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

Versija 
Paskelbimo 

data 
Pakeitimai 

1.0 
versija 

2013 12 11  Pirminė versija 

2.0 ir 2.1 

versijos 

2014 10 01 

2015 10 01 

 Pagrindiniai pakeitimai, palyginti su pavyzdinio dotacijos 

susitarimo 1 versija: 

 20.4 dalis: teikiama tik viena konsorciumo finansinė 
ataskaita; 

 21.2 dalis „Išankstinio finansavimo mokėjimas. Suma. 

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

 21.4 dalis: finansinė atsakomybė tenka tik koordinatoriui;  

 50 straipsnis: tuo atveju, kai nutraukus vieno ar daugiau 
gavėjų dalyvavimą dotacijos susitarimas lieka galioti (t. y. 
padaromas jo pakeitimas), nėra skaičiuojama gavėjui, kurio 
dalyvavimas nutrauktas, mokėtina suma.  

 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: 

 34.1 dalis „Pareiga laikytis etikos ir mokslinių tyrimų etikos 

principų“ pakeista siekiant akcentuoti mokslinių tyrimų etikos 
standartus, kurių turi laikytis gavėjai; 

 34.2 dalis „Veiksmai, dėl kurių kyla etikos klausimų“ pakeista 
siekiant supaprastinti gavėjams nustatytus įpareigojimus 

prieš pradedant vykdyti veiksmą, dėl kurio kyla etikos 
klausimų, pateikti su etika susijusią informaciją; 

 36.1 dalis „Bendroji pareiga saugoti konfidencialumą“ 
pakeista siekiant suteikti daugiau galimybių susipažinti su 
konfidencialia informacija Komisijos / Įstaigos darbuotojams 

ir kitoms ES institucijoms bei įstaigoms;  

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

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

Pavyzdžiui, susijusi trečioji šalis yra bankrutavusi.   

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

4.0 
versija 

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

 52.1 dalis „Bendravimo formos ir priemonės“. 

 Su kitais nedideliais redakciniais pakeitimais ir korektūros klaidų 

taisymais galima susipažinti versijoje su žymėtaisiais keitiniais. 

5.0 
versija 

2017 10 18  Pagrindiniai pakeitimai, palyginti su pavyzdinio dotacijos 
susitarimo 4.0 versija: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_v3.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_v3.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_v4.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_v4.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_track-v3.0-v4.0_en.doc
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 34 straipsnis „Etika ir mokslinių tyrimų etika“ pakeistas 

siekiant suderinti nuostatas dėl etikos ir mokslinių tyrimų 

etikos principų su naujuoju ALLEA (Visų Europos akademijų 

federacijos) priimtu Europos mokslinių tyrimų etikos 

kodeksu. 

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

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_track-v4.0-v5.0_en.doc
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PAVYZDINIS DOTACIJOS SUSITARIMAS PAGAL  

PROGRAMĄ „HORIZONTAS 2020“1 

DĖL MVĮ SKIRTOS PRIEMONĖS PIRMOJO ETAPO DOTACIJŲ2  

(„HORIZONTO 2020“ PAVYZDINIS MVĮ SKIRTOS PRIEMONĖS PIRMOJO 

ETAPO DOTACIJOS SUSITARIMAS SU VIENU GAVĖJU) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mėlynai pažymėtos išnašos nebus rodomos IT sistemos sugeneruotame pasirašyti skirtame tekste 

(nes jose pateikiamos apibrėžtys arba nuorodos į teisinius dokumentus). Kitų išnašų tekste neliks 
(nes jose pateikiami tik vidaus nurodymai).  

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

bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) (toliau – Bendrosios 

programos „Horizontas 2020“ reglamentas Nr. 1291/2013) (OL L 347, 2013 12 20, p. 104). 
2  MVĮ skirtos priemonės pirmojo etapo dotacijomis finansuojamos mažosios ir vidutinės įmonės (toliau – 

MVĮ), siekiančios išsiaiškinti naujų reikšmingų idėjų (dėl naujų produktų, procesų, paslaugų ir technologijų 
ar esamų technologijų pritaikymo rinkoje naujų būdų) įgyvendinimo galimybes ir nustatyti jų komercinį 
potencialą bei gyvybingumą (koncepcijos pagrindimas). 

 

EUROPOS KOMISIJA 
Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų  
vykdomoji įstaiga (EASME) 

 
Direktorius  

Įvadinės pastabos  

 

„Horizonto 2020“ pavyzdinis MVĮ skirtos priemonės pirmojo etapo dotacijos susitarimas su vienu gavėju nuo 
bendrojo pavyzdinio dotacijos susitarimo su vienu gavėju skiriasi taip: 

 4 straipsnis (veiklos biudžeto sąmata)  

 5 straipsnis (didžiausia dotacijos suma, dotacijos forma ir kompensavimo norma)  

 6 straipsnis (speciali išlaidų forma vienkartinės išmokos atveju)  

 7 straipsnis (MVĮ skirtos priemonės pirmajam etapui specialiai pritaikyta nuostata) 

 8, 12, 14, 15, 16, 23a–33, 37, 39 straipsniai (netaikomi)  

 10 straipsnis (MVĮ skirtos priemonės pirmajam etapui specialiai pritaikyta nuostata dėl pirkimo)  

 13 straipsnis (MVĮ skirtos priemonės pirmajam etapui specialiai pritaikyta nuostata dėl subrangos) 

 18 straipsnis (MVĮ skirtos priemonės pirmajam etapui specialiai pritaikyta nuostata dėl įrašų 

saugojimo) 

 20 straipsnis (MVĮ skirtos priemonės pirmajam etapui specialiai pritaikytos nuostatos dėl ataskaitų 
teikimo) 

 21 straipsnis (MVĮ skirtos priemonės pirmajam etapui specialiai pritaikytos mokėjimo nuostatos)  

 36 straipsnis (MVĮ skirtos priemonės pirmajam etapui specialiai pritaikyta nuostata dėl 
konfidencialumo) 

 38 straipsnis (MVĮ skirtos priemonės pirmajam etapui specialiai pritaikyta nuostata dėl veiklos 

garsinimo) 

 42 straipsnis (MVĮ skirtos priemonės pirmajam etapui specialiai pritaikyta nuostata dėl vienkartinės 
išmokos) 

 50 straipsnis (MVĮ skirtos priemonės pirmajam etapui specialiai pritaikyta nuostata dėl vienkartinės 

išmokos) 

 2 priedas – pavyzdinė veiklos biudžeto sąmata 

 4 priedas – pavyzdinė finansinė ataskaita 
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 Pilka teksto spalva reiškia, kad „Horizonto 2020“ bendrajame pavyzdiniame dotacijos susitarime 
pateiktas tekstas netaikomas šiame dotacijos 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. 

 

 

DOTACIJOS SUSITARIMAS  
 

NR. [įrašyti numerį] – [įrašyti santrumpą] 

 

Šį susitarimą (toliau – Susitarimas) sudaro šios šalys:  

 

viena šalis – 

 

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME) (toliau – Įstaiga), 

veikianti pagal Europos Komisijos (toliau – Komisija) jai suteiktus įgaliojimus, kuriai, 

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

[departamentas], [pareigos]], [vardas ir pavardė]3, 

 

ir  

 

kita šalis – 

 

gavėjas – 

 

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

pasirašant šią prisijungimo formą, atstovauja [vardas ir pavardė, pareigos]. 

 

Nurodytos šalys susitarė sudaryti šį Susitarimą toliau pateiktomis sąlygomis.  

 

Pasirašydamas Susitarimą, gavėjas sutinka gauti dotaciją ir savo paties atsakomybe panaudoti 

ją vadovaudamasis Susitarimu ir vykdydamas visas jame nustatytas pareigas ir sąlygas.  

 

Susitarimą sudaro: 

 

Sąlygos 

 

1 priedas.  Veiklos aprašas  
 

2 priedas.  Veiklos biudžeto sąmata  
 

3 priedas. Netaikoma 

                                                 
3 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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4 priedas. Pavyzdinė finansinė ataskaita 
 

5 priedas. Netaikoma 
 

6 priedas. Netaikoma 
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1 SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 STRAIPSNIS. SUSITARIMO DALYKAS  

 

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

gavėjui 2 skyriuje nustatytai veiklai įgyvendinti. 

 

 

2 SKYRIUS.  VEIKLA 

 

2 STRAIPSNIS. ĮGYVENDINTINA VEIKLA  

 

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

santrumpą] (toliau – veikla). 

 

3 STRAIPSNIS. VEIKLOS TRUKMĖ IR PRADŽIOS DATA 

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

pirmos mėnesio, einančio po Susitarimo įsigaliojimo datos (žr. 58 straipsnį), dienos] 
[prireikus veiklai pritaikytas 2 VARIANTAS: [įrašyti datą]]4,5 (toliau – veiklos pradžios 

data).  

 

4 STRAIPSNIS. BIUDŽETO SĄMATA IR BIUDŽETO LĖŠŲ PERKĖLIMAI 

 

4.1. Biudžeto sąmata 

 

Veiklos biudžeto sąmata pateikta 2 priede. 

 

Joje nurodyta biudžeto kategorija, numatomos reikalavimus atitinkančios išlaidos ir jų forma 

(žr. 5 ir 6 straipsnius). 

 

4.2.  Biudžeto lėšų perkėlimai  

 

Netaikoma.  

 

 

3 SKYRIUS.  DOTACIJA 

 

5 STRAIPSNIS. DOTACIJOS SUMA, DOTACIJOS FORMA, KOMPENSAVIMO 

NORMOS IR IŠLAIDŲ FORMOS 

 

5.1. Didžiausia dotacijos suma  

 

Didžiausia dotacijos suma – 50 000 EUR (penkiasdešimt tūkstančių eurų). 

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

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

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



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

„Horizonto 2020“ pavyzdiniai dotacijų susitarimai. „Horizonto 2020“ pavyzdinis MVĮ skirtos priemonės 

pirmojo etapo dotacijos susitarimas su vienu gavėju – v5.0 – 2017 10 18 

13 

 

5.2. Dotacijos forma, kompensavimo norma ir išlaidų forma 

 

Dotacija kompensuojama 70 proc. reikalavimus atitinkančių veiklos išlaidų (žr. 6 straipsnį) 

(toliau – dotacija reikalavimus atitinkančioms išlaidoms kompensuoti) (žr. 2 priedą). 

 

Numatoma reikalavimus atitinkančių veiklos išlaidų suma – 71 429 EUR (septyniasdešimt 

vienas tūkstantis keturi šimtai dvidešimt devyni eurai).   

 

Reikalavimus atitinkančios (žr. 6 straipsnį) galimybių studijos išlaidos turi būti 

deklaruojamos kaip 2 priede nustatyta vienkartinė išmoka (t. y. kaip vienkartinės išmokos 

išlaidos).  

 

5.3.   Galutinės dotacijos sumos apskaičiavimas 

 

Galutinė dotacijos suma priklauso nuo tinkamo veiklos įgyvendinimo pagal Susitarimo 

sąlygas.  

 

Šią sumą, išmokėdama likutį (žr. 21 dalį), Įstaiga apskaičiuoja atlikdama šiuos veiksmus:  

 

1 veiksmas. Pritaikoma kompensavimo norma;  

 

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

pareigų nevykdymo. 

 

5.3.1. 1 veiksmas. Reikalavimus atitinkančioms išlaidoms pritaikoma kompensavimo 

norma 

 

Gavėjo deklaruotoms ir Įstaigos patvirtintoms (žr. 21 straipsnį) reikalavimus atitinkančioms 

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

(žr. 5.2 dalį). 

 

5.3.2. 2 veiksmas. Suma sumažinama dėl esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavimo arba 

esminio pareigų nevykdymo. Apskaičiuojama sumažinta didžiausia dotacijos suma 

 

Jei dotacijos suma mažinama (žr. 43 straipsnį), Įstaiga sumažintą didžiausią dotacijos sumą 

apskaičiuoja iš 5.1 dalyje nustatytos didžiausios dotacijos sumos atimdama atitinkamą sumą 

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

arba pažeidimo, susijusio su pareigų nevykdymu, sunkumui). 

 

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

 

- atlikus 1 veiksmą gauta suma arba  

 

- atlikus 2 veiksmą gauta suma. 
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5.4.  Patikslintos galutinės dotacijos sumos apskaičiavimas 

 

Jei Įstaiga atsisako pripažinti tam tikras išlaidas (žr. 42 straipsnį) ar sumažina dotaciją (žr. 43 

straipsnį) jau išmokėjusi likutį (visų pirma, po patikrų, peržiūrų, audito ar tyrimų, žr. 22 

straipsnį), ji apskaičiuoja patikslintą galutinę dotacijos sumą.  

 

Šią sumą, atsižvelgdama į nustatytus faktus, Įstaiga apskaičiuoja taip:  

 

- atsisakydama pripažinti išlaidas, Įstaiga patvirtina patikslintas reikalavimus 

atitinkančias išlaidas ir pritaiko joms kompensavimo normą; 

 

- mažindama dotaciją, ji sumažina sumą proporcingai klaidų ar pažeidimų dydžiui, 

sukčiavimo mastui arba pažeidimo, susijusio su pareigų nevykdymu, sunkumui (žr. 

43.2 dalį).  

 

Jei kartu ir atsisakoma pripažinti išlaidas, ir mažinama dotacija, patikslinta galutinė 

dotacijos suma yra mažesnioji iš dviejų nurodytų sumų.  

 

6 STRAIPSNIS. REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS IR JŲ NEATITINKANČIOS 

IŠLAIDOS  

 

6.1. Reikalavimus atitinkančios išlaidos 

 

Išlaidos, priklausančios biudžeto kategorijai 

 

A. Galimybių studijos išlaidos (tiesioginės ir netiesioginės išlaidos)  

 

atitinka reikalavimus (toliau – reikalavimus atitinkančios išlaidos), jei jos atitinka 2 priede 

nustatytą vienkartinę išmoką ir jei yra tinkamai pagal 1 priedą įgyvendintos atitinkamos 

veiklos užduotys ar dalys. 

 

6.2. Reikalavimų neatitinkančios išlaidos 

 

Reikalavimų neatitinkančios išlaidos yra: 

 

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

 

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

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

kitų nei Įstaiga institucijų skiriamas dotacijas, kuriomis vykdomas ES ir Euratomo 

biudžetas). 

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

neįskaičiuotinų išlaidų kategorijos: [įrašyti neįskaičiuotinų išlaidų kategorijos 

pavadinimą]].  

 

6.3. Reikalavimų neatitinkančių išlaidų deklaravimo pasekmės 

 

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

 

 

4 SKYRIUS. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

1 SKIRSNIS. SU VEIKLOS ĮGYVENDINIMU SUSIJUSIOS TEISĖS IR  PAREIGOS 

 

7 STRAIPSNIS. BENDROJI PAREIGA TINKAMAI ĮGYVENDINTI VEIKLĄ 

 

7.1.  Bendroji pareiga tinkamai įgyvendinti veiklą 

 

Gavėjas turi įgyvendinti veiklą taip, kaip aprašyta 1 priede, laikydamasis Susitarimo nuostatų 

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

pareigas.  

 

7.2. Pareigų nevykdymo pasekmės  

 

Jei gavėjas netinkamai įgyvendina veiklą (arba jos dalį), visos atitinkamos išlaidos bus 

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

straipsnį). 

 

Jei gavėjas nevykdo kurios nors kitos pareigos, gali būti mažinama dotacija (žr. 43 straipsnį).  

 

Tokiu atveju taip pat gali būti taikoma bet kuri iš kitų 6 skyriuje aprašytų priemonių.  

 

8 STRAIPSNIS. VEIKLAI ĮGYVENDINTI REIKALINGI IŠTEKLIAI. VEIKLOJE 

DALYVAUJANČIOS TREČIOSIOS ŠALYS 

 

Gavėjas turi turėti veiklai įgyvendinti reikalingus išteklius.  

 

Jei to reikia veiklai įgyvendinti, gavėjas gali:  

 

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

 

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

straipsnį). 

 

Tokiais atvejais už veiklos įgyvendinimą Įstaigai atsako tik gavėjas. 

 

9 STRAIPSNIS. ES FINANSAVIMO NEGAUNANČIŲ GAVĖJŲ ATLIEKAMAS 

VEIKLOS UŽDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS  
 

Netaikoma. 

 

10 STRAIPSNIS. PREKIŲ, DARBŲ AR PASLAUGŲ PIRKIMAS 

 

10.1.  Prekių, darbų ar paslaugų pirkimo taisyklės 
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Jei to reikia veiklai įgyvendinti, gavėjas gali pirkti prekes, darbus ar paslaugas.  

 

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

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

interesų konflikto (žr. 35 straipsnį).  

 

Gavėjas turi užtikrinti, kad Įstaiga, Komisija, Europos Audito Rūmai ir Europos kovos su 

sukčiavimu tarnyba (OLAF) galėtų naudotis 22 ir 23 straipsniuose nustatytomis savo teisėmis 

ir gavėjo rangovų atžvilgiu. 

 

10.2.  Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

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

dotacija (žr. 43 straipsnį). 

 

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

priemonių. 

 

11 STRAIPSNIS. TREČIŲJŲ ŠALIŲ ATLYGINTINAI SUTEIKTŲ NEPINIGINIŲ 

ĮNAŠŲ NAUDOJIMAS 

 

Netaikoma. 

 

12 STRAIPSNIS. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEMOKAMAI SUTEIKTŲ NEPINIGINIŲ 

ĮNAŠŲ NAUDOJIMAS 

Netaikoma. 

 

13 STRAIPSNIS. SUBRANGOVŲ ATLIEKAMAS VEIKLOS UŽDUOČIŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

13.1. Veiklos užduočių pavedimo subrangovams taisyklės 

 

Jei to reikia veiklai įgyvendinti, gavėjas gali sudaryti subrangos sutartis dėl tam tikrų 1 priede 

aprašytų veiklos užduočių įgyvendinimo. 

 

Gavėjas turi užtikrinti, kad subrangos sutartys būtų sudaromos vadovaujantis ekonomiškai 

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

atlikdamas jis turi vengti bet kokio interesų konflikto (žr. 35 straipsnį).  

 

Gavėjas turi užtikrinti, kad Įstaiga, Komisija, Europos Audito Rūmai ir Europos kovos su 

sukčiavimu tarnyba (OLAF) galėtų naudotis 22 ir 23 straipsniuose nustatytomis savo teisėmis 

ir gavėjo subrangovų atžvilgiu. 

 

Gavėjas turi užtikrinti, kad 35, 36, 38 ir 46 straipsniuose nustatytos jo pareigos galiotų ir 

subrangovams. 
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13.2.  Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

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

dotacija (žr. 43 straipsnį).  

 

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

priemonių. 

 

14 STRAIPSNIS. SUSIJUSIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ ATLIEKAMAS VEIKLOS 

UŽDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS 

Netaikoma. 

 

15 STRAIPSNIS. FINANSINĖ PARAMA TREČIOSIOMS ŠALIMS  

 

Netaikoma. 

 

16 STRAIPSNIS. TARPVALSTYBINĖS AR VIRTUALIOS PRIEIGOS PRIE 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS TEIKIMAS  

Netaikoma. 

 

 

2 SKIRSNIS.  SU DOTACIJOS ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS TEISĖS IR 

PAREIGOS  

 

17 STRAIPSNIS. BENDROJI PAREIGA INFORMUOTI 

 

17.1. Bendroji pareiga paprašius teikti informaciją  

 

Gavėjas, įgyvendindamas veiklą ar vėliau, turi pateikti visą prašomą informaciją, kad būtų 

galima patikrinti, ar veikla įgyvendinama tinkamai ir ar vykdomos Susitarime nustatytos 

pareigos.  

 

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

turėti įtakos Susitarimui 

 

Gavėjas turi užtikrinti, kad dalyvių portalo gavėjų registre (naudojant elektroninę keitimosi 

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

adresas, teisiniai atstovai, teisinė forma ir organizacijos tipas, būtų nuolat atnaujinama. 

 

Gavėjas turi nedelsdamas informuoti Įstaigą apie bet kurį iš šių faktų:  

 

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

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

teisinės, finansinės, techninės, organizacinės ar su nuosavybe susijusios padėties 

pokyčius; 

 

(b) aplinkybes, turinčias įtakos: 
 

(i) sprendimui skirti dotaciją arba 
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(ii) Susitarime nustatytų reikalavimų laikymuisi. 

 

17.3. Pareigų nevykdymo pasekmės  

 

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

dotacija (žr. 43 straipsnį).  

 

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

priemonių. 

 

18 STRAIPSNIS. ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS. PATVIRTINAMIEJI DOKUMENTAI 

 

18.1. Pareiga saugoti deklaruotas išlaidas patvirtinančius įrašus ir kitus 

patvirtinamuosius dokumentus 

 

Gavėjas turi trejus metus po likučio išmokėjimo saugoti atitinkamus įrašus ir kitus 

patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius, kad buvo tinkamai įgyvendintos 1 priede 

aprašytos atitinkamos užduotys ar veiklos dalis. Gavėjui nereikia nurodyti kompensuotų 

faktinių reikalavimus atitinkančių išlaidų arba pateikti patvirtinamųjų dokumentų 

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

 

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

straipsnį), gavėjas turi leisti susipažinti su šiais įrašais ir dokumentais.  

 

Jei tebevyksta su Susitarimu susijusios patikros, peržiūros, auditas, tyrimai, bylinėjimasis ar 

yra pateikti kiti ieškiniai (taip pat jei išplečiamas nustatytų faktų taikymas, žr. 22 straipsnį), 

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

 

Gavėjas turi saugoti dokumentų originalus. Skaitmeniniai ir suskaitmeninti dokumentai 

laikomi originalais, jei juos leidžiama naudoti taikomame nacionaliniame įstatyme. Įstaiga 

gali priimti ne originalus, jei ji mano, kad jais užtikrinamas panašus patikinimo lygis.  

 

18.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, nepakankamai 

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

atsisakyta jas pripažinti (žr. 42 straipsnį).  

 

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

priemonių. 

 

19 STRAIPSNIS. REZULTATŲ PATEIKIMAS 

 

19.1. Pareiga pateikti rezultatus  

 

Gavėjas turi pateikti 1 priede nurodytus rezultatus laikydamasis tame priede nustatytų 

terminų ir sąlygų.  
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19.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, Įstaiga gali taikyti bet 

kurią iš 6 skyriuje aprašytų priemonių. 

 

20 STRAIPSNIS. ATASKAITŲ TEIKIMAS. MOKĖJIMO PRAŠYMAI 

 

20.1. Pareiga pateikti ataskaitą  

 

Gavėjas turi pateikti Įstaigai (žr. 52 straipsnį) šiame straipsnyje nurodytą galutinę ataskaitą. 

Ši ataskaita, į kurią įeina mokėjimo prašymas, turi būti parengta naudojant elektroninėje 

keitimosi informacija sistemoje pateiktas formas ir šablonus (žr. 52 straipsnį).  

 

20.2. Ataskaitinis laikotarpis 

 

Veiklos ataskaitinis laikotarpis: 

 

 - AL1: nuo 1 iki [X] mėnesio. 

 

20.3. Periodinės ataskaitos. Tarpinių mokėjimų prašymai 

 

Netaikoma. 

 

20.4. Galutinė ataskaita. Prašymas išmokėti likutį 

 

Gavėjas turi per 60 dienų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikti Įstaigai (žr. 52 

straipsnį) galutinę ataskaitą, į kurią įeina prašymas išmokėti likutį. 

 

Galutinę ataskaitą turi sudaryti: 

 

(a) kartu su santrauka pateikiama galutinė techninė ataskaita, susidedanti iš: 

 

(i) rezultatų apžvalgos; 

 

(ii) išvadų dėl veiklos; 

 

(iii) 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) galutinė finansinės informacijos ataskaita, į kurią įeina finansinė ataskaita (žr. 4 

priedą) ir prašymas išmokėti likutį.  

 

Finansinėje ataskaitoje turi būti tiksliai nurodytos reikalavimus atitinkančios išlaidos 

(vienkartinės išmokos išlaidos, žr. 6 straipsnį ir 2 priedą). 

 

Įstaiga neatsižvelgs į finansinėje ataskaitoje nedeklaruotas sumas. 
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Gavėjas turi patvirtinti, kad: 

 

- pateikta visa informacija, ji patikima ir teisinga; 

 

- deklaruotos išlaidos atitinka reikalavimus (t. y. veikla buvo tinkamai 

įgyvendinta, žr. 6 straipsnį); 

 

- išlaidos (t. y. tinkamas veiklos įgyvendinimas) gali būti pagrįstos 

atitinkamais įrašais ir patvirtinamaisiais dokumentais (žr. 18 straipsnį), 

kurie bus pateikti paprašius (žr. 17 straipsnį) arba vykstant patikroms, 

peržiūroms, auditui ir tyrimams (žr. 22 straipsnį). 

 

20.5. Informacija apie visas patirtas išlaidas 

 

Netaikoma. 

 

20.6. Finansinėse ataskaitose nurodoma valiuta  

 

Sumos finansinėse ataskaitose turi būti nurodytos eurais.  

 

20.7. Ataskaitos teikimo kalba 

 

Visos ataskaitos (galutinės techninės ataskaitos ir galutinės finansinės informacijos 

ataskaitos, įskaitant finansines ataskaitas) turi būti teikiamos ta kalba, kuria sudarytas 

Susitarimas. 

 

20.8. Pareigų nevykdymo pasekmės  

 

Jei pateikta ataskaita neatitinka šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, Įstaiga gali 

sustabdyti mokėjimo terminą (žr. 47 straipsnį) ir taikyti bet kurią iš kitų 6 skyriuje aprašytų 

priemonių. 

 

Jei gavėjas nevykdo savo pareigos pateikti ataskaitą ir jei šios pareigos neįvykdo per 30 dienų 

nuo tada, kai gavo raštišką priminimą, Įstaiga gali nutraukti Susitarimą (žr. 50 straipsnį) arba 

taikyti bet kurią iš kitų 6 skyriuje aprašytų priemonių. 

 

21 STRAIPSNIS. MOKĖJIMAI IR MOKĖJIMO TVARKA  

 

21.1. Atliktini mokėjimai   

 

Gavėjui bus atlikti šie mokėjimai: 

 

- vienas išankstinio finansavimo mokėjimas; 

 

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

 

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

 

Išankstinio finansavimo tikslas – suteikti gavėjui apyvartinių lėšų. 
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Išankstinio finansavimo lėšos išlieka ES nuosavybe tol, kol išmokamas likutis. 

 

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

 

Įstaiga, išskyrus, jei taikomas 48 straipsnis, išankstinio finansavimo mokėjimą gavėjui atlieka 

per 30 dienų nuo vėlesniosios iš šių datų: Susitarimo įsigaliojimo dienos (žr. 58 straipsnį) 

arba 10-os dienos iki veiklos pradžios datos (žr. 3 straipsnį). 

 

Įstaiga iš išankstinio finansavimo sumos atideda ir į garantijų fondą perveda [įrašyti sumą 

(įrašyti sumą žodžiais)] EUR, t. y. 5 proc. didžiausios dotacijos sumos (žr. 5.1 dalį). 

 

21.3. Tarpiniai mokėjimai. Suma. Apskaičiavimas 

 

Netaikoma. 

 

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

grąžinimas naudoti 

 

Išmokant likutį kompensuojama likusi gavėjo patirtų reikalavimus atitinkančių veiklos 

įgyvendinimo išlaidų dalis.  

 

Jei bendra ankstesnių mokėjimų suma yra didesnė už galutinę dotacijos sumą (žr. 5.3 dalį), 

likučio išmokėjimo etapą sudaro lėšų susigrąžinimas (žr. 44 straipsnį).  

 

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

išmokės likutį per 90 dienų nuo galutinės ataskaitos (žr. 20.4 dalį) gavimo dienos, išskyrus, 

jei taikomas 47 arba 48 straipsnis. 

 

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

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

 

Mokėtiną likučio sumą Įstaiga apskaičiuoja atimdama bendrą jau atlikto išankstinio 

finansavimo mokėjimo sumą iš galutinės dotacijos sumos, nustatytos vadovaujantis 5.3 

dalimi: 

 

{galutinė dotacijos suma (žr. 5.3 dalį) 

 
atėmus 
 

atlikto išankstinio finansavimo mokėjimo sumą}. 

 

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

 

- jei likutis bus teigiamas, visa grąžinta naudoti suma bus išmokėta gavėjui kartu su 

mokėtina likučio suma;  

 

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

jis bus išskaičiuotas iš grąžintos naudoti sumos (žr. 44.1.2 dalį). Jei gauta suma: 
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- bus teigiama, ji bus išmokėta gavėjui; 

 

- bus neigiama, ji bus susigrąžinta.  

 

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

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

kurią gavėjas turi sumokėti Įstaigai, Komisijai ar kitai vykdomajai įstaigai ( į ES ar Euratomo 

biudžetą). 

 

21.5. Pranešimas apie mokėtinas sumas 

 

Įstaiga oficialiai praneš gavėjui apie mokėtiną sumą ir nurodys galutinę dotacijos sumą.  

 

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

bus atliekama 43 ir 44 straipsniuose nustatyta prieštaravimo procedūra. 

 

21.6. Mokėjimų valiuta  

 

Įstaiga visus mokėjimus atliks eurais.  

 

21.7. Mokėjimai gavėjui  

 

Mokėjimai bus atliekami gavėjui.  

 

Atlikusi mokėjimus Įstaiga bus laikoma įvykdžiusia savo mokėjimo įsipareigojimą.  

 

21.8. Mokėjimams skirta banko sąskaita  

 

Visi mokėjimai bus atliekami į šią banko sąskaitą: 

 

Banko pavadinimas: […]   

Visas sąskaitos savininko pavadinimas: […]  

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

[IBAN kodas: […]]6]. 

 

21.9. Mokėjimų pervedimo išlaidos  

 

Mokėjimų pervedimo išlaidos dengiamos taip:  

 

- Įstaiga dengia savo banko taikomų pervedimo mokesčių išlaidas; 

 

- gavėjas dengia savo banko taikomų pervedimo mokesčių išlaidas; 

 

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

pervedimo išlaidas. 

 

                                                 
6 Arba BIC ar SWIFT kodas toms šalims, kuriose nenaudojamas IBAN kodas. 
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21.10. Mokėjimo data  

 

Įstaigos mokėjimai laikomi atliktais tą dieną, kurią jie nuskaitomi nuo jos sąskaitos.   

 

21.11. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

21.11.1. Jei Įstaiga nesumoka iki nustatyto mokėjimo termino (žr. pirmiau), gavėjas 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 gavėjui bus 

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

dienos. 

 

Palūkanos už pavėluotą mokėjimą netaikomos, jei gavėjas yra ES valstybė narė (įskaitant 

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

veikiančias viešąsias įstaigas). 

 

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

mokėjimo vėlavimu. 

 

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

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

 

Apskaičiuojant galutinę dotacijos sumą, į palūkanų už pavėluotus mokėjimus sumą 

neatsižvelgiama. 

 

21.11.2. Netaikoma. 

 

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

FAKTŲ TAIKYMO IŠPLĖTIMAS 

 

22.1. Įstaigos ir Komisijos atliekamos patikros, peržiūros ir auditas 

 

22.1.1. Teisė atlikti patikras 

 

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

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

ataskaitas.  

 

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

 

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

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

elektroninę formą. 

 

22.1.2. Teisė atlikti peržiūras  

 

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

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

vykdomos Susitarime nustatytos pareigos ir ar veikla tebėra svarbi moksliniu arba 

technologiniu požiūriu.  

 

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

bus oficialiai pranešama gavėjui, ir jos bus laikomos pradėtomis šio oficialaus pranešimo 

dieną. 

 

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

gavėjas.  

 

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

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

pateiks gavėjui tų išorės asmenų ar įstaigų identifikacinius duomenis. Jis turi teisę 

paprieštarauti paskyrimui dėl priežasčių, susijusių su komerciniu konfidencialumu.  

 

Gavėjas turi per prašomą laiką, be jau pateiktos informacijos apie rezultatus ir ataskaitų 

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

duomenis.  

 

Gavėjo gali būti prašoma dalyvauti susitikimuose, įskaitant susitikimus su išorės ekspertais.  

 

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

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

prašoma informacija. 

 

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

elektroninę formą. 

 

Remiantis per peržiūrą nustatytais faktais, bus parengta peržiūros ataskaita.  

 

Įstaiga arba Komisija oficialiai pateiks gavėjui peržiūros ataskaitą, ir jis galės per 30 dienų 

oficialiai pateikti pastabas (toliau – prieštaravimo peržiūros išvadoms procedūra).  

 

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

Susitarimas.  

 

22.1.3.  Teisė atlikti auditą 

 

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

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

oficialiai pranešama gavėjui, ir jis bus laikomas pradėtu šio oficialaus pranešimo dieną.  

 

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

gavėjas.  

 

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

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

pateiks gavėjui tų išorės asmenų ar įstaigų identifikacinius duomenis. Jis turi teisę 

paprieštarauti paskyrimui dėl priežasčių, susijusių su komerciniu konfidencialumu.  

 

Gavėjas turi per prašomą laiką pateikti visą informaciją, reikalingą patikrinti, ar laikomasi 

Susitarimo.  

 

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

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

prašoma informacija. 

 

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

elektroninę formą. 

 

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

 

Įstaiga arba Komisija oficialiai pateiks gavėjui audito ataskaitos projektą, ir jis galės per 30 

dienų oficialiai pateikti pastabas (toliau – prieštaravimo audito išvadoms procedūra). 

Pagrįstais atvejais Įstaiga arba Komisija gali šį terminą pratęsti. 

 

Rengiant galutinę audito ataskaitą bus atsižvelgta į gavėjo pateiktas pastabas. Jam bus 

oficialiai pranešta apie galutinę audito ataskaitą.  

 

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

 

Siekdama periodiškai vertinti vienkartinės išmokos sumą, Įstaiga arba Komisija taip pat turi 

teisę susipažinti su teisės aktais nustatytais gavėjo įrašais. 

 

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

 

Vadovaudamasi reglamentais Nr. 883/20137 ir Nr. 2185/968 (ir laikydamasi jų nuostatų bei 

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

veiklos įgyvendinimo metu ar vėliau atlikti tyrimus, įskaitant patikras vietoje ir patikrinimus, 

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

kitos neteisėtos veiklos atvejų.  

                                                 
7  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl 

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų, kuriuo panaikinami Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 

2013 9 18, p. 1). 
8  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2185/1996 dėl Komisijos atliekamų 

patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2). 
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22.3. Europos Audito Rūmų atliekamos patikros ir auditas  

 

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

reglamento Nr. 966/20129 161 straipsniu, Europos Audito Rūmai gali bet kuriuo veiklos 

įgyvendinimo metu ar vėliau atlikti auditą. 

 

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

 

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

organizacijos  

 

Netaikoma. 

 

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

faktų taikymo išplėtimas 

 

22.5.1.  Su šia dotacija susiję nustatyti faktai 

 

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

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

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

pritaikyta bet kuri iš kitų 6 skyriuje aprašytų priemonių.   

 

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

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

 

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

1 priedą (žr. 55 straipsnį).  

 

Jei atliekant patikras, peržiūras, auditą ar tyrimus nustatomos sisteminės ar pasikartojančios 

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

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

susijusių nustatytų faktų taikymas ir kitoms dotacijoms). 

 

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

atsakomybėn pagal nacionalinę teisę. 

 

22.5.2.  Su kitomis dotacijomis susiję nustatyti faktai  

 

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

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

dotacijai), jei 

 

                                                 
9  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl 

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 (toliau – Finansinis reglamentas Nr. 966/2012) (OL L 298, 2012 10 26, p. 1). 
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(a) nustatoma, kad gavėjas padarė su kitomis jam panašiomis sąlygomis skirtomis ES 

arba Euratomo dotacijomis susijusių sisteminių arba pasikartojančių klaidų, 

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

jei 

 

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

gavėjui oficialiai pranešama ne vėliau kaip per dvejus metus po šios dotacijos likučio 

išmokėjimo.  

 

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

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

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

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

 

22.5.3.  Procedūra  

 

Įstaiga arba Komisija oficialiai praneš gavėjui apie sistemines arba pasikartojančias klaidas ir 

apie savo ketinimą išplėsti tokių per auditą nustatytų faktų taikymą, kartu pateikdama 

dotacijų, su kuriomis jie susiję, sąrašą.  

 

22.5.3.1. Jei nustatyti faktai bus susiję su išlaidų atitiktimi reikalavimams, oficialiame 

pranešime bus: 

 

(a) paraginta pateikti pastabas dėl dotacijų, su kuriomis susiję nustatyti faktai, sąrašo; 

 

(b) paprašyta pateikti patikslintas su visomis atitinkamomis dotacijomis susijusias 

finansines ataskaitas;  

 

(c) nurodytas Įstaigos arba Komisijos, atsižvelgiant į sistemines arba pasikartojančias 

klaidas, nustatytas ekstrapoliacijos koregavimo koeficientas, naudosimas 

atsisakomoms pripažinti sumoms apskaičiuoti, jei gavėjas:  

 

(i) manys, kad pateikti patikslintas finansines ataskaitas neįmanoma arba 

praktiškai neįvykdoma arba 

 

(ii) nepateiks patikslintų finansinių ataskaitų.  

 

Gavėjas gali pateikti pastabų, patikslintas finansines ataskaitas ar pasiūlyti tinkamai pagrįstą 

alternatyvų koregavimo metodą per 90 dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Pagrįstais 

atvejais Įstaiga arba Komisija gali šį terminą pratęsti. 

 

Tada Įstaiga arba Komisija, laikydamasi 42 straipsnio, gali pradėti atsisakymo pripažinti 

išlaidas procedūrą, remdamasi: 

 

- patikslintomis finansinėmis ataskaitomis, jei jos buvo patvirtintos; 

 

- pasiūlytu alternatyviu koregavimo metodu, jei su juo buvo sutikta, 

 

arba 
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- ankstesniame pranešime nurodytu ekstrapoliacijos koregavimo koeficientu, jei ji 

negauna jokių pastabų ar patikslintų finansinių ataskaitų, nesutinka su gautomis 

pastabomis arba pasiūlytu alternatyviu koregavimo metodu arba nepatvirtina 

patikslintų finansinių ataskaitų. 

 

Jei Įstaiga arba Komisija sutiks su gavėjo pasiūlytu alternatyviu koregavimo metodu, ji 

oficialiai praneš apie sutarto alternatyvaus koregavimo metodo taikymą.  

 

22.5.3.2. Jei nustatyti faktai bus susiję su esminėmis klaidomis, pažeidimais, sukčiavimu 

arba esminiu pareigų nevykdymu, oficialiame pranešime bus: 

 

(a) paraginta pateikti pastabas dėl dotacijų, su kuriomis susiję nustatyti faktai, sąrašo ir  

 

(b) nurodytas fiksuotas dydis, kurį Įstaiga arba Komisija ketina taikyti pagal 

proporcingumo principą. 

 

Gavėjas gali pateikti pastabų arba pasiūlyti tinkamai pagrįstą alternatyvų fiksuotą dydį per 90 

dienų nuo pranešimo gavimo dienos.  

 

Tada Įstaiga arba Komisija, laikydamasi 43 straipsnio, gali pradėti dotacijos sumažinimo 

procedūrą, remdamasi: 

 

- pasiūlytu alternatyviu fiksuotu dydžiu, jei su juo buvo sutikta, 

 

arba 

 

- ankstesniame pranešime nurodytu fiksuotu dydžiu, jei ji negauna jokių pastabų arba 

nesutinka su jomis arba pasiūlytu alternatyviu fiksuotu dydžiu. 

 

Jei Įstaiga arba Komisija sutiks su gavėjo pasiūlytu alternatyviu fiksuotu dydžiu, ji oficialiai 

praneš apie sutarto alternatyvaus fiksuoto dydžio taikymą.  

 

22.6. Pareigų nevykdymo pasekmės  

 

Jei gavėjas nevykdys kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, visos nepakankamai 

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

atsisakyta jas pripažinti (žr. 42 straipsnį).  

 

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

priemonių.  

 

23 STRAIPSNIS. VEIKLOS POVEIKIO VERTINIMAS 

 

23.1. Teisė vertinti veiklos poveikį 

 

Įstaiga arba Komisija gali atlikti tarpinius ir galutinius veiklos poveikio, lyginamo su ES 

programos tikslu, vertinimus.  
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Vertinimai gali būti pradėti įgyvendinant veiklą ir ne vėliau kaip per trejus metus po likučio 

išmokėjimo. Vertinimas laikomas pradėtu oficialaus pranešimo gavėjui dieną. 

  

Įstaiga arba Komisija šiuos vertinimus gali atlikti tiesiogiai (pasitelkusi savo darbuotojus) 

arba netiesiogiai (pasitelkusi savo tam įgaliotas išorės įstaigas ar asmenis).  

 

Gavėjas turi pateikti visą informaciją, reikalingą veiklos poveikiui įvertinti, įskaitant 

elektronine forma pateikiamą informaciją. 

 

23.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš šiame straipsnyje nustatytų pareigų, Įstaiga gali taikyti 6 

skyriuje aprašytas priemones.  

 

 

3 SKIRSNIS. SU PIRMINE INFORMACIJA IR REZULTATAIS SUSIJUSIOS 

TEISĖS IR PAREIGOS 

 

1 POSKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

23a STRAIPSNIS. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS VALDYMAS  

 

Netaikoma. 

 

 

2 POSKIRSNIS. SU PIRMINE INFORMACIJA SUSIJUSIOS TEISĖS IR PAREIGOS  

 

24 STRAIPSNIS. SUSITARIMAS DĖL PIRMINĖS INFORMACIJOS 

 

Netaikoma. 

 

25 STRAIPSNIS. PRIEIGOS PRIE PIRMINĖS INFORMACIJOS TEISĖS  

 

Netaikoma. 

 

3 POSKIRSNIS. SU REZULTATAIS SUSIJUSIOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

26 STRAIPSNIS. REZULTATŲ NUOSAVYBĖ  

 

Netaikoma. 

 

27 STRAIPSNIS. REZULTATŲ APSAUGA. INFORMAVIMAS APIE ES 

FINANSAVIMĄ 

 

Netaikoma. 

 

28 STRAIPSNIS. REZULTATŲ NAUDOJIMAS  

 

Netaikoma. 
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29 STRAIPSNIS. REZULTATŲ SKLAIDA. ATVIRA PRIEIGA. INFORMAVIMAS 

APIE ES FINANSAVIMĄ 

Netaikoma. 

 

30 STRAIPSNIS. REZULTATŲ PERDAVIMAS IR LICENCIJAVIMAS 

 

Netaikoma. 

 

31 STRAIPSNIS. PRIEIGOS PRIE REZULTATŲ TEISĖS 

 

Netaikoma. 

 

 

4 SKIRSNIS. KITOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

32 STRAIPSNIS. MOKSLININKŲ ĮDARBINIMAS IR DARBO SĄLYGOS 

 

Netaikoma. 

 

33 STRAIPSNIS. LYČIŲ LYGYBĖ 

 

Netaikoma. 

 

34 STRAIPSNIS. ETIKA IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKA 

 

34.1. Pareiga laikytis etikos ir mokslinių tyrimų etikos principų 

 

Gavėjas turi vykdyti veiklą laikydamasis: 

 

(a) etikos principų (įskaitant aukščiausius mokslinių tyrimų etikos standartus)  

ir  

 

(b)  taikomos tarptautinės, ES ir nacionalinės teisės.  

 

Finansavimas nebus teikiamas ne ES teritorijoje vykdomiems veiksmams, jei jie draudžiami 

visose valstybėse narėse, arba veiksmams, kuriuos vykdant naikinami žmogaus embrionai 

(pavyzdžiui, siekiant gauti kamieninių ląstelių).   

 

Gavėjas turi užtikrinti, kad su veikla susiję veiksmai būtų sutelkti tik į civilines reikmes.  

 

Gavėjas turi užtikrinti, kad su veikla susijusiais veiksmais nebūtų:  

 

(a) siekiama klonuoti žmonių reprodukcijos tikslais; 

 

(b) siekiama keisti žmogaus genetinio paveldo, jei tokie pakeitimai gali tapti paveldimi 

(išskyrus su lytinių liaukų vėžio gydymu susijusius mokslinius tyrimus, kurie gali būti 

finansuojami), arba 
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(c) siekiama kurti žmogaus embrionus tik mokslinių tyrimų arba kamieninių ląstelių 

gavimo tikslais, įskaitant somatinių ląstelių branduolių perkėlimą. 

 

Be to, gavėjas turi laikytis pagrindinių mokslinių tyrimų etikos principų, nustatytų, 

pavyzdžiui, Europos mokslinių tyrimų etikos kodekse10. 

 

Tai reiškia, kad turi būti laikomasi šių pagrindinių principų:  

 

- patikimumo: rengiant mokslinio tyrimo planą, pasirenkant metodus, atliekant analizę 

ir naudojant išteklius turi būti atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti mokslinių tyrimų 

kokybę; 

 

- sąžiningumo: mokslinis tyrimas turi būti plėtojamas, vykdomas, apžvelgiamas, jo 

ataskaitos teikiamos ir apie jį informuojama skaidriai, sąžiningai ir nešališkai; 

 

- pagarbos: turi būti pagarbiai elgiamasi su kolegomis, mokslinių tyrimų dalyviais, 

visuomene, ekosistemomis, kultūros paveldu ir aplinka; 

 

- atsakingumo: turi būti prisiimama atsakomybė už mokslinį tyrimą nuo idėjos iki 

rezultatų paskelbimo, už jo valdymą ir organizavimą, mokymus, priežiūrą, kuravimą 

ir platesnio masto poveikį, 

 

ir kad gavėjas turi užtikrinti, kad mokslinių tyrimų užduotis atliekantys asmenys taikytų 

gerąją mokslinių tyrimų praktiką ir nedarytų šiame kodekse aprašytų mokslinių tyrimų etikos 

pažeidimų.  

 

Dėl to nesikeičia kitos šiame susitarime nustatytos pareigos arba taikytinoje tarptautinėje, ES 

ar nacionalinėje teisėje nustatytos pareigos – visos jos tebegalioja. 

 

34.2. Veiksmai, dėl kurių kyla etikos klausimų 

 

Vykdant veiksmus, dėl kurių kyla etikos klausimų, turi būti laikomasi 1 priede kaip rezultatų 

nurodytų etikos reikalavimų.  

 

Prieš pradėdamas vykdyti veiksmą, dėl kurio kyla etikos klausimų, gavėjas turi būti gavęs:  

 

(a) visas pagal nacionalinę teisę reikalaujamas etikos komiteto nuomones; 

 

(b) visus pagal nacionalinę ir (arba) europinę teisę reikalaujamus pranešimus ar leidimus, 

susijusius su veiksmais, dėl kurių kyla etikos klausimų, 

 

kurių reikia norint įgyvendinti atitinkamas veiklos užduotis.  

 

Dokumentai turi būti saugomi byloje ir gavėjui paprašius pateikiami Įstaigai (žr. 52 straipsnį). 

Jei dokumentai parengti ne anglų kalba, kartu su jais turi būti pateikiama santrauka anglų 

                                                 
10  ALLEA (Visų Europos akademijų federacijos) Europos mokslinių tyrimų etikos kodeksas     

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf. 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
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kalba, iš kurios būtų matyti, kad jie susiję su atitinkamomis veiklos užduotimis, ir kurioje 

būtų pateiktos atitinkamo komiteto ar institucijos išvados (jei tokios gautos).  

 

34.3. Su žmogaus embrionais arba žmogaus embrionų kamieninėmis ląstelėmis susiję 

veiksmai  

 

Su žmogaus embrionų arba žmogaus embrionų kamieninių ląstelių moksliniais tyrimais susiję 

veiksmai gali būti vykdomi tik jei, be 34.1 dalyje nustatytų reikalavimų, laikomasi ir šių 

reikalavimų: 

 

- tie veiksmai nustatyti 1 priede arba  

 

- gavėjas gavo aiškų (raštišką) Įstaigos pritarimą (žr. 52 straipsnį). 

 

34.4. Pareigų nevykdymo pasekmės  

 

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

dotacija (žr. 43 straipsnį), taip pat gali būti nutrauktas Susitarimas (žr. 50 straipsnį).  

 

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

priemonių.  

 

35 STRAIPSNIS. INTERESŲ KONFLIKTAS  

 

35.1. Pareiga vengti interesų konflikto 

 

Gavėjas turi imtis visų reikiamų priemonių, kad nekiltų pavojus, jog veikla negalės būti 

nešališkai ir objektyviai įgyvendinta dėl priežasčių, susijusių su ekonominiais interesais, 

politine ar pilietine priklausomybe, šeimos ar emociniais ryšiais ar bet kokiais kitais bendrais 

interesais (toliau – interesų konfliktas). 

 

Jis turi nedelsdamas oficialiai pranešti Įstaigai apie bet kokią padėtį, dėl kurios kyla ar, 

tikėtina, kils interesų konfliktas, ir iš karto imtis visų būtinų veiksmų tai padėčiai ištaisyti.  

 

Įstaiga gali patikrinti, ar priemonės, kurių imtasi, yra pakankamos, ir gali pareikalauti iki 

nurodyto termino imtis papildomų priemonių. 

 

35.2. Pareigų nevykdymo pasekmės  

 

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

dotacija (žr. 43 straipsnį), taip pat gali būti nutrauktas Susitarimas (žr. 50 straipsnį). 

 

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

priemonių. 

 

36 STRAIPSNIS. KONFIDENCIALUMAS 

 

36.1. Bendroji pareiga saugoti konfidencialumą 
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Šalys turi saugoti duomenų, dokumentų ar kitos bet kokio pavidalo medžiagos, kuri ją 

atskleidžiant buvo įvardyta konfidencialia (toliau – konfidenciali informacija), 

konfidencialumą. 

 

Konfidencialią informaciją jos gali naudoti tik Susitarimui vykdyti. Įstaiga taip pat gali 

atskleisti konfidencialią informaciją savo darbuotojams, kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.  

 

Pareiga saugoti konfidencialumą nebegalioja, jei: 

 

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

 

(b) informacija jau buvo žinoma jos gavėjui arba ją jam, neįpareigodama saugoti 

konfidencialumo, suteikė trečioji šalis, niekaip neįpareigota saugoti konfidencialumo; 

 

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

informacija; 

 

(d) informacija tampa plačiai ir viešai prieinama nenusižengiant pareigoms saugoti 

konfidencialumą, arba jei 

 

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

 

36.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

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

dotacija (žr. 43 straipsnį).  

 

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

priemonių. 

 

37 STRAIPSNIS. SU SAUGUMU SUSIJUSIOS PAREIGOS 

 

Netaikoma. 

 
38 STRAIPSNIS. VEIKLOS GARSINIMAS. INFORMAVIMAS APIE ES 

FINANSAVIMĄ 

 

38.1. Pareiga garsinti veiklą ir jos rezultatus. Informacija apie ES finansavimą. 

Pareiga ir teisė naudoti ES emblemą. Įstaigos ir Komisijos atsakomybės 

apribojimo pareiškimas. Įstaigos ir Komisijos teisė naudoti medžiagą, 

dokumentus ar informaciją 

 

Gavėjas turi garsinti veiklą ir jos rezultatus.  

 

Visoje su veikla susijusioje komunikacijoje privaloma: 

 

(a) naudoti ES emblemą ir  

 

(b) pateikti šį tekstą: 
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„Šis projektas finansuotas iš Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos 
„Horizontas 2020“ lėšų pagal dotacijos susitarimą Nr. [numeris].“ 

 

Visoje su veikla susijusioje komunikacijoje reikia nurodyti, kad tai tik autoriaus nuomonė ir 

kad Įstaiga ir Komisija neatsako už jokį galimą pateikiamos informacijos panaudojimą. 

 

Įstaiga ir Komisija gali savo komunikacijos ir viešinimo tikslais naudoti su veikla susijusią 

informaciją, dokumentus, visų pirma pateiktas skelbti santraukas ir informaciją apie 

viešintinus rezultatus, taip pat bet kokią kitą iš gavėjo gautą (taip pat ir elektroninio pavidalo) 

medžiagą, kaip antai paveikslėlius ar vaizdo ir garso medžiagą. 

 

Teisė naudoti gavėjo pateiktą medžiagą, dokumentus ir informaciją apima teisę:  

 

(a) naudoti juos savo reikmėms (visų pirma, pateikti juos asmenims, dirbantiems 

Įstaigai, Komisijai ar bet kuriai kitai ES institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai arba 

ES valstybių narių įstaigoms ar institucijoms, taip pat neribotai kopijuoti ir dauginti 

juos visus arba jų dalį); 

 

(b) platinti juos visuomenei (visų pirma, skelbti juos spausdintiniu, elektroniniu ar 

skaitmeniniu formatu, internete, pateikti kaip atsisiunčiamą arba neatsisiunčiamą 

rinkmeną, transliuoti bet kokiais kanalais, viešai demonstruoti ar pristatyti, skelbti per 

spaudos informacijos tarnybas arba įtraukti į plačiai prieinamas duomenų bazes arba 

rodykles); 

 

(c) redaguoti ar perdaryti komunikacijos ir viešinimo tikslais (pavyzdžiui, sutrumpinti, 

padaryti santrauką, įterpti kitus elementus (tokius kaip metaduomenys, sutartiniai 

ženklai, kiti grafikos, vaizdo, garso ar teksto elementai), iškirpti tam tikras 

(pavyzdžiui, garso ar vaizdo rinkmenų) dalis, padalyti į kelias dalis, naudoti vienus 

kartu su kitais);   

 

(d) atlikti vertimą;  

 

(e) suteikti prieigą remiantis atskirais prašymais pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 1049/2001 nesuteikiant dauginimo ar naudojimo teisės; 

 

(f) saugoti popieriniu, elektroniniu ar kitu pavidalu; 

 

(g) archyvuoti laikantis taikomų dokumentų valdymo taisyklių; 

 

(h) leisti trečiosioms šalims veikti jos vardu arba suteikti trečiosioms šalims 

sublicencijas atlikti b, c, d ir f punktuose nustatytus veiksmus, jei to reikia Įstaigos 

arba Komisijos komunikacijos ir viešinimo tikslais. 

 

38.2. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

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

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

priemonių. 

 

39 STRAIPSNIS. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS  

 

39.1. Įstaigos ir Komisijos vykdomas asmens duomenų tvarkymas  

 

Visus pagal Susitarimą gaunamus asmens duomenis Įstaiga arba Komisija tvarkys 

vadovaudamasi Reglamentu Nr. 45/200111 ir remdamasi Įstaigos arba Komisijos duomenų 

apsaugos pareigūnui siunčiamais pranešimais apie tvarkymo veiksmus (viešai prieinamais 

duomenų apsaugos pareigūno registre).  

 

Tokius duomenis Susitarimo vykdymo, valdymo ir stebėjimo ar ES arba Euratomo finansinių 

interesų apsaugos tikslais (įskaitant patikras, peržiūras, auditą ir tyrimus, žr. 22 straipsnį) 

tvarkys Įstaigos arba Komisijos duomenų valdytojas.  

 

Asmenys, kurių asmens duomenys tvarkomi, turi teisę su jais susipažinti ir juos pataisyti.  

Visas užklausas dėl savo asmens duomenų tvarkymo jie turi siųsti duomenų valdytojui per 

informacijos centrą, nurodytą Įstaigos ir Komisijos svetainėse paskelbtame (-uose) 

pareiškime (-uose) apie privatumo apsaugą. 

 

Be to, jie turi teisę bet kada kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.  

 

39.2. Gavėjo vykdomas asmens duomenų tvarkymas  

 

Gavėjas pagal Susitarimą gaunamus duomenis turi tvarkyti laikydamasis taikomos ES ir 

nacionalinės duomenų apsaugos teisės (įskaitant reikalavimus dėl leidimų ar pranešimų).  

 

39.3. Pareigų nevykdymo pasekmės 

 

Jei gavėjas nevykdo kurios nors iš 39.2 dalyje nustatytų pareigų, Įstaiga gali taikyti bet kurią 

iš 6 skyriuje aprašytų priemonių. 

 

40 STRAIPSNIS. TEISIŲ REIKALAUTI, KAD ĮSTAIGA SUMOKĖTŲ, 

PERDAVIMAS  

 

Gavėjas negali perduoti jokiai trečiajai šaliai savo teisių reikalauti, kad Įstaiga sumokėtų, 

nebent Įstaiga tam pritartų, remdamasi pagrįstu raštišku prašymu.  

 

Jei Įstaiga nepritarė perdavimui arba jei nesilaikoma perdavimo sąlygų, jis neturės jai jokio 

poveikio. 

 

Toks teisių perdavimas jokiu būdu neatleis gavėjo nuo jo pareigų Įstaigai. 

 

 

                                                 
11  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 

Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 
2001 1 12, p. 1).  



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

„Horizonto 2020“ pavyzdiniai dotacijų susitarimai. „Horizonto 2020“ pavyzdinis MVĮ skirtos priemonės 

pirmojo etapo dotacijos susitarimas su vienu gavėju – v5.0 – 2017 10 18 

36 

5 SKYRIUS. GAVĖJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ. RYŠIAI SU 

PAPILDOMAIS GAVĖJAIS. RYŠIAI SU BENDROS VEIKLOS 

PARTNERIAIS 

 

41 STRAIPSNIS. GAVĖJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ. RYŠIAI SU 

PAPILDOMAIS GAVĖJAIS. RYŠIAI SU BENDROS VEIKLOS 

PARTNERIAIS 

 

41.1. Funkcijos ir atsakomybė  Įstaigai 

 

Gavėjas visiškai atsako už veiklos įgyvendinimą ir Susitarimo laikymąsi.  

 

Gavėjas turi pats: 

 

(a) prižiūrėti, kad būtų tinkamai įgyvendinama veikla (žr. 7 straipsnį); 

 

(b) nedelsdamas informuoti Įstaigą apie įvykius ar aplinkybes, kurie gali turėti didelės 

įtakos veiklos įgyvendinimui arba dėl kurių gali būti vėluojama įgyvendinti veiklą (žr. 

17 straipsnį); 

 

(c) pateikti Įstaigai rezultatus ir ataskaitą (žr. 19 ir 20 straipsnius);  

 

(d)  laiku teikti Įstaigai bet kokius jos reikalaujamus dokumentus ar informaciją ir  

 

ir negali šių užduočių pavesti jokiai kitai trečiajai šaliai arba sudaryti su jomis subrangos 

sutarčių dėl šių užduočių. 

 

41.2. Vidinis funkcijų ir atsakomybės pasiskirstymas 

 

Netaikoma 

 

41.3. Gavėjų taikoma vidaus tvarka. Konsorciumo susitarimas 

 

Netaikoma 

 

41.4. Ryšiai su papildomais gavėjais. Bendradarbiavimo susitarimas  

 

Netaikoma. 

 

41.5. Ryšiai su bendros veiklos partneriais. Koordinavimo susitarimas 

 

Netaikoma. 

 

 



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

„Horizonto 2020“ pavyzdiniai dotacijų susitarimai. „Horizonto 2020“ pavyzdinis MVĮ skirtos priemonės 

pirmojo etapo dotacijos susitarimas su vienu gavėju – v5.0 – 2017 10 18 

37 

6 SKYRIUS.  ATSISAKYMAS PRIPAŽINTI IŠLAIDAS. DOTACIJOS 

SUMAŽINIMAS. SUSIGRĄŽINIMAS. SANKCIJOS. ŽALOS 

ATLYGINIMAS. SUSTABDYMAS. NUTRAUKIMAS. FORCE 
MAJEURE  

 

1 SKIRSNIS. ATSISAKYMAS PRIPAŽINTI IŠLAIDAS. DOTACIJOS 

SUMAŽINIMAS. SUSIGRĄŽINIMAS. SANKCIJOS 

 

42 STRAIPSNIS. ATSISAKYMAS PRIPAŽINTI REIKALAVIMŲ 

NEATITINKANČIAS IŠLAIDAS   

 

42.1. Sąlygos  

 

Įstaiga, išmokėdama likutį arba vėliau, atsisakys pripažinti visas reikalavimų neatitinkančias 

išlaidas (t. y., jei veikla neįgyvendinta tinkamai, kaip aprašyta 1 priede, žr. 6 straipsnį), ypač 

po patikrų, peržiūrų, audito ar tyrimų (žr. 22 straipsnį). 

 

Atsisakymas taip pat gali būti grindžiamas su kitomis dotacijomis susijusių nustatytų 

faktų taikymu ir šiai dotacijai  (žr. 22.5.2 dalį).  

 

42.2. Reikalavimų neatitinkančios išlaidos, kurias reikia atsisakyti pripažinti. 

Apskaičiavimas. Procedūra 

 

Reikalavimų neatitinkančias išlaidas bus atsisakyta pripažinti proporcingai neatliktoms 

užduotims arba neįgyvendintoms veiklos dalims. 

 

Jei atsisakytų pripažinti išlaidų nereikės susigrąžinti  (žr. 44 straipsnį), Įstaiga oficialiai praneš 

gavėjui apie atsisakymą pripažinti išlaidas, nurodydama sumas ir priežastis (jei taikoma – 

kartu pranešdama apie mokėtinas sumas, žr. 21.5 dalį). Gavėjas gali per 30 dienų nuo 

pranešimo gavimo dienos oficialiai pateikti Įstaigai nesutikimą ir nurodyti priežastis.  

 

Jei atsisakytas pripažinti išlaidas reikės susigrąžinti, Įstaiga laikysis prieštaravimo procedūros 

ir išsiųs 44 straipsnyje nurodytą raštą su išankstine informacija. 

 

42.3. Poveikis 

 

Jei Įstaiga atsisakys pripažinti išlaidas išmokėdama likutį, ji išskaičiuos jas iš visų 

finansinėje ataskaitoje (žr. 20.4 dalį) deklaruotų reikalavimus atitinkančių veiklos išlaidų. 

Tada ji apskaičiuos mokėtiną likučio sumą, kaip nustatyta 21.4 dalyje.    

 

Jei Įstaiga atsisakys pripažinti išlaidas po to, kai buvo išmokėtas likutis, ji išskaičiuos jas iš 

visų finansinėje ataskaitoje deklaruotų reikalavimus atitinkančių išlaidų. Tada ji apskaičiuos 

patikslintą galutinę dotacijos sumą, kaip nustatyta 5.4 dalyje.  

 

43 STRAIPSNIS. DOTACIJOS SUMAŽINIMAS 

 

43.1. Sąlygos 
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Įstaiga, išmokėdama likutį arba vėliau, gali sumažinti didžiausią dotacijos sumą (žr. 5.1 

dalį), jei: 

 

(a) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu 

priimti sprendimus): 

 

(i) padarė esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavo arba 

 

(ii) iš esmės nevykdė pareigų, susijusių su Susitarimu arba sutarties sudarymo 

procedūra (pavyzdžiui, pateikė klaidingą informaciją arba reikalaujamos 

informacijos nepateikė, pažeidė etikos principus), arba 

 

(b) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu 

priimti sprendimus) padarė su kitomis jam panašiomis sąlygomis skirtomis ES arba 

Euratomo dotacijomis susijusių sisteminių arba pasikartojančių klaidų, pažeidimų, 

sukčiavo arba iš esmės nevykdė pareigų, ir tai turi esminės įtakos šiai dotacijai (su 

kitomis dotacijomis susijusių nustatytų faktų taikymas ir šiai dotacijai, žr. 22.5.2 

dalį). 

 

Jei veikla nebus įgyvendinta tinkamai, kaip aprašyta 1 priede, bus ne mažinama dotacija, o 

atsisakoma pripažinti išlaidas (žr. 42 straipsnį). 

 

43.2. Suma, kurią reikia sumažinti. Apskaičiavimas. Procedūra 

 

Sumažinimas bus proporcingas klaidų ar pažeidimų dydžiui, sukčiavimo mastui arba 

pažeidimo, susijusio su pareigų nevykdymu, sunkumui.  

 

Prieš sumažindama dotaciją Įstaiga oficialiai nusiųs gavėjui raštą su išankstine informacija, 

kuriame:  

 

- informuos apie savo ketinimą sumažinti dotaciją, nurodydama sumą, kurią ketina 

sumažinti, bei priežastis, ir 

 

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

 

Jei Įstaiga nesulauks jokių pastabų arba nuspręs sumažinti dotaciją nepaisydama gautų 

pastabų, ji oficialiai praneš apie sumažinimo patvirtinimą (jei taikoma – kartu pranešdama 

apie mokėtinas sumas, žr. 21 straipsnį). 

 

43.3. Poveikis  

 

Jei Įstaiga sumažins dotaciją, kai turi būti išmokamas likutis, ji apskaičiuos veiklai skirtos 

sumažintos dotacijos sumą ir tada nustatys mokėtiną likučio sumą (žr. 5.3.4 ir 21.4 dalis).  

 

Jei Įstaiga sumažins dotaciją po to, kai buvo išmokėtas likutis, ji apskaičiuos patikslintą 

galutinę dotacijos sumą (žr. 5.4 dalį). Jei patikslinta galutinė dotacijos suma bus mažesnė už 

galutinę dotacijos sumą, Įstaiga susigrąžins skirtumą (žr. 44 straipsnį).  
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44 STRAIPSNIS. NEPAGRĮSTAI IŠMOKĖTŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS  

 

44.1. Suma, kurią reikia susigrąžinti. Apskaičiavimas. Procedūra 

 

Įstaiga išmokėdama likutį arba vėliau pareikalaus grąžinti visas išmokėtas, tačiau pagal 

Susitarimą nepagrįstas sumas.  

 

44.1.1.  Susigrąžinimas po gavėjo dalyvavimo nutraukimo 

 

Netaikoma. 

 

44.1.2.  Susigrąžinimas išmokant likutį 

 

Jei likučio išmokėjimo etapą sudarys lėšų susigrąžinimas (žr. 21.4 dalį), Įstaiga oficialiai 

nusiųs gavėjui raštą su išankstine informacija, kuriame:  

 

- informuos apie savo ketinimą susigrąžinti lėšas, nurodydama mokėtiną likučio sumą 

bei priežastis;  

 

- nurodys ketinanti išskaičiuoti susigrąžintiną sumą iš garantijų fondui atidėtos sumos; 

 

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

 

Jeigu pastabų nebus pateikta arba jei Įstaiga nuspręs vykdyti lėšų susigrąžinimą  nepaisydama 

gautų pastabų, ji patvirtins susigrąžinimą (kartu pranešdama apie mokėtinas sumas, žr. 21.5 

dalį) ir 

 

- sumokės susigrąžintinos sumos ir garantijų fondui atidėtos sumos skirtumą, jei tas 

skirtumas bus teigiamas, arba 

 

- oficialiai nusiųs gavėjui debetinį dokumentą, kuriame bus nurodytos susigrąžintinos 

sumos ir garantijų fondui atidėtos sumos skirtumas, jei tas skirtumas bus neigiamas. 

Šiame dokumente taip pat bus nurodytos mokėjimo sąlygos bei data.  

 

Jeigu mokėjimas nebus atliktas iki debetiniame dokumente nurodytos dienos, Įstaiga arba 

Komisija susigrąžins tą sumą šiais būdais:  

 

(a) be gavėjo sutikimo išskaičiuodama ją iš sumų, kurias Įstaiga, Komisija arba kita 

vykdomoji įstaiga turi sumokėti gavėjui (iš ES arba Euratomo biudžeto). 

 

Ypatingais atvejais, siekdama apsaugoti ES finansinius interesus, Įstaiga arba 

Komisija gali išskaičiuoti sumą anksčiau negu debetiniame dokumente nurodytą 

mokėjimo dieną; 

 

(b) pasinaudodama garantijų fondu. Įstaiga arba Komisija garantijų fondo vardu 

oficialiai nusiųs gavėjui debetinį dokumentą ir susigrąžins sumą: 

 

(i) netaikoma; 
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(ii) imdamasi teisinių veiksmų (žr. 57 straipsnį) arba priimdama vykdytiną 

sprendimą pagal Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 299 straipsnį ir Finansinio 

reglamento Nr. 966/2012 79 straipsnio 2 dalį. 

 

Jei mokėjimas nebus atliktas iki debetiniame dokumente nurodytos dienos, susigrąžintina 

suma (žr. pirmiau) bus padidinta taikant palūkanas už pavėluotą mokėjimą, kurių norma 

nustatyta 21.11 dalyje, nuo kitos dienos po debetiniame dokumente nustatytos mokėj imo 

dienos iki visos sumos sumokėjimo Įstaigai arba Komisijai dienos imtinai. 

 

Daliniai mokėjimai iš pradžių bus skiriami išlaidoms, mokesčiams ir palūkanoms už 

pavėluotus mokėjimus ir tik po to pagrindinei sumai padengti. 

 

Banko mokesčius, susijusius su susigrąžinimo procesu, mokės gavėjas, išskyrus atvejus, kai 

taikoma Direktyva 2007/64/EB. 

 

44.1.3.  Sumų susigrąžinimas išmokėjus likutį  

 

Jei patikslinta galutinė dotacijos suma (žr. 5.4 dalį) yra mažesnė už galutinę dotacijos sumą, 

gavėjas turi sumokėti skirtumą Įstaigai. 

 

Įstaiga oficialiai nusiųs gavėjui raštą su išankstine informacija, kuriame: 

 

- informuos apie savo ketinimą susigrąžinti lėšas, nurodydama mokėtiną sumą bei 

priežastis, ir 

 

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

 

Jeigu pastabų nebus pateikta arba jei Įstaiga nuspręs vykdyti lėšų susigrąžinimą nepaisydama 

gautų pastabų, ji patvirtins susigrąžintiną sumą ir oficialiai nusiųs gavėjui debetinį 

dokumentą. Šiame dokumente taip pat bus nurodytos mokėjimo sąlygos bei data.  

 

Jeigu mokėjimas nebus atliktas iki debetiniame dokumente nurodytos dienos, Įstaiga arba 

Komisija susigrąžins tą sumą šiais būdais:  

 

(a) be gavėjo sutikimo išskaičiuodama ją iš sumų, kurias Įstaiga, Komisija arba kita 

vykdomoji įstaiga turi sumokėti gavėjui (iš ES arba Euratomo biudžeto). 

 

Ypatingais atvejais, siekdama apsaugoti ES finansinius interesus, Įstaiga arba 

Komisija gali išskaičiuoti sumą anksčiau negu debetiniame dokumente nurodytą 

mokėjimo dieną; 

 

(b) pasinaudodama garantijų fondu. Įstaiga arba Komisija garantijų fondo vardu 

oficialiai nusiųs gavėjui debetinį dokumentą ir susigrąžins sumą:  

 

(i) netaikoma; 

 

(ii) imdamasi teisinių veiksmų (žr. 57 straipsnį) arba priimdama vykdytiną 

sprendimą pagal Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 299 straipsnį ir Finansinio 

reglamento Nr. 966/2012 79 straipsnio 2 dalį. 



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

„Horizonto 2020“ pavyzdiniai dotacijų susitarimai. „Horizonto 2020“ pavyzdinis MVĮ skirtos priemonės 

pirmojo etapo dotacijos susitarimas su vienu gavėju – v5.0 – 2017 10 18 

41 

 

Jei mokėjimas nebus atliktas iki debetiniame dokumente nurodytos dienos, susigrąžintina 

suma (žr. pirmiau) bus padidinta taikant palūkanas už pavėluotą mokėjimą, kurių norma 

nustatyta 21.11 dalyje, nuo kitos dienos po debetiniame dokumente nustatytos mokėjimo 

dienos iki visos sumos sumokėjimo Įstaigai arba Komisijai dienos imtinai. 

 

Daliniai mokėjimai iš pradžių bus skiriami išlaidoms, mokesčiams ir palūkanoms už 

pavėluotus mokėjimus ir tik po to pagrindinei sumai padengti. 

 

Banko mokesčius, susijusius su susigrąžinimo procesu, mokės gavėjas, išskyrus atvejus, kai 

taikoma Direktyva 2007/64/EB. 

 

45 STRAIPSNIS. ADMINISTRACINĖS SANKCIJOS 

 

Be sutartyse nustatytų priemonių, Įstaiga arba Komisija gali taikyti ir administracines 

sankcijas pagal Finansinio reglamento Nr. 966/2012 106 straipsnį ir 131 straipsnio 4 dalį 

(t. y. neleisti dalyvauti būsimose viešųjų pirkimų sutarčių, dotacijų susitarimų ir sutarčių su 

ekspertais sudarymo ir prizų skyrimo procedūrose ir (arba) skirti finansines nuobaudas).  

 

 

2 SKIRSNIS. ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALĄ 

 

46 STRAIPSNIS. ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALĄ  

 

46.1. Įstaigos atsakomybė 

 

Įstaiga negali būti laikoma atsakinga už jokią vykdant Susitarimą gavėjui (arba trečiosioms 

šalims) padarytą žalą, taip pat už žalą, padarytą dėl ypatingo aplaidumo. 

 

Įstaiga negali būti laikoma atsakinga už jokią veikloje dalyvaujančio gavėjo arba trečiųjų 

šalių vykdant Susitarimą padarytą žalą.  

   

46.2. Gavėjo atsakomybė 

 

Išskyrus force majeure atvejį (žr. 51 straipsnį), gavėjas turi atlyginti Įstaigai visą žalą, kurią ji 

patyrė dėl veiklos įgyvendinimo arba dėl to, kad veikla nebuvo įgyvendinta visiškai laikantis 

Susitarimo.  

 

 

3 SKIRSNIS. SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

47 STRAIPSNIS. MOKĖJIMO TERMINO SUSTABDYMAS  

 

47.1. Sąlygos 

 

Įstaiga gali bet kuriuo metu sustabdyti mokėjimo terminą (žr. 21.2–21.4 dalis), jei mokėjimo 

prašymo (žr. 20 straipsnį) negalima patvirtinti dėl šių priežasčių:  

 

(a) jis neatitinka Susitarimo nuostatų (žr. 20 straipsnį);  
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(b) nepateikta techninė ataskaita arba finansinės informacijos ataskaita, ataskaita neišsami 

arba reikalinga papildoma informacija, arba 

 

(c) kyla abejonių dėl finansinėje ataskaitoje deklaruotų išlaidų atitikties reikalavimams ir 

reikia atlikti papildomas patikras, peržiūras, auditą ar tyrimus. 

 

47.2. Procedūra 

 

Įstaiga oficialiai praneš gavėjui apie sustabdymą ir nurodys priežastis.  

 

Sustabdymas įsigalios Įstaigos pranešimo išsiuntimo dieną (žr. 52 straipsnį).  

 

Jei aplinkybės, dėl kurių sustabdytas mokėjimo terminas, bus pašalintos, sustabdymas bus 

panaikintas ir bus toliau skaičiuojamas likęs laikotarpis. 

 

Jei sustabdymas trunka ilgiau nei du mėnesius, gavėjas gali klausti Įstaigos, ar sustabdymas 

tęsis.  

 

Jei mokėjimo terminas sustabdytas dėl techninės ataskaitos ar finansinės informacijos 

ataskaitos neatitikties reikalavimams (žr. 20 straipsnį), o patikslinta ataskaita arba 

pareiškimas pateikti nebuvo arba buvo pateikti, tačiau taip pat atmesti, Įstaiga taip pat gali 

nutraukti Susitarimą (žr. 50.3.1 dalies l punktą). 

 

48 STRAIPSNIS. MOKĖJIMŲ SUSTABDYMAS  

 

48.1. Sąlygos  

 

Įstaiga gali bet kuriuo metu visiškai arba iš dalies sustabdyti mokėjimus, jei: 

 

(a) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu 

priimti sprendimus): 

 

(i) padarė arba yra įtariama, kad padarė, esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavo 

arba  

 

(ii) iš esmės nevykdė arba yra įtariama, kad iš esmės nevykdė pareigų, susijusių su 

Susitarimu arba sutarties sudarymo procedūra (pavyzdžiui, netinkamai 

įgyvendino veiklą, pateikė klaidingą informaciją arba reikiamos informacijos 

nepateikė, pažeidė etikos principus), arba 

 

(b) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu 

priimti sprendimus) padarė su kitomis jam panašiomis sąlygomis skirtomis ES arba 

Euratomo dotacijomis susijusių sisteminių arba pasikartojančių klaidų, pažeidimų, 

sukčiavo arba iš esmės nevykdė pareigų, ir tai turi esminės įtakos šiai dotacijai (su 

kitomis dotacijomis susijusių nustatytų faktų taikymas ir šiai dotacijai, žr. 22.5.2 

dalį).  
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Jei sustabdomas likučio išmokėjimas, atitinkamos (-ų) sumos (-ų) išmokėjimas arba 

susigrąžinimas panaikinus sustabdymą bus laikomas likučio išmokėjimu, kuriuo užbaigiama 

veikla. 

 

48.2. Procedūra 

 

Prieš sustabdydama mokėjimus Įstaiga oficialiai nusiųs gavėjui pranešimą, kuriame:  

 

- informuos apie savo ketinimą sustabdyti mokėjimus bei nurodys priežastis  ir  

 

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

 

Jei Įstaiga nesulauks jokių pastabų arba nuspręs vykdyti procedūrą nepaisydama gautų 

pastabų, ji oficialiai praneš apie sustabdymo patvirtinimą. Priešingu atveju ji oficialiai 

praneš, kad sustabdymo procedūra netęsiama.  

 

Sustabdymas įsigalios Įstaigos pranešimo apie patvirtinimą išsiuntimo dieną.  

 

Jei bus tenkinamos mokėjimų atnaujinimo sąlygos, sustabdymas bus panaikintas. Įstaiga 

oficialiai praneš apie tai gavėjui. 

 

Gavėjas gali sustabdyti veiklos įgyvendinimą (žr. 49.1 dalį) arba nutraukti Susitarimą (žr. 

50.1 ir 50.2 dalis). 

 

49 STRAIPSNIS. VEIKLOS ĮGYVENDINIMO SUSTABDYMAS  

 

49.1. Veiklos įgyvendinimo sustabdymas gavėjo iniciatyva 

 

49.1.1.  Sąlygos  

 

Gavėjas gali sustabdyti veiklos ar jos dalies įgyvendinimą, jei ypatingais atvejais, visų pirma 

dėl force majeure (žr. 51 straipsnį), įgyvendinimas tampa neįmanomas arba itin sudėtingas.  

 

49.1.2.  Procedūra 

 

Gavėjas turi nedelsdamas oficialiai pranešti Įstaigai apie sustabdymą (žr. 52 straipsnį), 

nurodydamas: 

 

- priežastis ir  

 

- numatomą įgyvendinimo atnaujinimo datą. 

 

Sustabdymas įsigalios tą dieną, kurią Įstaiga gaus šį pranešimą. 

 

Kai tik susidaro palankios aplinkybės atnaujinti įgyvendinimą, gavėjas tur i nedelsdamas apie 

tai pranešti Įstaigai ir paprašyti pakeisti Susitarimą, kad jame būtų nustatyta data, kurią bus 

atnaujintas veiklos įgyvendinimas, pratęsta veiklos trukmė ir padaryti kiti pakeitimai, kad 

veiklos sąlygos būtų pritaikytos prie naujos padėties (žr. 55 straipsnį), išskyrus tuos atvejus, 

kai Susitarimas buvo nutrauktas (žr. 50 straipsnį). 
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Sustabdymas bus panaikintas nuo pakeitime nustatytos įgyvendinimo atnaujinimo dienos. Ši 

data gali būti ankstesnė už dieną, kurią įsigalioja pakeitimas.  

 

Veiklos įgyvendinimo sustabdymo laikotarpiu patirtos išlaidos neatitinka reikalavimų (žr. 6 

straipsnį).  

 

49.2. Veiklos įgyvendinimo sustabdymas Įstaigos iniciatyva 

 

49.2.1.  Sąlygos 

 

Įstaiga gali sustabdyti veiklos ar jos dalies įgyvendinimą, jei:  

 

(a) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu 

priimti sprendimus): 

 

(i) padarė arba yra įtariama, kad padarė, esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavo 

arba  

 

(ii) iš esmės nevykdė arba yra įtariama, kad iš esmės nevykdė pareigų, susijusių su 

Susitarimu arba sutarties sudarymo procedūra (pavyzdžiui, netinkamai 

įgyvendino veiklą, pateikė klaidingą informaciją arba reikiamos informacijos 

nepateikė, pažeidė etikos principus);  

 

(b) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu 

priimti sprendimus) padarė su kitomis jam panašiomis sąlygomis skirtomis ES arba 

Euratomo dotacijomis susijusių sisteminių arba pasikartojančių klaidų, pažeidimų, 

sukčiavo arba iš esmės nevykdė pareigų, ir tai turi esminės įtakos šiai dotacijai (su 

kitomis dotacijomis susijusių nustatytų faktų taikymas ir šiai dotacijai, žr. 22.5.2 

dalį), arba  

 

(c) manoma, kad veikla nebėra svarbi moksliniu ar technologiniu požiūriu. 

 

49.2.2.  Procedūra 

 

Prieš sustabdydama veiklos įgyvendinimą Įstaiga oficialiai nusiųs gavėjui pranešimą, 

kuriame 

 

- informuos apie savo ketinimą sustabdyti veiklos įgyvendinimą bei nurodys priežastis 

ir  

 

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

 

Jei Įstaiga nesulauks jokių pastabų arba nuspręs vykdyti procedūrą nepaisydama gautų 

pastabų, ji oficialiai praneš apie sustabdymo patvirtinimą. Priešingu atveju ji oficialiai 

praneš, kad procedūra netęsiama.  

 

Sustabdymas įsigalios praėjus penkioms dienoms nuo tos dienos, kurią gavėjas gaus 

pranešimą apie patvirtinimą (arba vėlesnę pranešime nurodytą datą). 
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Jis bus panaikintas, jei bus tenkinamos veiklos įgyvendinimo atnaujinimo sąlygos.  

 

Gavėjui bus oficialiai pranešta apie sustabdymo panaikinimą, ir Susitarimas bus pakeistas, 

kad jame būtų nustatyta data, kurią bus atnaujintas veiklos įgyvendinimas, pratęsta veiklos 

trukmė ir padaryti kiti pakeitimai, kad veiklos sąlygos būtų pritaikytos prie naujos padėties 

(žr. 55 straipsnį), išskyrus tuos atvejus, kai Susitarimas jau nutrauktas (žr. 50 straipsnį) . 

 

Sustabdymas bus panaikintas nuo pakeitime nustatytos įgyvendinimo atnaujinimo dienos. Ši 

data gali būti ankstesnė už dieną, kurią įsigalioja pakeitimas.  

 

Veiklos įgyvendinimo sustabdymo laikotarpiu patirtos išlaidos neatitinka reikalavimų (žr. 6 

straipsnį).   

 

Gavėjas negali reikalauti atlyginti žalos, patirtos dėl įgyvendinimo sustabdymo Įstaigos 

iniciatyva (žr. 46 straipsnį). 

 

Veiklos įgyvendinimo sustabdymas neturi poveikio Įstaigos teisei nutraukti Susitarimą (žr. 50 

straipsnį), sumažinti dotaciją arba susigrąžinti nepagrįstai išmokėtas sumas (žr. 43 ir 44 

straipsnius). 

 

50 STRAIPSNIS. SUSITARIMO NUTRAUKIMAS  

 

50.1. Susitarimo nutraukimas gavėjo iniciatyva  

 

50.1.1.  Sąlygos ir procedūra 

 

Gavėjas gali nutraukti Susitarimą. 

 

Gavėjas turi oficialiai pranešti Įstaigai apie nutraukimą (žr. 52 straipsnį), nurodydamas:  

 

- priežastis ir  

 

- dieną, kurią įsigalios nutraukimas. Ši data turi būti vėlesnė nei pranešimo data. 

 

Jei nebus nurodytos priežastys arba jei Įstaiga manys, kad priežastys nepateisina nutraukimo, 

bus laikoma, kad Susitarimas nutrauktas netinkamai. 

 

Nutraukimas įsigalios pranešime nurodytą dieną. 

 

50.1.2.  Poveikis 

 

Gavėjas turi per 60 dienų nuo tos dienos, kurią įsigalioja nutraukimas, pateikti galutinę 

ataskaitą (žr. 20 straipsnį). 

 

Jei Įstaiga negaus ataskaitos per nustatytą terminą (žr. pirmiau), nebus kompensuojamos 

jokios išlaidos. 
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Atsižvelgdama į pateiktą ataskaitą, reikalavimus atitinkančias išlaidas ir kitų Susitarime 

nustatytų pareigų vykdymą, Įstaiga apskaičiuos galutinę dotacijos sumą (žr. 5.3 dalį) ir 

likutį (žr. 21 straipsnį).  

 

Netinkamo nutraukimo atveju dotacija bus sumažinta 100 proc. (žr. 43 straipsnį). 

 

50.2. Vieno ar daugiau gavėjų dalyvavimo nutraukimas gavėjų iniciatyva  

 

Netaikoma 

 

50.3. Susitarimo nutraukimas Įstaigos iniciatyva  

 

50.3.1.  Sąlygos 

 

Įstaiga gali nutraukti Susitarimą, jei: 

 

(a) netaikoma; 

 

(b) gavėjo teisinės, finansinės, techninės, organizacinės arba su nuosavybe susijusios 

padėties pokytis gali turėti didelės įtakos veiklos įgyvendinimui, dėl jo gali būti 

vėluojama įgyvendinti veiklą arba kyla abejonių dėl sprendimo skirti dotaciją 

pagrįstumo; 

 

(c) netaikoma;  

 

(d) veiklos neįmanoma įgyvendinti dėl force majeure (žr. 51 straipsnį) arba jos 

įgyvendinimą sustabdė gavėjas (žr. 49.1 dalį), ir arba: 

 

(i) jos įgyvendinimo atnaujinti neįmanoma, arba 

 

(ii)  dėl būtinų Susitarimo pakeitimų kiltų abejonių dėl sprendimo skirti dotaciją 

pagrįstumo ar būtų pažeistas vienodų sąlygų pareiškėjams sudarymo principas; 

 

(e) paskelbtas gavėjo bankrotas, jis yra likviduojamas, jo reikalus administruoja teismai, 

jis yra sudaręs susitarimą su kreditoriais, sustabdė verslo veiklą arba pagal nacionalinę 

teisę jam iškelta kita panaši byla ar taikoma kita panaši procedūra; 

 

(f) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu 

priimti sprendimus) pripažintas kaltu padarius bet kokiomis priemonėmis įrodytą 

profesinį nusižengimą; 

 

(g) gavėjas nesilaiko taikomų nacionalinių mokesčių bei socialinės apsaugos įstatymų;  

 

(h) veikla nebėra svarbi moksliniu ar technologiniu požiūriu; 

 

(i) netaikoma; 

 

(j) netaikoma; 
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(k) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu 

priimti sprendimus) sukčiavo, kyšininkavo, dalyvavo nusikalstamos organizacijos 

veikloje, pinigų plovimo veikloje arba bet kurioje kitoje neteisėtoje veikloje; 

 

(l) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu 

priimti sprendimus): 

 

(i) padarė esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavo arba  

 

(ii) iš esmės nevykdė pareigų, susijusių su Susitarimu arba sutarties sudarymo 

procedūra (pavyzdžiui, netinkamai įgyvendino veiklą, pateikė klaidingą 

informaciją arba reikiamos informacijos nepateikė, pažeidė etikos principus); 

 

(m) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu 

priimti sprendimus) padarė su kitomis jam panašiomis sąlygomis skirtomis ES arba 

Euratomo dotacijomis susijusių sisteminių arba pasikartojančių klaidų, pažeidimų, 

sukčiavo arba iš esmės nevykdė pareigų, ir tai turi esminės įtakos šiai dotacijai (su 

kitomis dotacijomis susijusių nustatytų faktų taikymas ir šiai dotacijai, žr. 22.5.2 

dalį); 

 

(n) netaikoma. 

 

50.3.2.  Procedūra  

 

Prieš nutraukdama Susitarimą Įstaiga oficialiai nusiųs gavėjui pranešimą, kuriame:  

 

- informuos apie savo ketinimą nutraukti Susitarimą ir nurodys priežastis, ir  

 

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

pateikto l punkto ii papunkčio atveju informuoti Įstaigą apie priemones, kuriomis 

siekiama užtikrinti, kad būtų vykdomos Susitarime nustatytos pareigos.   

 

Jei Įstaiga nesulauks jokių pastabų arba nuspręs vykdyti procedūrą nepaisydama gautų 

pastabų, ji oficialiai praneš gavėjui apie nutraukimo patvirtinimą ir datą, nuo kurios jis 

įsigalios. Priešingu atveju ji oficialiai praneš, kad procedūra netęsiama.  

 

Nutraukimas įsigalios: 

 

- nutraukimo pagal b, e, g, h punktus ir l punkto ii papunktį atveju – pranešime apie 

patvirtinimą nurodytą dieną (žr. pirmiau); 

 

- nutraukimo pagal d, f, k punktus, l punkto i papunktį ir m punktą atveju – kitą dieną 

po tos, kurią gavėjas gaus pranešimą apie patvirtinimą. 

 

50.3.3. Poveikis  

 

Gavėjas turi per 60 dienų nuo tos dienos, kurią įsigalioja nutraukimas, pateikti galutinę 

ataskaitą (žr. 20 straipsnį). 
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Jei Įstaiga negaus ataskaitos per nustatytą terminą (žr. pirmiau), nebus kompensuojamos 

jokios išlaidos. 

 

Atsižvelgdama į pateiktą ataskaitą, reikalavimus atitinkančias išlaidas ir ki tų Susitarime 

nustatytų pareigų vykdymą, Įstaiga apskaičiuos galutinę dotacijos sumą (žr. 5.3 dalį) ir likutį 

(žr. 21 straipsnį).  

 

Tai neturi poveikio Įstaigos teisei sumažinti dotaciją (žr. 43 straipsnį) arba taikyti 

administracines sankcijas (45 straipsnis).  

 

Gavėjas negali reikalauti atlyginti žalos, patirtos dėl nutraukimo Įstaigos iniciatyva (žr. 46 

straipsnį). 

 

 
4 SKIRSNIS. FORCE MAJEURE 

 
51 STRAIPSNIS. FORCE MAJEURE  

 

Force majeure – bet kokia padėtis ar įvykis: 

 

- dėl kurio kuri nors iš šalių negali vykdyti savo pareigų pagal Susitarimą;  

 

- kurio nebuvo galima numatyti, kuris buvo ypatingas ir šalių nekontroliuojamas; 

 

- kurį lėmė ne jų (arba ne veikloje dalyvaujančių trečiųjų šalių) klaida ar aplaidumas ir  

 

- kuris buvo neišvengiamas nepaisant viso deramo stropumo.  

 

Force majeure atvejais negalima vadinti: 

 

- paslaugos nevykdymo, įrangos ar medžiagų defektų, vėluojančio jų pristatymo, 

išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai lemia atitinkamas force majeure atvejis, 

 

- darbo ginčų, streikų ar 

 

- finansinių sunkumų. 

 

Apie visus force majeure atvejus reikia nedelsiant oficialiai pranešti kitai šaliai, nurodant jų 

pobūdį, tikėtiną trukmę ir numatomą poveikį. 

 

Šalys turi nedelsdamos imtis visų reikiamų priemonių bet kokiai žalai dėl force majeure 

sumažinti ir dėti visas pastangas kuo greičiau atnaujinti veiklos įgyvendinimą. 

 

Jei kuri nors šalis negali vykdyti savo pareigų pagal Susitarimą dėl force majeure, negali būti 

laikoma, kad ji jų nevykdo.  
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7 SKYRIUS.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

52 STRAIPSNIS. ŠALIŲ TARPUSAVIO BENDRAVIMAS 

 

52.1. Bendravimo forma ir priemonės  

 

Bendravimas pagal Susitarimą (pvz., informacija, prašymai, pateikiama medžiaga, oficialūs 

pranešimai ir t. t.) turi: 

 

- vykti raštu ir  

 

- nurodant Susitarimo numerį. 

 

Visas bendravimas turi vykti per dalyvių portalo elektroninę keitimosi informacija sistemą, 

naudojant joje pateiktas formas ir šablonus.  

 

Jei po likučio išmokėjimo Įstaiga nustato, kad oficialus pranešimas sistemoje nebuvo 

perskaitytas, antrasis oficialus pranešimas išsiunčiamas registruotu laišku su gavimo 

patvirtinimu (toliau – oficialus popierinis pranešimas). Terminai bus skaičiuojami nuo tada, 

kai gaunamas antrasis pranešimas. 

 

Bendravimas per elektroninę keitimosi informacija sistemą turi būti vykdomas asmenų, 

įgaliotų pagal Naudojimosi dalyvių portalu sąlygas. Tam, kad įvardytų įgaliotus asmenis, 

gavėjas, prieš pasirašydamas šį Susitarimą, turi būti nurodęs teisės subjekto paskirtąjį atstovą 

(TSPA). TSPA funkcijos ir užduotys nustatomos jo paskyrimo rašte (žr. Naudojimosi dalyvių 

portalu sąlygas).   

 

Jei elektroninė keitimosi informacija sistema laikinai neveiks, instrukcijos bus pateiktos 

Įstaigos ir Komisijos svetainėse.   

 

52.2. Pranešimo data  

 

Pranešimai laikomi perduotais, kai juos išsiunčia siunčiančioji šalis (t. y. tą dieną ir tuo 

laiku, kai jie išsiunčiami per elektroninę keitimosi informacija sistemą).  

 

Per elektroninę keitimosi informacija sistemą siunčiami oficialūs pranešimai laikomi 

perduotais, kai juos gauna gaunančioji šalis (t. y. tą dieną ir tuo laiku, kai juos gauna 

gaunančioji šalis, kaip nurodyta laiko žymoje). Oficialus pranešimas, kuris nebuvo priimtas 

per 10 dienų nuo išsiuntimo, laikomas priimtu.  

 

Oficialūs popieriniai pranešimai, išsiųsti registruotu laišku su gavimo patvirtinimu (tik po 

likučio išmokėjimo), laikomi perduotais: 

 

- pašto tarnybos užregistruotą pristatymo dieną arba 

 

- atsiėmimo pašto skyriuje termino dieną. 

 

Jei elektroninė keitimosi informacija sistema laikinai neveikia, negali būti laikoma, kad 

siunčiančioji šalis neįvykdė pareigos atsiųsti pranešimą per nurodytą terminą.  
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52.3. Adresai, kuriais siunčiami pranešimai 

 

Prie elektroninės keitimosi informacija sistemos reikia jungtis šiuo adresu:  

 

[įrašyti URL]. 

 

Įstaiga oficialiai iš anksto praneš gavėjui apie visus šio URL pakeitimus. 

 

Įstaigai skirti oficialūs popieriniai pranešimai (tik po likučio išmokėjimo) turi būti 

siunčiami Įstaigos svetainėje nurodytu oficialiu pašto adresu. 

 

Gavėjui skirti oficialūs popieriniai pranešimai (tik po likučio išmokėjimo) turi būti siunčiami 

gavėjų registre nurodytu jo juridiniu adresu.  

 

53 STRAIPSNIS. SUSITARIMO AIŠKINIMAS  

 

53.1. Sąlygų viršenybė priedų atžvilgiu 

 

Susitarimo sąlygų nuostatos turi viršenybę jo priedų atžvilgiu. 

 

2 priedas turi viršenybę 1 priedo atžvilgiu. 

 

53.2. Privilegijos ir imunitetai  

 

Netaikoma.  

 

54 STRAIPSNIS. LAIKOTARPIŲ, DATŲ IR TERMINŲ SKAIČIAVIMAS  

 

Pagal Reglamentą Nr. 1182/7112 dienomis, mėnesiais arba metais išreikšti laikotarpiai 

skaičiuojami nuo to momento, kai įvyksta įvykis.  

 

Diena, kurią įvyko įvykis, į laikotarpį neįskaičiuojama. 

 

55 STRAIPSNIS. SUSITARIMO PAKEITIMAI  

 

55.1. Sąlygos 

 

Susitarimą galima pakeisti, išskyrus atvejus, kai dėl pakeitimų kiltų abejonių dėl sprendimo 

skirti dotaciją pagrįstumo ar būtų pažeistas vienodų sąlygų pareiškėjams sudarymo principas.   

 

Padaryti pakeitimus gali prašyti bet kuri šalis. 

 

                                                 
12  1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir 

laikotarpiams taikytinas taisykles (OL L 124, 1971 6 8, p. 1). 
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55.2. Procedūra 

 

Prašanti padaryti pakeitimą šalis turi pateikti pakeitimo prašymą, pasirašytą elektroninėje 

keitimosi informacija sistemoje (žr. 52 straipsnį). 

 

Pakeitimo prašymą turi sudaryti: 

 

- priežasčių aprašymas ir 

 

- tinkami patvirtinamieji dokumentai, be to, 

 

Įstaiga gali paprašyti pateikti papildomos informacijos. 

 

Jei prašymą gavusi šalis sutinka su pakeitimu, ji turi per 45 dienas nuo pranešimo (ar bet 

kokios kitos informacijos, kurią pateikti paprašė Įstaiga) gavimo dienos pasirašyti pakeitimą 

elektroninėje keitimosi informacija sistemoje. Jei ji nesutinka, ji turi oficialiai per tą patį 

terminą pranešti apie savo nesutikimą. Terminas gali būti pratęstas, jei to reikia prašymui 

įvertinti. Jei per nustatytą terminą pranešimo negauta, laikoma, kad prašymas buvo atmestas.  

 

Pakeitimas įsigalioja tą dieną, kurią jį pasirašo prašymą gavusi šalis.  

 

Pakeitimas taikomas nuo šalių sutartos dienos arba, jei dėl to nesusitarta, nuo pakeitimo 

įsigaliojimo dienos.  

 

56 STRAIPSNIS. PRISIJUNGIMAS PRIE SUSITARIMO 

 

Netaikoma 

 

57 STRAIPSNIS. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS  

 

57.1. Taikytina teisė 

 

Susitarimą reglamentuoja taikytina ES teisė, kuri prireikus papildoma Belgijos teise  

 

57.2. Ginčų sprendimas 

 
[Standartinis 1 VARIANTAS: Jei ginčo dėl Susitarimo aiškinimo, taikymo ar galiojimo 

nepavyksta išspręsti taikiai, jurisdikciją turi tik Bendrasis Teismas arba, jei teikiama 

apeliacija – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Tokius ieškinius reikia pateikti pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 272 straipsnį.] 

 
[2 VARIANTAS, naudotinas, jei gavėjas yra iš ES nepriklausančios šalies (išskyrus, jei 

gavėjas yra įsisteigęs asocijuotojoje šalyje13, kuri yra sudariusi asociacijos susitarimą dėl 

                                                 
13  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 3 punkte pateiktą apibrėžtį: asocijuotoji šalis – trečioji šalis, kuri 
yra tarptautinio susitarimo su Sąjunga šalis, kaip nurodyta Bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
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programos „Horizontas 2020“, kuriame numatyta, kad jurisdikciją turi tik Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismas): Jei ginčo dėl Susitarimo aiškinimo, taikymo ar galiojimo 

nepavyksta išspręsti taikiai, jurisdikciją turi tik kompetentingi Belgijos teismai.] 

 

Jei ginčas susijęs su administracinėmis sankcijomis, sumų išskaičiavimu iš kitų sumų arba su 

SESV 299 straipsnyje nurodytu vykdytinu sprendimu (žr. 44, 45 ir 46 straipsnius), gavėjas 

ieškinį turi pateikti Bendrajam Teismui  arba, jei teikiama apeliacija – Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismui  pagal SESV 263 straipsnį. Ieškiniai dėl grąžintinų sumų išskaičiavimo 

iš mokėtinų sumų ir dėl vykdytinų sprendimų turi būti teikiami prieš Komisiją (ne Įstaigą).  

 

58 STRAIPSNIS. SUSITARIMO ĮSIGALIOJIMAS  

 

Susitarimas įsigalios vėlesniąją iš šių dienų: dieną, kurią jį pasirašys Įstaiga, arba dieną, kurią 

jį pasirašys gavėjas.  

 

 

 

 

PARAŠAI 

 

 

Gavėjo vardu 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] 

 

                                                                                                                                                        
reglamento Nr. 1291/2013 7 straipsnyje. 7 straipsnyje nustatomos ES nepriklausančių šalių dalyvavimo 
programoje „Horizontas 2020“ asocijuotųjų šalių teisėmis sąlygos. 



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

„Horizonto 2020“ pavyzdiniai dotacijų susitarimai. „Horizonto 2020“ pavyzdinis MVĮ skirtos priemonės pirmojo etapo dotacijos susitarimas su vienu gavėju – v5.0 – 

2017 10 18 

 

 

i Spausdinimo 

formatas – A4

Iš viso išlaidų

Procentinė 

kompensavimo 

norma

Didžiausia 

ES įnašo 

suma
2

Didžiausia 

dotacijos 

suma
3

Išlaidų forma
4

Gavėjas 71 429 70% 50 000 50 000

4 
Išlaidų forma aprašyta 5 straipsnyje.

1 
Išlaidų atitikties reikalavimams sąlygos išdėstytos 6 straipsnyje.

Vienkartinė išmoka

„HORIZONTO 2020“ PAVYZDINIO MVĮ SKIRTOS PRIEMONĖS PIRMOJO ETAPO DOTACIJOS 

SUSITARIMO SU VIENU GAVĖJU PAVYZDINIS 2 PRIEDAS

VEIKLOS BIUDŽETO SĄMATA

50 000

A. Galimybių studijos 

išlaidos (tiesioginės ir 

netiesioginės išlaidos)

Numatomos reikalavimus atitinkančios
1 

išlaidos (pagal biudžeto kategorijas)
ES įnašas

2
 Nurodoma teorinė  ES įnašo suma, kuri automatiškai apskaičiuojama sistemoje (dauginant visas biudžete numatytas išlaidas iš kompensavimo 

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

ir mažesnė.  



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

„Horizonto 2020“ pavyzdiniai dotacijų susitarimai. „Horizonto 2020“ pavyzdinis MVĮ skirtos priemonės pirmojo etapo dotacijos susitarimas su vienu gavėju – v5.0 – 

2017 10 18 

 

 

iSpausdinimo 

formatas – A4

Iš viso išlaidų

Procentinė 

kompensavimo 

norma

Didžiausia ES įnašo 

suma
Prašoma ES įnašo suma

Išlaidų forma
2

Gavėjas 71 429 70% 50 000 50 000

„HORIZONTO 2020“ PAVYZDINIO MVĮ SKIRTOS PRIEMONĖS PIRMOJO ETAPO DOTACIJOS SUSITARIMO SU VIENU GAVĖJU 

PAVYZDINIS 4 PRIEDAS

Reikalavimus atitinkančios
1
 išlaidos (pagal 

biudžeto kategorijas)
ES įnašas

A. Galimybių studijos 

išlaidos (tiesioginės ir 

netiesioginės išlaidos) 

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

Deklaruotos išlaidos atitinka reikalavimus (žr. 6 straipsnį).

Nebuvo pasitelkta trečiųjų šalių (išskyrus subrangos sutartis ir prekių, darbų ar paslaugų pirkimą) ir nenaudoti nepiniginiai įnašai (žr. 8 straipsnį).

1
 Išlaidų atitikties reikalavimams sąlygos išdėstytos 6 straipsnyje. 

2 
Išlaidų formos aprašytos 5 straipsnyje.

Vienkartinė išmoka

Buvo užtikrinta didžiausia ekonominė nauda (žr. 10 ir 13 straipsnius).

Tinkamas veiklos įgyvendinimas gali būti pagrįstas įrašais ir kitais patvirtinamaisiais dokumentais, kurie bus pateikti paprašius arba vykstant patikroms, peržiūroms, auditui ir tyrimams (žr. 17, 18 ir 

Gavėjas patvirtina, kad:

Pateikta informacija yra išsami, patikima ir teisinga.

50 000


	Galutinė dotacijos suma priklauso nuo tinkamo veiklos įgyvendinimo pagal Susitarimo sąlygas.
	Šią sumą, išmokėdama likutį (žr. 21 dalį), Įstaiga apskaičiuoja atlikdama šiuos veiksmus:
	1 veiksmas. Pritaikoma kompensavimo norma;
	2 veiksmas. Suma sumažinama dėl esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavimo arba esminio pareigų nevykdymo.
	5.3.2. 2 veiksmas. Suma sumažinama dėl esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavimo arba esminio pareigų nevykdymo. Apskaičiuojama sumažinta didžiausia dotacijos suma
	Jei dotacijos suma mažinama (žr. 43 straipsnį), Įstaiga sumažintą didžiausią dotacijos sumą apskaičiuoja iš 5.1 dalyje nustatytos didžiausios dotacijos sumos atimdama atitinkamą sumą (apskaičiuotą pagal 43.2 dalį proporcingai klaidų ar pažeidimų dydži...
	Šiuo atveju galutinė dotacijos suma yra mažesnioji iš šių dviejų sumų:
	- atlikus 1 veiksmą gauta suma arba
	- atlikus 2 veiksmą gauta suma.
	Jei Įstaiga atsisako pripažinti tam tikras išlaidas (žr. 42 straipsnį) ar sumažina dotaciją (žr. 43 straipsnį) jau išmokėjusi likutį (visų pirma, po patikrų, peržiūrų, audito ar tyrimų, žr. 22 straipsnį), ji apskaičiuoja patikslintą galutinę dotacijos...
	Šią sumą, atsižvelgdama į nustatytus faktus, Įstaiga apskaičiuoja taip:
	- atsisakydama pripažinti išlaidas, Įstaiga patvirtina patikslintas reikalavimus atitinkančias išlaidas ir pritaiko joms kompensavimo normą;
	- mažindama dotaciją, ji sumažina sumą proporcingai klaidų ar pažeidimų dydžiui, sukčiavimo mastui arba pažeidimo, susijusio su pareigų nevykdymu, sunkumui (žr. 43.2 dalį).
	Jei kartu ir atsisakoma pripažinti išlaidas, ir mažinama dotacija, patikslinta galutinė dotacijos suma yra mažesnioji iš dviejų nurodytų sumų.
	Gavėjas turi pateikti 1 priede nurodytus rezultatus laikydamasis tame priede nustatytų terminų ir sąlygų.
	Gavėjas turi pateikti Įstaigai (žr. 52 straipsnį) šiame straipsnyje nurodytą galutinę ataskaitą. Ši ataskaita, į kurią įeina mokėjimo prašymas, turi būti parengta naudojant elektroninėje keitimosi informacija sistemoje pateiktas formas ir šablonus (žr...
	Veiklos ataskaitinis laikotarpis:
	- AL1: nuo 1 iki [X] mėnesio.
	Gavėjas turi per 60 dienų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikti Įstaigai (žr. 52 straipsnį) galutinę ataskaitą, į kurią įeina prašymas išmokėti likutį.
	Galutinę ataskaitą turi sudaryti:
	(a) kartu su santrauka pateikiama galutinė techninė ataskaita, susidedanti iš:
	(i) rezultatų apžvalgos;
	(ii) išvadų dėl veiklos;
	(iii) 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) galutinė finansinės informacijos ataskaita, į kurią įeina finansinė ataskaita (žr. 4 priedą) ir prašymas išmokėti likutį.
	Netaikoma.
	Sumos finansinėse ataskaitose turi būti nurodytos eurais.
	Išankstinio finansavimo tikslas – suteikti gavėjui apyvartinių lėšų.
	Išankstinio finansavimo lėšos išlieka ES nuosavybe tol, kol išmokamas likutis.
	Išankstinio finansavimo suma bus [įrašyti sumą (įrašyti sumą žodžiais)] EUR.
	Įstaiga iš išankstinio finansavimo sumos atideda ir į garantijų fondą perveda [įrašyti sumą (įrašyti sumą žodžiais)] EUR, t. y. 5 proc. didžiausios dotacijos sumos (žr. 5.1 dalį).
	- jei likutis bus teigiamas, visa grąžinta naudoti suma bus išmokėta gavėjui kartu su mokėtina likučio suma;
	- jei likutis bus neigiamas (likučio išmokėjimo etapą sudarys lėšų susigrąžinimas), jis bus išskaičiuotas iš grąžintos naudoti sumos (žr. 44.1.2 dalį). Jei gauta suma:
	- bus teigiama, ji bus išmokėta gavėjui;
	- bus neigiama, ji bus susigrąžinta.
	Tačiau mokėtina suma, neviršijant biudžeto sąmatoje (žr. 2 priedą) gavėjui nustatytos didžiausios ES įnašo sumos, be gavėjo sutikimo gali būti išskaityta iš bet kurios kitos sumos, kurią gavėjas turi sumokėti Įstaigai, Komisijai ar kitai vykdomajai įs...
	Įstaiga oficialiai praneš gavėjui apie mokėtiną sumą ir nurodys galutinę dotacijos sumą.
	Įstaiga visus mokėjimus atliks eurais.
	Mokėjimai bus atliekami gavėjui.
	Atlikusi mokėjimus Įstaiga bus laikoma įvykdžiusia savo mokėjimo įsipareigojimą.
	Mokėjimų pervedimo išlaidos dengiamos taip:
	Įstaigos mokėjimai laikomi atliktais tą dieną, kurią jie nuskaitomi nuo jos sąskaitos.
	Jei palūkanos už pavėluotą mokėjimą sudarys ne daugiau kaip 200 EUR, jos gavėjui bus sumokėtos, tik jei jis pateiks prašymą per du mėnesius nuo pavėluoto mokėjimo gavimo dienos.
	Įstaiga, išmokėdama likutį arba vėliau, gali sumažinti didžiausią dotacijos sumą (žr. 5.1 dalį), jei:
	(a) gavėjas (arba fizinis asmuo, turintis įgaliojimus atstovauti gavėjui arba jo vardu priimti sprendimus):
	(i) padarė esminių klaidų, pažeidimų, sukčiavo arba
	(ii) iš esmės nevykdė pareigų, susijusių su Susitarimu arba sutarties sudarymo procedūra (pavyzdžiui, pateikė klaidingą informaciją arba reikalaujamos informacijos nepateikė, pažeidė etikos principus), arba
	Jei Įstaiga sumažins dotaciją po to, kai buvo išmokėtas likutis, ji apskaičiuos patikslintą galutinę dotacijos sumą (žr. 5.4 dalį). Jei patikslinta galutinė dotacijos suma bus mažesnė už galutinę dotacijos sumą, Įstaiga susigrąžins skirtumą (žr. 44 st...
	Įstaiga gali bet kuriuo metu visiškai arba iš dalies sustabdyti mokėjimus, jei:

