas) ES įnašas Papildoma informacija

A. Tiesioginės personalo išlaidos D. Kitos tiesioginės išlaidos [F. ... išlaidos]

Faktinės 

D.4 punkte 

nurodytų 

išlaidų 

deklaracija 

Numatomos 

ES 

finansavimo 

negaunančių 

partnerių / 

 susijusių 

trečiųjų šalių 

išlaidos ir 

numatomos 

tarptautinių 

partnerių 

išlaidos

A.2. Pagal tiesioginę sutartį 

dirbantys fiziniai asmenys

A.5. Partneriai, kurie yra 

atlyginimo negaunantys 

A.3. Komandiruoti asmenys
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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 

partneriais, kurie yra atlyginimo negaunantys fiziniai asmenys 

1. Išlaidos, susijusios su [atlyginimo negaunančiu MVĮ savininku][partneriu, kuris yra 

atlyginimo negaunantis fizinis asmuo] 

Vienetai – valandos, praleistos dirbant su veiklos įgyvendinimu susijusį darbą.  

Išlaidų suma už vienetą (valandos įkainis) apskaičiuojama pagal šią formulę:  

{{4 650 EUR / 143 valandos}  

padauginus iš  

{konkrečiai šaliai, kurioje įsisteigęs partneris, nustatyto korekcinio koeficiento}. 

Konkrečioms šalims nustatyti korekciniai koeficientai (galiojantys tuo metu, kai paskelbtas kvietimas):  

ES valstybės narės 

Šalis Koeficient

as 

Šalis Koeficient

as 

Šalis Koeficient

as 

Šalis Koeficient

as 

Šalis Koeficienta

s 

AT  104,8 %  DK  135,3 %  HR  97,5 %  LV  75,9 %  SE  111,7 %  

BE  100,0 %  EE  78,3 %  HU  76,2 %  MT  89,6 %  SI  86,1 %  

BG  71,5 %  EL  92,7 %  IE  113,5 %  NL  104,3 %  SK  82,6 %  

CY  91,8 %  ES  97,6 %  IT  106,7 %  PL  76,4 %  UK 120,3 %  

CZ  83,8 %  FI  116,6 %  LT 73,1 %  PT  89,1 %    

DE  98,8 %  FR  111,0 %  LU  100,0 %  RO  68,3 %    

 

Programos „Horizontas 2020“ asocijuotosios šalys 

Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas 

AL  76,1 %  FO  134,1 %  LI  110,0 %  MK  68,4 %  TR 86,6 % 

BA  73,6 %  IL  108,7 %  MD  61,1 %  NO  131,9 %    

CH  113,1 %  IS  116,6 %  ME  66,9 %  RS  67,1 %    

 

Kitos šalys 

Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas Šalis Koeficientas 

AM  89,9 %  CU  83,8 %  JP  115,9 %  NI  57,3 %  TJ  64,9 %  

AO  114,6 %  CV  76,4 %  KE  78,1 %  NP  73,5 %  TL  78,3 %  

AR  58,5 %  DJ  93,4 %  KG  83,1 %  NZ  94,1 %  TN  70,5 %  

AU  105,0 %  DO  66,9 %  KH  70,5 %  PA  57,0 %  TO  85,0 %  

AZ  93,0 %  DZ  81,7 %  KR  105,2 %  PE  75,5 %  TT  74,1 %  

BB  116,6 %  EC  68,8 %  KZ  100,2 %  PG  83,0 %  TW  83,6 %  

BD  47,2 %  EG  48,6 %  LA  77,7 %  PH  65,8 %  TZ  65,2 %  



Konkretaus susitarimo numeris: [įrašyti numerį] [įrašyti santrumpą] [įrašyti kvietimo kodą] 

 

„Horizonto 2020“ pavyzdiniai dotacijų susitarimai. „Horizonto 2020“ konkretus dotacijos susitarimas su vienu 

partneriu – v4.0 – 2017 02 27 

2 

BF  93,8 %  ER  61,2 %  LB  86,4 %  PK  49,4 %  UA  92,3 %  

BJ  92,6 %  ET  85,2 %  LK  61,6 %  PS  100,4 %  UG  65,7 %  

BM  151,5 %  FJ  68,1 %  LR  100,1 %  PY  71,9 %  US  99,4 %  

BO  51,3 %  GA  113,1 %  LS  56,7 %  RU  115,5 %  UY  75,3 %  

BR  92,0 %  GE  89,5 %  LY  60,0 %  RW  87,3 %  UZ  51,4 %  

BW  55,3 %  GH  68,2 %  MA  83,5 %  SA  84,8 %  VE  70,0 %  

BY  65,0 %  GM  67,7 %  MG  80,0 %  SB  93,3 %  VN  51,1 %  

BZ  75,3 %  GN  60,4 %  ML  90,4 %  SD  65,1 %  VU  112,6 %  

CA  86,4 %  GT  78,8 %  MR  64,5 %  SG  102,5 %  WS  75,8 %  

CD  127,6 %  GW  102,7 %  MU  72,7 %  SL  85,2 %  XK  58,6 %  

CF  114,3 %  GY  58,9 %  MW  76,0 %  SN  86,2 %  YE  68,1 %  

CG  124,9 %  HK  93,8 %  MX  70,4 %  SR  50,6 %  ZA  55,8 %  

CI  102,0 %  HN  69,0 %  MY  71,6 %  SV  74,3 %  ZM  66,4 %  

CL  67,1 %  HT  108,7 %  MZ  71,6 %  SY  74,8 %  ZW 47,2 % 

CM  103,3 %  ID  75,3 %  NA  68,3 %  SZ  56,8 %    

CN  85,0 %  IN  52,8 %  NC  128,9 %  TD  125,3 %    

CO  76,6 %  JM  94,9 %  NE  87,9 %  TG  88,7 %    

CR  76,7 %  JO  75,5 %  NG  92,4 %  TH  65,0 %    

 

[papildomas VARIANTAS, naudotinas, jei partneris ar susijusi trečioji šalis pasirinko skaičiuoti 

vienetines išlaidas (pasiūlyme / pakeitime):  [Partneriui][Šioms susijusioms trečiosioms šalims] 

nustatomos tokios sumos už vienetą (valandos įkainiai): 

-  Partneris / susijusi trečioji šalis [trumpasis pavadinimas] – [įrašyti sumą] EUR; 

- Partneris / susijusi trečioji šalis [trumpasis pavadinimas] – [įrašyti sumą] EUR; 

[prireikus ta pati informacija pateikiama apie kitus partnerius / 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.  

Išlaidų suma už vienetą* –  žr. pridedamą vienetinių išlaidų (pagal atskirus partnerius / 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 partnerius / susijusias trečiąsias 

šalis ir pastatų energinių specifikacijų lenteles) lentelę. 

 



Konkretaus susitarimo numeris: [įrašyti numerį] [įrašyti santrumpą] [įrašyti kvietimo kodą] 

 

„Horizonto 2020“ pavyzdiniai dotacijų susitarimai. „Horizonto 2020“ konkretus dotacijos susitarimas su vienu 

partneriu – v4.0 – 2017 02 27 

3 

Vienetinių išlaidų lentelė (efektyvaus energijos vartojimo priemonių vienetinės išlaidos)1: 

Partnerio / 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 

Vienetai2 – žr. pridedamą vienetinių išlaidų (pagal atskirus prieigos teikėjus ir įrenginius) lentelę. 

Išlaidų 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 metus3) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

vidutinis metinis bendras prieigos prie įrenginio kiekis (per pastaruosius dvejus metus4). 

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)5 

Prieigos 

teikėjo 

trumpasis 

pavadinimas 

Infrastru

ktūros 

trumpasi

s 

pavadini

mas  

Įrenginys Prieigos 

vienetas 

Išlaidų 

suma už 

vienetą 

Numatomas 

vienetų 

skaičius 

Bendros 

vienetinės 

išlaidos 
(išlaidų suma už 

vienetą x 

numatomas 

vienetų skaičius) 

Nr.  Trumpasis 

pavadinimas 

        

        

        

] 

                                                 
1  Duomenų šaltinis – pastato energinių specifikacijų lentelė, kuri įeina į pasiūlymą ir 1 priedą.  
2  Pasiūlyme prieigos teikėjo nustatytas prieigos vienetas (pvz., pluošto naudojimo valandos, naudojimosi 

prieiga savaitės, mėginio analizė). 
3  Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais Komisija / Įstaiga gali sutikti su kitokiu atskaitiniu laikotarpiu. 
4  Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais Komisija / Įstaiga gali sutikti su kitokiu atskaitiniu laikotarpiu. 
5  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.  

Išlaidų suma už vienetą* – žr. pridedamą vienetinių išlaidų (pagal atskirus klinikinius tyrimus ir 

partnerius / susijusias trečiąsias šalis) lentelę. 

Numatomas vienetų skaičius – žr. pridedamą vienetinių išlaidų (pagal atskirus klinikinius tyrimus ir 

partnerius / susijusias trečiąsias šalis) lentelę. 

* Su kiekviena protokole aprašyta užduotimi susijusi suma apskaičiuojama taip: 

{1 užduotis 

{vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Personalo išlaidos“  

+ vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Išlaidos vartojimo reikmenims“  

+ vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Išlaidos medicininei įrangai“ 

+ vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Išlaidos kitoms konkrečioms paslaugoms“ 

+ vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Netiesioginės išlaidos“} 

+ 2 užduotis  

{vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Personalo išlaidos“  

+ vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Išlaidos vartojimo reikmenims“  

+ vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Išlaidos medicininei įrangai“ 

+ vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Išlaidos kitoms konkrečioms paslaugoms“ 

+ vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Netiesioginės išlaidos“} 

[taip pat apskaičiuojamos su visomis kitomis užduotimis susijusios sumos]} 

Vienetinių išlaidų sudedamosios dalys apskaičiuojamos taip: 

vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Personalo išlaidos“ (t. y. su gydytojais susijusios personalo išlaidos + su 

kitais medicinos darbuotojais susijusios personalo išlaidos + su techniniais darbuotojais susijusios personalo 

išlaidos):  

vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „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 * personalo kategorijos „Gydytojai“ visos darbo dienos ekvivalento N-1 metų darbo 

valandų skaičius}  

padauginus iš 

numatomo valandų, kurias gydytojai praleis vykdydami užduotį, skaičiaus (vienam 

pacientui / asmeniui)}; 

vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „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 * personalo kategorijos „Kiti medicinos darbuotojai“ visos darbo dienos ekvivalento N-1 

metų darbo valandų skaičius}  

padauginus iš 

numatomo valandų, kurias kiti medicinos darbuotojai praleis vykdydami užduotį, skaičiaus (vienam 

pacientui / asmeniui)}; 

vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Su techniniais darbuotojais susijusios personalo išlaidos“: 
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{su techniniais darbuotojais susijusios vidutinės valandos išlaidos, t. y.:  

patvirtintos arba patikrinamos su techniniais darbuotojais susijusios bendros N-1 metų 

personalo išlaidos  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

{1720 * personalo kategorijos „Techniniai darbuotojai“ visos darbo dienos ekvivalento N-1 

metų darbo valandų skaičius}  

padauginus iš 

numatomo valandų, kurias techniniai darbuotojai praleis vykdydami užduotį, skaičiaus (vienam 

pacientui / asmeniui)}. 

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;  

vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Išlaidos vartojimo reikmenims“ (t. y. išlaidos 1 kategorijos vartojimo 

reikmenims + išlaidos 2 kategorijos vartojimo reikmenims + išlaidos 3 kategorijos vartojimo reikmenims ir 

t. t.):  

išlaidos kiekvienos kategorijos vartojimo reikmenims: 

 

{vidutinė vieneto kaina, t. y.: 

{patvirtintos arba patikrinamos bendros N-1 metų atitinkamos kategorijos vartojimo reikmenų 

pirkimo išlaidos  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 {bendras N-1 metų nupirktų atitinkamos kategorijos vartojimo reikmenų vienetų skaičius} 

padauginus iš  

numatomo užduočiai vykdyti panaudosimų vienetų skaičiaus (vienam pacientui / asmeniui)}. 

Bendros vartojimo reikmenų pirkimo išlaidos yra lygios bendrai tiekimo sutarčių, kurias partneris 

sudarė dėl N-1 metais pristatytų 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;  

vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Išlaidos medicininei įrangai“ (t. y. išlaidos 1 kategorijos medicininei 

įrangai + išlaidos 2 kategorijos medicininei įrangai + išlaidos 3 kategorijos medicininei įrangai ir t. t.): 

išlaidos kiekvienos kategorijos medicininei įrangai: 

 

{vienam naudojimo vienetui tenkančios vidutinės nusidėvėjimo ir naudojimosi tiesiogiai 

susijusiomis paslaugomis išlaidos, 

t. y.:  

 {patvirtintos arba patikrinamos bendros N-1 metų atitinkamos kategorijos įrangos 

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 pacientui / asmeniui)}. 

Bendras nusidėvėjimo išlaidas sudaro partnerio 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; 

vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Išlaidos kitoms konkrečioms paslaugoms“ (t. y. išlaidos, patirtos pagal 

1 konkrečios paslaugos sutartis + išlaidos, patirtos pagal 2 konkrečios paslaugos sutartis + išlaidos, patirtos 

pagal 3 konkrečios paslaugos sutartis ir t. t.): 

kiekvienos konkrečių paslaugų kategorijos išlaidos: 
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 vidutinės vienam pacientui arba asmeniui tenkančios išlaidos konkrečiai paslaugai, t. y.: 

patvirtintos arba patikrinamos bendros N-1 metų atitinkamos kategorijos konkrečių paslaugų, 

būtinų klinikiniams tyrimams atlikti, pirkimo išlaidos 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-___________________________________ 

bendro klinikiniuose tyrimuose, su kuriais yra susijusi N-1 metais suteikta konkreti paslauga, 

dalyvavusių pacientų ar asmenų skaičiaus.   

 

Bendros paslaugos pirkimo išlaidos yra lygios bendrai sutarčių, kurias partneris 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;  

vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Netiesioginės išlaidos“: 

{25 %  

padauginus iš 

{vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Personalo išlaidos“ + vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Išlaidos 

vartojimo reikmenims“ + vienetinių išlaidų sudedamoji dalis „Išlaidos medicininei įrangai“}}. 
 

Turi būti išskaičiuotos:  

 išlaidos, susijusios su trečiųjų šalių nepiniginiais įnašais, kurie nėra naudojami partnerio 

patalpose, ir  

 finansinės paramos trečiosioms šalims teikimo išlaidos (jei jų yra).  

Vienetinių išlaidų lentelė: klinikinių tyrimų vienetinės išlaidos6: 

[Įrašyti klinikinių tyrimų pavadinimą] 

Užduotys ir vienetinių išlaidų 

sudedamosios dalys
 

Ištekliai vienam 

pacientui 

Išlaidų 

suma už 

vienetą 

1 

partneris / 

susijusi 

trečioji 

šalis 

[įrašyti 

trumpąjį 

pavadinim

ą] 

Išlaidų 

suma už 

vienetą 

2 

partneris / 

susijusi 

trečioji 

šalis 

[įrašyti 

trumpąjį 

pavadinim

ą] 

Išlaidų suma už 

vienetą 

3 

partneris / susijusi 

trečioji šalis 

[įrašyti trumpąjį 

pavadinimą] 

… 

 Trečiosi

os šalies 

nepinigi

niai 

įnašai* 

Užduotis Nr. 1 Kraujo mėginys       

Personalo 

išlaidos  

 

 

Gydytojai ----  0 0 0 0  

Kiti medicinos 

darbuotojai  

Flebotomija 

(slaugytojas), 10 

minučių 

8,33 EUR 11,59 EUR 10,55 EU

R 

9,76 EU

R 

 

Techniniai 

darbuotojai  

Mėginio 

apdorojimas 

(techninis 

laboratorijos 

darbuotojas), 15 

minučių  

9,51 EUR 15,68 EUR 13,77 EU

R 

12,35 EU

R 

 

Išlaidos 

vartojimo 

1 kategorija  Švirkštas, 1 XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR  

                                                 
6  Ta pati lentelė kaip pasiūlyme ir 1 priede.  
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reikmenims 2 kategorija Kaniulė, 1 XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR  

2 kategorija Kraujo talpa, 1 XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR  

…       

Išlaidos 

medicininei 

įrangai 

 

1 kategorija -80 °C šaldiklio 

naudojimas, 60 

dienų 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR  

2 kategorija Centrifugos 

naudojimas, 15 

minučių 

XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR  

….       

 Išlaidos kitoms 

konkrečioms 

paslaugoms 

1 kategorija       

2 kategorija       

…       

Netiesioginės išlaidos       

Užduotis Nr. 2       

…        

        

        

        

Bendra suma už vienetą XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR

** 

 

Numatomas vienetų skaičius (tyrime dalyvaujantys 

pacientai / asmenys) 

XX  XX  XX  XX   

Bendros partnerio / susijusios trečiosios šalies 

vienetinės išlaidos (bendra išlaidų suma už vienetą x 

numatomas vienetų skaičius) 

XX EUR XX EUR XX EUR  

* Nepiniginį įnašą teikiančios trečiosios šalies patirtos naudojimo išlaidos. 

** Apribojama iki trečiajai šaliai atlikto mokėjimo (jei toks buvo atliktas) sumos. 

 

]
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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

Išlaidų forma
4 Faktinės Faktinės Faktinės Faktinės Faktinės Fiksuoto dydžio

5 [Vienetinės] 

[Vienkartinė išmoka]

25%

[partnerio / susijusios 

trečiosios šalies trumpasis 

pavadinimas]

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 netiesioginės 

išlaidos (žr. KDS 5.2 dalies E punktą).
6 

Tik konkrečios vienetinės išlaidos, į kurias neįskaičiuotos netiesioginės išlaidos.

Paskutinio ataskaitinio laikotarpio ataskaitoje deklaruotos visos įplaukos (žr. bendrojo partnerystės susitarimo 10.3.3 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 KDS 5 straipsnyje. 

2 
Į prašomas padengti netiesiogines išlaidas negalima įskaičiuoti jokių dotacija veiklai (gauta pagal bet kurią kitą ES arba Euratomo finansavimo programą, žr. KDS 5.2 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.

4 
Išlaidų formos aprašytos KDS 4 straipsnyje.

p

Partneris / susijusi trečioji šalis patvirtina, kad:

Pateikta informacija yra išsami, patikima ir teisinga.

Deklaruotos išlaidos atitinka reikalavimus (žr. KDS 5 straipsnį).

Iš viso c d [e]

Išlaidos gali būti pagrįstos atitinkamais įrašais ir patvirtinamaisiais dokumentais, kurie bus pateikti paprašius arba vykstant patikroms, peržiūroms, auditui ir tyrimams (žr. bendrojo partnerystės susitarimo 23, 24 ir 28 straipsnius).

Iš viso [j2]

k = a + b + c + d + 

[e]  + f + [g]  + h + i 

+ [j1]  + [j2]

l m n of [g] Iš viso h

i = 0,25 x (a + b + c + f 

+ [g]  + h + [j1]
6

 + 

[j2]
6

 - p)

Vienetų 

skaičius
Iš viso [j1]a Iš viso b

Valandų 

skaičius

Vienetinės Vienetinės 

Vienetinės

Vienetinės 

XX EUR/val.

Veiklos įplaukos, 

apie kurias, 

vadovaujantisKD

S BPS 4 

straipsniu10.3.3 

dalimi, reikia 

pranešti 

paskutiniu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu

Išlaidos, 

susijusios su 

nepiniginiais 

įnašais, kurie 

nėra naudojami 

patalpose

A.2. Pagal tiesioginę sutartį 

dirbantys fiziniai asmenys

A.5. Partneriai, 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]

„HORIZONTO 2020“ KDS SU VIENU GAVĖJU PAVYZDINIS 3 PRIEDAS 

[PARTNERIO [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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4 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      2 

 

NEPRIKLAUSOMA NUSTATYTŲ FAKTŲ APIE IŠLAIDAS, DEKLARUOTAS PAGAL BENDRĄJĄ 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IN INOVACIJŲ PROGRAMĄ „HORIZONTAS 2020“, ATASKAITA                       5 
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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 partnerio pavadinimą] (toliau – partneris)]  [2 VARIANTAS: [įrašyti 

susijusios trečiosios šalies pavadinimą] (toliau – susijusi trečioji šalis), su partneriu [įrašyti partnerio 

pavadinimą] (toliau – partneris) susijusi trečioji šalis,] 

 

sutinka pavesti  

[įrašyti auditoriaus teisinį pavadinimą] (toliau – auditorius) 

 

parengti nepriklausomą nustatytų faktų ataskaitą (toliau – ataskaita), susijusią su [partnerio] 

[susijusios trečiosios šalies] vykdant „Horizonto 2020“ konkretų susitarimą [įrašyti konkretaus 

susitarimo numerį, veiklos pavadinimą, santrumpą ir trukmę, nurodant pradžios ir pabaigos datas] 

(toliau – Susitarimas) parengta (-omis) finansine (-ėmis) ataskaita (-omis)1, ir  

 

išduoti konkretaus susitarimo 13.4 dalyje nurodytą finansinių ataskaitų sertifikatą, užpildytą remiantis 

Komisijos nustatytu privalomu ataskaitos šablonu. 

 

Susitarimas sudarytas pagal bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ tarp 

partnerio 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 partneriu pasirašiusi šalis. [Europos 

Sąjunga][Euratomas][Įstaiga] nėra šios užduoties šalis.  

 

1.1. Užduoties dalykas 

 

Partneris turi pateikti [Komisijai][Įstaigai] galutinę ataskaitą per 60 dienų nuo paskutinio ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos; ataskaitą, be kitų dokumentų, turi sudaryti jo paties ir kiekvienos su juo 

susijusios trečiosios šalies, kuri prašo skirti 325 000 EUR ar didesnį įnašą faktinėms ir vienetinėms 

išlaidoms, apskaičiuotoms taikant savo įprastus išlaidų apskaitos metodus (žr. konkretaus susitarimo 

13.4 dalį), kompensuoti, finansinių ataskaitų sertifikatas. Finansinių ataskaitų sertifikatas turi apimti 

visus pirmiau nurodyto partnerio ar susijusios trečiosios šalies ataskaitinius laikotarpius. 

 

Finansinių ataskaitų sertifikatą sudaro du atskiri dokumentai: 

 

- techninė užduotis, kurią turi pasirašyti [partneris][susijusi trečioji šalis] ir auditorius; 

- 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. 

                                                 
1  Kurioje deklaruojamos vykdant Susitarimą patirtos išlaidos (žr. šabloną �„Pavyzdinė finansinė ataskaita“, 

pateiktą konkretaus susitarimo 3 priede). 
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Jei finansinių ataskaitų sertifikatas pagal Susitarimo 13.4 dalį turi būti įtrauktas į galutinę ataskaitą, be 

jo negalima pateikti su konkrečiu 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 Bendrojo partnerystės susitarimo 28 straipsnį 

atlikti patikrinimus, peržiūras, auditą ir tyrimus. 

 

1.2. Atsakomybė 

 

[Partneris][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 [partnerio][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 [partnerio][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 partneris arba susijusi trečioji šalis turi nepriklausomą valstybės 

tarnautoją: yra kompetentingas ir nepriklausomas valstybės tarnautojas, kurio veiksnumą 

atlikti partnerio auditą patvirtino atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos]. 

 [3 variantas, naudotinas, jei partneris arba susijusi trečioji šalis yra tarptautinė organizacija: 

yra [vidaus] [išorės] auditorius pagal tarptautinės organizacijos vidaus finansinius nuostatus ir 

procedūras]. 

 

Auditorius: 

 turi būti nepriklausomas nuo partnerio [ir susijusios trečiosios šalies], visų pirma jis neturi 

būti dalyvavęs rengiant [partnerio][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 [partneriui][susijusiai trečiajai šaliai]. 

 

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.  
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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 partnerio [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. konkretaus dotacijos susitarimo 13.7 dalį).  

 

Pagal Bendrojo partnerystės susitarimo 28 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 

 

[[Partneris][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] [[Partnerio][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 [Partnerio][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] 

[[Partnerio] [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 partnerio pavadinimą] (toliau – partneris)]  [2 VARIANTAS: [įrašyti 

susijusios trečiosios šalies pavadinimą] (toliau – susijusi trečioji šalis), su partneriu [įrašyti partnerio 

pavadinimą] (toliau – partneris) susijusi trečioji šalis,] 

 

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 [partnerio][susijusios trečiosios šalies] 

finansinėje (-ėse) ataskaitoje (-ose)3 deklaruotomis išlaidomis, susijusiomis su dotacijos susitarimu   

[įrašyti nuorodą į konkretų susitarimą: numerį, veiklos pavadinimą ir santrumpą] (toliau – 

Susitarimas), 

 

kurių bendra suma –    

[bendra suma] EUR, 

 

o bendra deklaruota faktinių išlaidų ir tiesioginių personalo išlaidų, deklaruotų kaip vienetinės išlaidos, 

apskaičiuotos pagal [partnerio][susijusios trečiosios šalies] įprastus išlaidų apskaitos metodus, suma – 

 

[visų deklaruotų faktinių išlaidų ir tiesioginių personalo išlaidų, deklaruotų kaip vienetinės išlaidos, 

apskaičiuotų pagal [partnerio][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) . 

 

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).  

 

                                                 
3  Kurioje partneris deklaruoja vykdant Susitarimą patirtas išlaidas (žr. šabloną „Pavyzdinė finansinė ataskaita“ 

konkretaus susitarimo 3 priede). 
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Procedūros atliktos tik siekiant padėti [Komisijai] [Įstaigai] įvertinti, ar [partnerio][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] [Agentūra] 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 [partnerio] [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, partneriams, kurių apskaita tvarkoma kita nei eurai valiuta, netaikytina procedūra ir 

nustatytinas faktas, susiję su partneriais, 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, [partneris][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.  

 

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. 

….  
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Pavyzdys (neturi būti įtrauktas į ataskaitą): 

1. Partneris nesugebėjo pagrįsti nustatytino fakto Nr. 1 apie ..., nes ... . 

2. Nustatytas faktas Nr. 30 nepatvirtintas, nes metodika, kurią partneris 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 [partneriui][susijusiai 

trečiajai šaliai] ir [Komisijai] [Įstaigai] konfidencialiai naudoti ir gali būti pateikta tik [Komisijai] 

[Įstaigai], vykdant konkretaus susitarimo 13.4 dalyje nustatytus reikalavimus. [Partneris][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] [partnerio][susijusios trečiosios 

šalies] pateikta (-omis) finansine (-ėmis) ataskaita (-omis). Todėl joje nenagrinėjama (-os) jokia (-ios) 

kita (-os) [partnerio][susijusios trečiosios šalies] finansinė (-ės) ataskaita (-os). 
 

Rengiant šią ataskaitą tarp auditoriaus ir partnerio [ir 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 partneriui atstovaujančiu asmeniu; 

-  yra partnerio 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 partnerį. 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 partnerį 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, partneriams, kurių apskaita tvarkoma kita nei eurai valiuta, netaikytina procedūra, susijusi su partneriais, 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 
PARTNERIO 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 
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Nuoroda Procedūros Standartiniai nustatytini faktai 

Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

skaičių). 

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 partnerio 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 partnerio politiką darbo užmokesčio klausimais (pvz., atlyginimų, viršvalandžių, 

kintamojo atlyginimo politiką); 

1) Darbuotojai i) buvo įdarbinti 

tiesiogiai partnerio pagal jo 

nacionalinę teisę, ii) buvo 

vadovaujami tik partnerio, ir 

tik jis už juos atsakė, ir iii) 

gavo darbo užmokestį pagal 

partnerio įprastą praktiką. 

 

2) Personalo išlaidos buvo 

užregistruotos partnerio 

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 
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Nuoroda Procedūros Standartiniai nustatytini faktai 

Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

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. konkretaus 

dotacijos susitarimo 5 straipsnį) ir perskaičiavo į imtį įtrauktų darbuotojų personalo išlaidas. 

elementai. 

5) Nurodytos su veikla susijusios 

personalo išlaidos atitiko 

auditoriaus perskaičiuotas 

išlaidas. 

 

Papildomos procedūros, jei mokėtas papildomas darbo užmokestis  

Siekdamas patvirtinti kitame stulpelyje išvardytus standartinius nustatytinus faktus Nr. 6–9, 

auditorius: 

o peržiūrėjo partnerio pateiktus svarbius dokumentus (kuriuose nurodyta teisinė forma, 

teisės aktų ir (arba) įstatymų nustatytos pareigos, partnerio įprasta papildomo darbo 

užmokesčio politika, tokio užmokesčio apskaičiavimo kriterijai, partnerio 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). 

6) Papildomą darbo užmokestį 

mokantis partneris buvo ne 

pelno teisės subjektas. 

 

7) Sumokėto papildomo darbo 

užmokesčio suma atitiko 

partnerio 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 partneris 

 



Konkretaus susitarimo numeris: [įrašyti numerį] [įrašyti santrumpą] [įrašyti kvietimo kodą] 

 

„Horizonto 2020“ pavyzdiniai dotacijų susitarimai. „Horizonto 2020“ konkretus dotacijos susitarimas su vienu partneriu – v4.0 – 2017 02 27 

11 

Nuoroda Procedūros Standartiniai nustatytini faktai 

Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

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 KONKRETAUS SUSITARIMO 5.2 DALIES A.1 

PUNKTO NUOSTATAS, JI GALI BŪTI NURODYTA KAIP REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS VEIKLOS IŠLAIDOS 

NEVIRŠIJANT TOLIAU NURODYTOS SUMOS: 

 (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 – NE DIDESNIS KAIP 

PROPORCINGAI PAGAL KONKRETAUS SUSITARIMO 5.2 DALIES A.1 PUNKTĄ APSKAIČIUOTA SUMA. 

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 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). 

 

Partnerio 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 

 

10) Į finansinę ataskaitą įtrauktos 

personalo išlaidos 

apskaičiuotos pagal partnerio 

įprastus išlaidų apskaitos 
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Nuoroda Procedūros Standartiniai nustatytini faktai 

Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

faktus Nr. 1–5 ir, jei taikoma, nustatytinus faktus Nr. 6–9, atliko toliau išvardytas procedūras: 

o gavo partnerio įprastų išlaidų apskaitos metodų, pagal kuriuos apskaičiuojamos 

vienetinės išlaidos, aprašymą; 

o peržiūrėjo, ar partnerio 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 

partnerio 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; 

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. 

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. 

 

13) Visos sąmatoje ar biudžete 

numatytos sumos, kurias 

partneris naudojo 

vienetinėms išlaidoms 

apskaičiuoti, turėjo reikšmės 

apskaičiuojant personalo 

išlaidas ir atitiko objektyvią 

ir patikrinamą informaciją. 

 

Į imtį įtrauktų su partneriu dirbančių pagal kitą nei darbo sutartis tiesioginę sutartį fizinių 14) Fizinių asmenų darbo  
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Nuoroda Procedūros Standartiniai nustatytini faktai 

Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

asmenų, pavyzdžiui, konsultantų (ne subrangovų), atveju 

Siekdamas patvirtinti kitame stulpelyje išvardytus standartinius nustatytinus faktus Nr. 14-18, 

auditorius peržiūrėjo šią partnerio 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 partneriui; 

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.). 

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 partneriui, o, jei ne, 

partneris 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 partneriu. 

 

17) Išlaidas pagrindė audito 

įrodymai ir jos buvo 

užregistruotos sąskaitose. 

 

Į imtį įtrauktų trečiosios šalies komandiruotų darbuotojų (ne subrangovų) atveju 18) Komandiruotas personalas  
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Nuoroda Procedūros Standartiniai nustatytini faktai 

Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

Siekdamas patvirtinti kitame stulpelyje išvardytus standartinius nustatytinus faktus Nr. 19-22, 

auditorius peržiūrėjo šią partnerio 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 partneris 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 partneris neatlygina trečiajai šaliai už jam suteiktus išteklius (nemokamai suteikti 

nepiniginiai įnašai) – įrodymus apie trečiosios šalies faktines išlaidas, patirtas 

nemokamai suteikiant išteklius partneriui, 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.). 

teikė ataskaitas partneriui ir 

dirbo partnerio patalpose (jei 

su partneriu nesutarta kitaip).  

19) Vykdyto darbo rezultatai 

priklauso partneriui, o, jei ne, 

partneris 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 partnerio 

sąskaitose. Trečioji šalis 

nepridėjo pelno.  

 

Jei personalas komandiruotas 

neatlygintinai:  

21) Deklaruotos išlaidos 

neviršijo trečiosios šalies 

sąskaitose užregistruotų 

trečiosios šalies išlaidų ir 

buvo pagrįstos dokumentais. 
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Nuoroda Procedūros Standartiniai nustatytini faktai 

Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

A.2 DARBO VALANDOS 

Siekdamas patvirtinti kitame stulpelyje išvardytus standartinius nustatytinus faktus Nr. 23–28, 

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 partneris taikė B metodą, auditorius patikrino, ar buvo tinkamai apskaičiuotas bendras dirbtų 

valandų skaičius ir ar sutartyse buvo nurodytas metų darbo valandų skaičius.   

Jei partneris 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 PARTNERIS 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 PARTNERIUI ASMENS PER METUS DIRBTŲ VALANDŲ SKAIČIUS (ŠIS METODAS KITAME 

STULPELYJE DAR VADINAMAS BENDRO DIRBTŲ VALANDŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMU). BENDRAS 

PARTNERIUI ASMENS PER METUS DIRBTŲ VALANDŲ SKAIČIUS APSKAIČIUOTAS TAIP: ASMENS METŲ 

DARBO VALANDŲ SKAIČIUS PAGAL DARBO SUTARTĮ, TAIKOMĄ DARBO SUSITARIMĄ AR NACIONALINĘ 

22) Partneris 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 partneris taikė B metodą: 

25) Metų darbo valandų, 

viršvalandžių ir nebuvimo 

darbe laiko apskaičiavimą 

buvo įmanoma patikrinti 

remiantis partnerio pateiktais 

dokumentais.  
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Nuoroda Procedūros Standartiniai nustatytini faktai 

Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

TEISĘ, PRIDĖJUS DIRBTUS VIRŠVALANDŽIUS IR ATĖMUS NEBUVIMO DARBE (PAVYZDŽIUI, LAIKINOJO 

NEDARBINGUMO AR TIKSLINIŲ ATOSTOGŲ) LAIKĄ. 

C. STANDARTINIS METŲ DARBO VALANDŲ SKAIČIUS, KURĮ PARTNERIS 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. 

25.1) Partneris apskaičiuoja 

valandos įkainius visiems 

finansiniams metams pagal 

A.3 procedūrą (partneriams, 

kurie valandos įkainius 

skaičiuoja atskiriems 

mėnesiams, B metodo 

taikyti negalima). 

Jei partneris taikė C metodą: 

26) Standartinio metų darbo 

valandų skaičiaus 

apskaičiavimą buvo 

įmanoma patikrinti remiantis 

partnerio pateiktais 

dokumentais. 

 

27) Metų darbo valandų skaičius, 

naudojamas valandos įkainiui 

apskaičiuoti, atitiko partnerio 

įprastus išlaidų apskaitos 

metodus ir sudarė ne mažiau 

kaip 90 proc. metų darbo 

valandų skaičiaus. 

 

A.3 PERSONALO VALANDOS ĮKAINIAI 28) Partneris taikė šį metodą 

[pasirinkti vieną variantą, o 
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Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

I. Vienetinių išlaidų, apskaičiuojamų pagal partnerio įprastus išlaidų apskaitos metodus (toliau – 

vienetinės išlaidos), atveju:  

Jei partneris turėjo Komisijos patvirtintą vienetinių išlaidų apskaičiavimo metodikos sertifikatą, 

jis auditoriui pateikė patvirtintos metodikos aprašymą ir iš Komisijos gautą pripažinimo raštą. 

Auditorius patikrino, ar partneris iš tiesų naudojo patvirtintą metodiką. Jei taip, tolesnis 

tikrinimas nereikalingas.   

Jei partneris neturėjo Komisijos patvirtinto vienetinių išlaidų apskaičiavimo metodikos 

sertifikato arba patvirtinta metodika taikoma nebuvo, auditorius: 

o peržiūrėjo partnerio 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 partnerio 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 partneris įkainius nustato 

kitą ištrinti]: 

[I variantas: vienetinės išlaidos 

(valandos įkainiai) buvo 

apskaičiuoti pagal partnerio 

įprastus išlaidų apskaitos 

metodus] 

[II variantas: buvo taikyti 

individualūs valandos įkainiai] 

Pasirinkus I variantą dėl 

vienetinių išlaidų ir jei partneris 

taiko Komisijos patvirtintą 

metodiką:  

29) Valandos įkainiams 

apskaičiuoti partneris taikė 

Komisijos patvirtintą 

metodiką. Ji atitiko 

organizacijos įprastus išlaidų 

apskaitos metodus ir buvo 

taikoma nuosekliai visai 

veiklai, nepriklausomai nuo 

finansavimo šaltinio. 
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Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

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, partneris nurodė tik per konkretų 

mėnesį susidariusią darbo užmokesčio dalį. 

 

PARTNERIO 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 PARTNERIO APSKAIČIUOTO TOS PAČIOS 

KATEGORIJOS BENDRO METŲ DARBO VALANDŲ SKAIČIAUS. 

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). 

Pasirinkus I variantą dėl 

vienetinių išlaidų ir jei partneris 

taiko Komisijos nepatvirtintą 

metodiką: 

30) Auditoriaus perskaičiuotos 

vienetinės išlaidos atitiko 

partnerio taikytus įkainius. 

 

Pasirinkus II variantą dėl 

individualių valandos įkainių: 

31) Auditoriaus perskaičiuoti 

individualūs įkainiai atitiko 

partnerio taikytus įkainius. 

31.1) Kiekvienais tikrintais visais 

finansiniais metais partneris 

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 
32) Visi asmenys kasdien / 
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Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

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 partnerio 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 

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). 

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. 

 

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 
36) Tai, kad dirbtas vien tik su 

veiklos įgyvendinimu susijęs 
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Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

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 partneris 

pasirašė pareiškimą, kuriame patvirtinama, kad jie dirbo tik su veiklos įgyvendinimu susijusį 

darbą. 

darbas, patvirtina partnerio 

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. 38–42, 

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 

patvirtinamaisiais dokumentais; 

o partneris 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 

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 jų 

vertinimas. Subrangos 

sutartys buvo sudarytos 

vadovaujantis ekonominio 
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Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

sutartis, partneris užtikrino, kad ji būtų sudaryta vadovaujantis ekonominio naudingumo 

principu, laikantis skaidrumo ir vienodų sąlygų sudarymo principų). 

Visų pirma: 

i. jei partneris 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 partneris nepriklausė pirmiau nurodytai kategorijai, auditorius patikrino, ar partneris 

vadovavosi savo įprastomis viešojo pirkimo taisyklėmis ir Susitarimo sąlygomis. 

Peržiūrėdamas į imtį įtrauktus išlaidų punktus, auditorius taip pat patikrino, ar: 

o ; 

o partneris ir subrangovas buvo pasirašę susitarimų; 

o buvo įrodymų, kad paslaugas teikė subrangovas. 

naudingumo principu. 

(Jei nebuvo gauta skirtingų 

pasiūlymų, auditorius ataskaitos 

skirsnyje „Išimtys“ paaiškina 

partnerio nurodytas priežastis. 

Komisija išanalizuos šią 

informaciją, kad galėtų įvertinti, 

ar šias išlaidas galima pripažinti 

atitinkančiomis reikalavimus) 

39) Netaikoma  

40) Visos subrangos sutartys 

buvo patvirtintos partnerio 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 

(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). 

 

42) Buvo tenkinamos visos 

būtiniausios sąlygos. 
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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. 

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 partnerio įprastą kelionės išlaidų politiką. Šiuo 

tikslu partneris 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 

43) Išlaidos buvo patirtos, 

patvirtintos ir kompensuotos 

vadovaujantis partnerio 

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.  
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Rezultatas 

(C / E / 

Netaikoma) 

konferencijos datas ir (arba) trukmę; 

o nedeklaruota reikalavimų neatitinkančių arba per didelių ar neapgalvotų išlaidų (žr. 

konkretaus dotacijos susitarimo 5.5 dalį). 

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 partnerio 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);  

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 partnerio šalyje 

taikytinas taisykles ir partnerio įprastus apskaitos metodus (pvz., ar nusidėvėjimas buvo 

apskaičiuojamas remiantis įsigijimo verte). 

Auditorius patikrino, ar nebuvo deklaruota reikalavimų neatitinkančių išlaidų, tokių kaip 

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. 

 

50) Nusidėvėjimo įvertinimo 

metodas, pagal kurį 

nurodytos kompensuotinos 

išlaidos, susijusios su veiklai 

priskirtu turtu, atitiko 

partnerio šalyje taikytinas 

taisykles ir partnerio įprastus 

apskaitos metodus. 

 



Konkretaus susitarimo numeris: [įrašyti numerį] [įrašyti santrumpą] [įrašyti kvietimo kodą] 

 

„Horizonto 2020“ pavyzdiniai dotacijų susitarimai. „Horizonto 2020“ konkretus dotacijos susitarimas su vienu partneriu – v4.0 – 2017 02 27 

24 

Nuoroda Procedūros Standartiniai nustatytini faktai 

Rezultatas 
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atskaitomas PVM, nuostoliai dėl valiutos kurso pokyčių, per didelės arba neapgalvotos išlaidos 

(žr. konkretaus dotacijos susitarimo 5.5 dalį). 

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 partnerio įprastus apskaitos 

metodus; 

o nedeklaruota reikalavimų neatitinkančių arba per didelių ar neapgalvotų išlaidų (žr. 

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 partnerio 

apskaitos politika ir buvo 

tinkamai pagrįstos. 
 

56) Nedeklaruota reikalavimų 

neatitinkančių arba per 

didelių ar neapgalvotų 

išlaidų. Vidaus sąskaitų 

faktūrų ir (arba) rinkliavų 
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konkretaus dotacijos susitarimo 5 straipsnį). 

Be to, auditorius patikrino, ar šios prekės ir paslaugos buvo nupirktos vadovaujantis partnerio 

vidaus gairėmis ir procedūromis, visų pirma: 

o jei partneris 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 partneris nepriklausė pirmiau nurodytai kategorijai, auditorius patikrino, ar partneris 

vadovavosi savo įprastomis viešojo pirkimo taisyklėmis ir Susitarimo sąlygomis. 

Peržiūrėdamas į imtį įtrauktus išlaidų punktus, auditorius taip pat patikrino, ar: 

o partneris 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 partneris 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. 

atveju nurodytos tik pačios 

išlaidos be jokių antkainių. 

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 

partnerio nurodytas priežastis. 

Komisija išanalizuos šią 

informaciją, kad galėtų įvertinti, 

ar šias išlaidas galima pripažinti 

atitinkančiomis reikalavimus) 
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D.4 SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRA SUSIJUSIOS BENDROS 

KAPITALIZUOTOSIOS IR VEIKLOS IŠLAIDOS 

Auditorius įsitikino, kad buvo gautas teigiamas (EB tarnybų išduotas) partnerio išlaidų apskaitos 

metodikos ex ante vertinimas, kad partneris 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. 59–60), 

Auditorius įsitikino, kad partneris nuosekliai taikė teigiamame ex-ante vertinime aprašytą ir 

patvirtintą metodiką. 

 

Jei NEGAUTA teigiamo ex ante vertinimo (žr. kitame stulpelyje pateiktą standartinį 

nustatytą faktą Nr. 61), 
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. 61), 

 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. 

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. 

 

60) Į deklaruotas tiesiogines 

išlaidas nebuvo įtraukta jokių 

su didele mokslinių tyrimų 

infrastruktūra susijusių 

netiesioginių išlaidų. 
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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. 62-66, 

auditorius: 

o gavo partnerio įprastų išlaidų apskaitos metodų, pagal kuriuos apskaičiuojamos išlaidos 

prekėms ir paslaugoms, už kurias išrašomos vidaus sąskaitos faktūros (vienetinės 

išlaidos), aprašymą; 

o peržiūrėjo, ar partnerio 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. konkretaus dotacijos susitarimo 5 straipsnį), nebuvo atsižvelgta į 

reikalavimų neatitinkančius išlaidų punktus ar prašomas padengti kitų biudžeto 

kategorijų išlaidas, visų pirma netiesiogines išlaidas; 

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, 

61) Į finansinę ataskaitą įtrauktos 

išlaidos prekėms ir 

paslaugoms, už kurias 

išrašomos vidaus sąskaitos 

faktūros, buvo apskaičiuotos 

pagal partnerio įprastus 

išlaidų apskaitos metodus. 

 

 

62) Išlaidų apskaitos metodus, 

pagal kuriuos buvo 

apskaičiuotos išlaidos 

prekėms ir paslaugoms, už 

kurias išrašomos vidaus 

sąskaitos faktūros, partneris 

taikė nuosekliai, remdamasis 

objektyviais kriterijais, 

nepriklausomai nuo 

finansavimo šaltinio. 

 

63) Vienetinės išlaidos 

apskaičiuotos remiantis 

faktinėmis partnerio 

sąskaitose užregistruotomis 

išlaidomis konkrečiai prekei 

ar paslaugai, neįskaitant 

reikalavimų neatitinkančių ar 

į kitas biudžeto kategorijas 
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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. 

įtrauktų išlaidų. 

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) Partnerių, 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 

66) Naudoti kitos valiutos 

konvertavimo į eurus kursai 

atitiko dotacijos susitarime 
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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 iš 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. 

nustatytas taisykles, ir 

galutiniai skaičiai nesiskyrė. 

b) Partnerių, 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 iš šių skaičių): 

KITA VALIUTA IŠREIKŠTOS PATIRTOS IŠLAIDOS Į EURUS KONVERTUOJAMOS PAGAL PARTNERIO 

ĮPRASTUS APSKAITOS METODUS. 

67) Partneris taikė savo įprastus 

apskaitos metodus. 
 

 

 

[Audito įmonės teisinis pavadinimas] 

[Įgaliotojo atstovo vardas, pavardė ir pareigos] 

[metai mėnuo diena] 

<Auditoriaus parašas> 

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

