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EUROPOS KOMISIJA 

Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas 

 

Inovacijos, tarptautinis bendradarbiavimas ir sportas 

Sporto skyrius  

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EAC/S15/2018 

Mainai ir judumas sporto srityje  

 

1. ĮŽANGA. APLINKYBĖS 

Šiuo kvietimu teikti paraiškas pagal 2018 m. kovo 21 d. Komisijos sprendimą 
C(2018)1602/1 dėl 2018 m. metinės darbo programos, skirtos bandomiesiems projektams 

ir parengiamiesiems veiksmams vykdyti švietimo, sporto ir kultūros srityse, siekiama 

įgyvendinti parengiamąjį veiksmą „Mainai ir judumas sporto srityje“. 

Sportas – labai veiksminga priemonė siekiant suburti žmones tarptautiniu, nacionaliniu, 

regionų ir vietos lygmenimis ir stiprinti jų ryšius. Bendradarbiavimas, partnerystės ryšiai ir 

mainai vietos lygmeniu tarp ES šalių ir su ES nepriklausančiomis šalimis gali padėti ugdyti 

naujus įgūdžius ir skatinti teigiamus visuomenės pokyčius. Be to, visų lygių sporto 

organizacijos paprastai noriai bendradarbiauja tarptautiniu lygmeniu.  

Sportas padeda labiau pažeidžiamiems visuomenės nariams pajusti bendrystę su kitais 

žmonėmis ir skatina aktyvų pilietiškumą. Tai – priemonė, padedanti integruotis didėjančiai 

migrantų bendruomenei, kovoti su socialine atskirtimi, didinti kartų solidarumą ir skatinti 

lyčių lygybę visuomenėje. Kitaip tariant, sportui tenka itin svarbus vaidmuo kuriant socialinę 

sanglaudą ir įtraukias bendruomenes.  

Šiuo parengiamuoju veiksmu siekiama prisidėti prie sporto organizacijų pastangų paremti 

darbuotojų judumą mokymosi tikslais. Žmonių, idėjų ir gerosios praktikos mainai gali būti 

naudingi ne tik asmenims, bet ir organizacijoms bei apskritai visam sportui. 

Šiuo atveju judumą mokymosi tikslais reikėtų aiškinti kaip galimybę žmonėms persikelti iš 

vienos šalies į kitą, kuri nėra jų gyvenamoji šalis, mokymosi tikslais ar siekiant pasinaudoti 

kitomis mokymosi galimybėmis, įskaitant stažuotes, neformalų mokymąsi, dėstymą ir 

dalyvavimą tarptautinėje profesinio tobulėjimo veikloje. Šia patirtimi siekiama sudaryti 

žmonėms sąlygas įgyti naujų įgūdžių, padidinsiančių jų galimybes įsidarbinti ir 

prisidėsiančių prie asmeninio jų tobulėjimo.  

Sporto srities darbuotojams, kaip antai treneriams, vadovams ar instruktoriams tenka 

svarbus vaidmuo – jie vadovauja ir ugdo savo auklėtinius, daro poveikį jų žinioms, 

įgūdžiams, sveikatai, gerovei ir vertybėms. Jie turi unikalią galimybę puoselėti socialinę 

įtrauktį, ugdyti sąžiningumą, skiepyti pagarbą bendrosioms vertybėms ir skatinti fizinį 

aktyvumą visose amžiaus grupėse.  
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Šio kvietimo teikti paraiškas teisinis pagrindas – parengiamasis veiksmas, kaip numatyta 

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 

Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 

2012 10 26, p. 1) 54 straipsnio 2 dalies b punkte. 

 

2. TIKSLAS (-AI), TEMA(-OS), PRIORITETAI IR REZULTATAI 

Bendrasis tikslas, kurio siekiama šiuo veiksmu, – suteikti galimybę sporto 

darbuotojams (sportininkų aplinkai) pagerinti savo įgūdžius ir kvalifikacijas bei įgyti 

naujų įgūdžių naudojantis judumu mokymosi tikslais, t. y. kurį laiką mokantis 

užsienio šalyje (ES ir už jos ribų). Judumas mokymosi tikslais turėtų būti laikomas 

investicija į žmogiškąjį kapitalą ir įvairių sporto organizacijų pajėgumų didinimą.  

Šioje srityje judumo mokymosi tikslais galimybės turėtų būti suteiktos: 

 treneriams ir kitiems sporto organizacijų darbuotojams (įskaitant savanorius), 

susijusiems su profesionaliu sportu; 

 treneriams ir kitiems sporto organizacijų darbuotojams (įskaitant savanorius), 
susijusiems su mėgėjišku sportu. 

 

Šiuo parengiamuoju veiksmu siekiama daryti poveikį dviejose svarbiose srityse: 

 sporto darbuotojų žinių gilinimo ir praktinės patirties kaupimo; 

 tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo sporto srityje siekiant judumo mokymosi 

tikslais. 

 

Laukiami rezultatai, be kita ko: 

 reguliarių sporto darbuotojų mainų programa; 

 Europos trenerių ir sporto darbuotojų tinklų kūrimas. 

 

Konkretus tikslas, kurio siekiama šiuo parengiamuoju veiksmu, – skatinti judumą 

mokymosi tikslais ir mainus, remiant tarptautinį sporto aspektą. Pastarąjį aspektą 

reikėtų plėtoti bendradarbiaujant ne mažiau kaip trims organizacijoms, įsisteigusioms trijose 

skirtingose ES valstybėse narėse (paraišką teikiančiai organizacijai ir dviems kitoms 

organizacijoms, įsisteigusioms skirtingose ES valstybėse narėse), ir bent vienai ES 

nepriklausančioje šalyje įsisteigusiai organizacijai viename iš šių regionų: Vakarų Balkanų, 

Rytų partnerystės, Lotynų Amerikos ir Azijos.     
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Tuomet veiksmas bus įgyvendinamas keturiomis atskiromis dalimis: 

1 dalis: Bendradarbiavimas su Vakarų Balkanais 

2 dalis: Bendradarbiavimas su Rytų partnerystės šalimis 

3 dalis: Bendradarbiavimas su Lotynų Amerika 

4 dalis: Bendradarbiavimas su Azija 

 

3. TVARKARAŠTIS 

 Etapai Data ir laikas arba 

orientacinis laikotarpis 

a) Kvietimo teikti paraiškas 

paskelbimas  

2018 m. gegužės mėn. 

b) Paraiškų pateikimo terminas 26/07/2018, 12:00 val. (vidurdienis) 

Briuselio laiku. 

c) Vertinimo laikotarpis 2018 m. liepos–spalio mėn. 

d) Informacija pareiškėjams 2018 m. lapkričio mėn. 

e) Dotacijos susitarimo pasirašymas 2018 m. lapkričio mėn. 

 

4. TURIMAS BIUDŽETAS 

Visam projektų bendrojo finansavimo biudžetui numatoma skirti 1 200 000 EUR.  

ES dotacija negali viršyti didžiausios bendrojo finansavimo dalies, kuri sudaro 80 proc. 

tinkamų finansuoti išlaidų. Vėlesnių metų asignavimai bus patvirtinti vėliau. 

Numatoma, kad bus finansuojami maždaug 5 projektai (bent po vieną iš kiekvienos dalies). 

Didžiausia suma vienai dotacijai bus 240 000 EUR.  

Komisija pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas. 

 

5. PRIIMTINUMO REIKALAVIMAI 

 Paraiškos turi būti išsiųstos iki 3 skirsnyje nurodyto paraiškų pateikimo termino. 

 Paraiškos turi būti pateiktos (žr. 14 skyrių) tik naudojant elektroninę paraiškos 

formą.  

 Paraiškos turi būti parengtos viena iš ES oficialiųjų kalbų.  

 

Neįvykdžius šių reikalavimų, paraiška bus atmesta. 
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6. TINKAMUMO KRITERIJAI1 

6.1. Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai  

Priimamos tik ES valstybėse narėse įsisteigusių juridinių asmenų paraiškos. 

Informacija pareiškėjams iš Didžiosios Britanijos: atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad 

reikalavimus būtina atitikti visą paramos teikimo laikotarpį. Jei Jungtinė Karalystė išstos iš 

ES per dotacijos laikotarpį ir nesudarys su ES susitarimo, kuriuo būtų užtikrinta, kad 

pareiškėjai iš Didžiosios Britanijos toliau atitiktų reikalavimus, jums nebebus teikiamas ES 

finansavimas (tačiau pagal galimybes galėsite toliau dalyvauti) arba turėsite pasitraukti iš 

projekto pagal dotacijos susitarimo II straipsnio 17.2 punktą. 

Tam, kad projektai būtų tinkami finansuoti, juos turi pateikti pareiškėjai, atitinkantys šiuos 

kriterijus: 

 tai turi būti viešoji arba juridinio asmens statusą turinti privačioji organizacija, kuri 

veikia sporto ir fizinio aktyvumo srityje ir užsiima sporto ir fizinės veiklos 

organizavimu.  

 turėti registruotą juridinio asmens buveinę vienoje iš 28 ES valstybių narių.  

 

Pavyzdžiai (nebaigtinis sąrašas): 

 ne pelno organizacija (privačioji arba viešoji), 

 valdžios institucijos (nacionalinės, regioninės, vietos), 

 tarptautinės organizacijos, 

 sporto klubai, 

 universitetai, 

 švietimo institucijos, 

 įmonės. 

 

Fiziniai asmenys pagal šį kvietimą negali teikti paraiškų dėl dotacijos. 

Kad būtų galima įvertinti, ar pareiškėjas (-ai) atitinka reikalavimus, būtina pateikti šiuos 

patvirtinamuosius dokumentus: 

 privatusis subjektas turi pateikti: išrašą iš oficialaus registro, įstatų kopiją, išrašą 

iš prekybos arba asociacijos registro, PVM mokėtojo pažymėjimą (jeigu tam tikrose 

šalyse prekybos registro numeris ir PVM mokėtojo kodas yra vienodi, būtinas tik 

vienas iš šių dokumentų); 

 viešasis subjektas turi pateikti: nutarimo arba sprendimo, kuriuo įsteigiama 

valstybinė įmonė, arba kito oficialaus dokumento, kuriuo įsteigiamas viešosios 

teisės reglamentuojamas subjektas, kopiją. 

 

Visų projekto dalių atveju paraiškas teikiančios organizacijos turi įrodyti, kad plėtoja 

bendradarbiavimą arba užmezgė ryšius su subjektais, įsisteigusiais bent dviejose 

kitose ES valstybėse narėse ir bent vienoje atitinkamo regiono šalyje. Konkrečios 

organizacijos turi būti nurodytos paraiškos formoje.  

                                           
1
 Finansinio reglamento 131 straipsnis, Taisyklių taikymo reglamento 201 straipsnis. 
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6.2. Reikalavimus atitinkanti veikla 

Reikalavimus atitinka tik veikla, kuria siekiama 2 skyriuje nurodyto vieno ar kelių tikslų.  

Konkrečiai, pareiškėjai turėtų siūlyti veiksmus, kuriais skatinamas trenerių ir kitų sporto 

organizacijų darbuotojų (įskaitant savanorius) judumas, pasitelkiant vieną iš toliau nurodytų 

veiklų (nebaigtinis pavyzdžių sąrašas): 

 trenerių mainus, 

 stažuotes,  

 mokymąsi ar studijas,  

 darbo stebėjimą. 

Reikalavimus atitinka tik veikla, kurioje dalyvauja dalyviai iš ne mažiau kaip trijų 

organizacijų, įsisteigusių trijose skirtingose ES valstybėse narėse (paraišką teikianti 

organizacija ir dvi kitos organizacijos, įsisteigusios skirtingose ES valstybėse 

narėse) ir bent vienos ES nepriklausančioje šalyje įsisteigusios organizacijos iš 

Vakarų Balkanų, Rytų partnerystės, Lotynų Amerikos ir Azijos regionų.  

Galimi pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad siūlomi mainai ir judumo veikla 

neturėtų būti skirta sportininkams2.  

6.3. Įgyvendinimo laikotarpis 

 Veikla negali būti pradedama anksčiau nei 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau nei 2019 m. 

kovo 31 d. 

 Veikla turi būti baigta iki 2020 m. gruodžio 31 d. 

Ilgiausia projektų trukmė – 6 mėnesiai. 

Paraiškos dėl projektų, kurių įgyvendinimo laikotarpis yra trumpesnis arba ilgesnis nei 

numatyta šiame kvietime teikti paraiškas, nebus priimtos. 

 

7. ATMETIMO KRITERIJAI 

7.1. Atmetimas 

Leidimus suteikiantis pareigūnas neleis pareiškėjui dalyvauti kvietimo teikti paraiškas 

procedūroje, jei: 

(a) pareiškėjas yra bankrutavęs, jam yra taikoma nemokumo arba likvidavimo procedūra, 

kai jo turtą administruoja likvidatorius arba teismas, kai jis yra sudaręs susitarimą su 

kreditoriais, kai jis yra sustabdęs savo verslo veiklą arba kai jis yra analogiškoje 

situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose arba kituose 

teisės aktuose nustatytos procedūros; 

(b) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad 

pareiškėjas nevykdo savo pareigų, susijusių su mokesčių arba socialinio draudimo 

įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis yra įsisteigęs, arba šalies, kurioje yra 

leidimus išduodantis pareigūnas, arba sutarties vykdymo šalies teisę; 

                                           
2 

Sportininkų dalyvavimas numatytas antrajame projekto etape pagal 2019 m. skelbsimą kvietimą 
teikti paraiškas. 
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(c) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad 

pareiškėjas yra kaltas dėl sunkaus profesinio nusižengimo, padaryto pažeidžiant 

taikytinus įstatymus ar kitus teisės aktus, arba profesijos, kurios atstovas yra 

pareiškėjas, etikos standartus, arba padaryto bet kuriais kitais neteisėtais veiksmais, 

kurie daro poveikį jo profesiniam patikimumui, kai tokie veiksmai rodo blogus 

ketinimus ar didelį aplaidumą, įskaitant, visų pirma, bet kurį iš šių veiksmų: 

i) sukčiavimą arba aplaidumą teikiant informaciją, kurios reikalaujama siekiant 

patikrinti, ar nėra priežasčių, dėl kurių draudžiama dalyvauti konkurse, arba ar yra 

vykdomi atrankos kriterijai, arba kurios reikia vykdant sutartį, dotacijos susitarimą 

arba sprendimą dėl dotacijos; 

ii) susitarimo su kitais asmenimis sudarymą siekiant iškreipti konkurenciją; 

iii) intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą; 

iv) bandymą daryti įtaką Komisijos sprendimų priėmimo procesui vykstant konkurso 

procedūrai;  

v) bandymą gauti konfidencialios informacijos, dėl kurios konkurso procedūroje būtų 

įgytas nepagrįstas pranašumas; 

(d) galutiniu teismo sprendimu yra nustatyta, kad pareiškėjas yra kaltas dėl bet kurios iš 

šių veikų: 

 i) sukčiavimo, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktu priimtos Konvencijos 

dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 

ii) korupcijos, kaip apibrėžta 1997 m. gegužės 26 d. Tarybos aktu priimtos 

Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar ES 

valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje ir Tarybos pamatinio sprendimo 

2003/568/TVR 2 straipsnio 1 dalyje, taip pat dėl korupcijos, kaip apibrėžta šalies, 

kurioje yra leidimus išduodantis pareigūnas, šalies, kurioje yra įsisteigęs pareiškėjas, 

arba sutarties vykdymo šalies teisėje; 

iii) dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje, kaip apibrėžta Tarybos 

pamatinio sprendimo 2008/841/TVR 2 straipsnyje; 

iv) pinigų plovimo arba teroristų finansavimo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2005/60/EB 1 straipsnyje; 

v) teroristinių nusikaltimų arba su teroristine veikla susijusių nusikaltimų, kaip 

apibrėžta atitinkamai Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 1 ir 3 

straipsniuose, arba dėl nusikalstamos veikos kurstymo, pagalbos tokiai veikai, 

bendrininkavimo ją vykdant arba kėsinimosi ją įvykdyti, kaip nurodyta to sprendimo 4 

straipsnyje; 

vi) vaikų darbo arba kitų prekybos žmonėmis formų, kaip apibrėžta Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES 2 straipsnyje; 

(e) pareiškėjas su dideliais trūkumais atliko pagrindines pareigas, įgyvendindamas iš 

Sąjungos biudžeto finansuojamą sutartį, dotacijos susitarimą arba sprendimą dėl 

dotacijos, todėl jie buvo nutraukti anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti 

nuostolius arba buvo taikomos kitos sutartyje numatytos sankcijos; arba pagrindinių 

pareigų atlikimo trūkumai buvo nustatyti leidimus suteikiančio pareigūno, OLAF ar 

Audito Rūmų atliktų patikrinimų, auditų ar tyrimų metu; 
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(f) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad 

pareiškėjas padarė pažeidimą, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 

Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje; 

(g) sunkaus profesinio nusižengimo, sukčiavimo, korupcijos, kitos kriminalinės veikos, 

didelių sutarties įgyvendinimo trūkumų arba pažeidimų atveju pareiškėjui taikomi:  

i)  per Audito Rūmų ar OLAF atliktus auditus ar patikrinimus, per vidaus auditą arba 

per bet kokį kitą patikrinimą, auditą ar kontrolę, už kurių atlikimą atsakingas ES 

institucijos, biuro, agentūros ar įstaigos leidimus suteikiantis pareigūnas, nustatytos 

išvados; 

ii) negalutiniai administraciniai sprendimai, kurie gali apimti drausmines priemones, 

kurių ėmėsi kompetentinga priežiūros institucija, atsakinga už profesinės etikos 

standartų taikymo tikrinimą;  

iii) ECB, EIB, Europos investicijų fondo ar tarptautinių organizacijų sprendimai;  

iv) Komisijos sprendimai, susiję su Sąjungos konkurencijos taisyklių pažeidimu, arba 

nacionalinės kompetentingos institucijos sprendimai, susiję su Sąjungos ar 

nacionalinės konkurencijos teisės pažeidimu; 

v) ES institucijos, Europos tarnybos, ES agentūros arba įstaigos leidimus suteikiančio 

pareigūno sprendimai dėl draudimo dalyvauti procedūroje. 

7.2. Taisomosios priemonės 

Jeigu pareiškėjas deklaruoja, kad yra patekęs į kurią nors iš išvardytų situacijų (žr. 7 

skyriaus 4 dalį), dėl kurios jam draudžiama dalyvauti procedūroje, jis turėtų nurodyti 

priemones, kurių ėmėsi tai situacijai ištaisyti, taip įrodydamas savo patikimumą. Tokios 

priemonės galėtų apimti, pvz., technines, organizacines arba darbuotojams taikomas 

priemones, kad ateityje pavyktų išvengti tokių atvejų, žalos kompensavimo ir baudų 

mokėjimo. Prie deklaracijos turi būti pridėti susiję patvirtinamieji dokumentai, kuriais 

tinkamai patvirtinama, kad buvo imtasi taisomųjų priemonių. Tai netaikoma 7.1 skirsnio 

d punkte nurodytoms situacijoms. 

 

7.3. Kvietimo teikti paraiškas dalyvių atmetimas 

Leidimus suteikiantis pareigūnas neskirs dotacijos pareiškėjui, kuris:  

a. yra patekęs į situaciją, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje ir kuri nustatyta 

pagal 7.1 skirsnį3; 

 

b. klaidingai pateikė informaciją, kuri yra viena iš dalyvavimo procedūroje sąlygų, arba tos 

informacijos nepateikė; 

 

c. yra dalyvavęs rengiant kvietimo teikti paraiškas dokumentus, kai dėl to iškreipiama 

konkurencija ir to negalima ištaisyti kitomis priemonėmis. 

 

                                           
3
 Finansinio reglamento 106 straipsnis 



8 

Už klaidingą informaciją pareiškėjams arba atitinkamais atvejais susijusiems subjektams 

gali būti taikomos administracinės arba finansinės nuobaudos.  

  

7.4. Patvirtinamieji dokumentai4 

Pareiškėjai turi pasirašyti garbės deklaraciją, kuria patvirtintų, kad jie nėra patekę į vieną iš 

Finansinio reglamento 106 straipsnio 1 dalyje ir 107 straipsnyje nurodytų situacijų, 

užpildydami atitinkamą prie paraiškos formos pridėtą formą, pridėtą prie kvietimo teikti 

paraiškas. 

 

8. ATRANKOS KRITERIJAI5 

8.1. Finansinis pajėgumas6 

Finansinis pajėgumas bus vertinamas pagal šią metodiką: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/methodology-grants-eac_en.pdf.  

Pareiškėjai privalo turėti stabilius ir pakankamus finansavimo šaltinius, kad veiklą galėtų 

vykdyti per visą veiksmo įgyvendinimo laikotarpį arba tais metais, kuriems skiriama 

dotacija, ir prisidėti prie jos finansavimo. Pareiškėjo finansinis pajėgumas vertinamas 

remiantis šiais kartu su paraiška pateiktinais patvirtinamaisiais dokumentais: 

Dotacijos, kurių išankstinio finansavimo vertė ne didesnė negu 600 000 EUR  

Šio pobūdžio dotacijų atveju finansinis pajėgumas nustatomas dotacijos prašytojui 

pateikiant garbės deklaraciją (žr. paraiškos formos 1 priedą).  

Tačiau kilus abejonėms ir tik tuo atveju, kai dotacija didesnė negu 60 000 EUR, vertinimo 

komitetas pasilieka teisę reikalauti patvirtinamųjų dokumentų ir atlikti finansinę analizę, kaip 

aprašyta minėtos metodikos 4 skyriuje (žr. Finansinio reglamento 131 straipsnio 3 dalį).  

Be to, tais atvejais, kai dotacija didesnė negu 60 000 EUR, didelę riziką keliantys subjektai, 

priklausantys kuriai nors iš metodikos 3.1 punkte minimų kategorijų, turi pateikti savo 

finansinio pajėgumo įrodymus ir reikalaujama, kad būtų atlikta jų finansinė analizė, 

nustatyta tos pačios metodikos 4 punkte.  

Jeigu, remdamasis pateiktais dokumentais, perįgaliotas leidimus suteikiantis pareigūnas 

nusprendžia, kad finansinis pajėgumas yra nepakankamas, jis gali: 

 paprašyti papildomos informacijos; 

 pasiūlyti dotacijos susitarimą be išankstinio finansavimo; 

 pasiūlyti dotacijos susitarimą su dalimis išmokamu išankstiniu finansavimu; 

 pasiūlyti dotacijos susitarimą su banko garantija užtikrintu išankstiniu finansavimu 

(žr. toliau 11.4 skirsnį); 

 jei taikoma, reikalauti visų bendros paramos gavėjų solidariosios finansinės 

atsakomybės; 

 atmesti paraišką. 

 

                                           
4
 Taisyklių taikymo reglamento 197 straipsnis 

5
 Finansinio reglamento 132 straipsnis, Taisyklių taikymo reglamento 202 straipsnis. 

6
 Finansinio reglamento 131 ir 132 straipsniai, Taisyklių taikymo reglamento 202 straipsnis. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/methodology-grants-eac_en.pdf
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8.2. Veiklos pajėgumas7 

Pareiškėjas privalo turėti profesinės kompetencijos ir reikiamą kvalifikaciją, kurių reikia 

siūlomam veiksmui įvykdyti. Pareiškėjai privalo pateikti su tuo susijusią garbės deklaraciją ir 

šiuos patvirtinamuosius dokumentus: 

 žmonių, kurie pagrindinė pareiga – veiklos valdymas ir įgyvendinimas, gyvenimo 

aprašymus ir biografines apybraižas; 

 ne mažiau negu pastarųjų dvejų metų organizacijos veiklos ataskaitas,  

 išsamų ankstesnių įgyvendintų projektų ir veiklos, susijusių su šio kvietimo politikos 

sritimi arba su planuojamais atlikti veiksmais, sąrašą; 

 

9. SKYRIMO KRITERIJAI8 

Reikalavimus atitinkančios paraiškos ir (arba) projektai vertinami remiantis šiais kriterijais: 

  Projekto aktualumas (1-as kriterijus) (ne daugiau kaip 40 taškų): pirmajam 

kriterijui bus taikomas minimalus 24 iš 40 taškų skaičius; paraiškos, įvertintos 

mažiau taškų, bus atmestos. 

Pagal pirmąjį kriterijų pasiūlymai bus vertinami remiantis tuo: 

 kokiu mastu jais padedama siekti 2 skirsnyje aprašyto bendro tikslo, visų pirma 

atsižvelgiant į siūlomas judumo mokymosi tikslais galimybes, ir kiek jos atitinka ES 

sporto politiką; 

 kokiu mastu jais padedama siekti 2 skirsnyje nustatytos veiklos rezultatų (t. y. 

reguliarių sporto darbuotojų mainų programos ir Europos trenerių ir sporto 

darbuotojų tinklų kūrimo); 

 kokiu mastu jais padedama siekti 2 skirsnyje nustatyto konkretaus tikslo 

(tarptautinio sporto aspekto skatinimo), visų pirma atsižvelgiant į tvirtų ES ir ne ES 

partnerių ryšių plėtojimą srityse, susijusiose su judumu mokymosi tikslais. 

 

 Kokybė (2-as kriterijus) (ne daugiau kaip 40 taškų) antrajam kriterijui bus 

taikomas minimalus 24 iš 40 taškų skaičius; paraiškos, įvertintos mažiau 

taškų, bus atmestos. 

Pagal antrąjį kriterijų pasiūlymai bus vertinami pagal bendrą siūlomos veiklos 

aprašymo kokybę ir jos įgyvendinimo metodiką. Bus atsižvelgiama į tokius 

aspektus: 

 projekto veikloje dalyvaujančių ir naudą gaunančių asmenų skaičių; 

 išlaidų veiksmingumą (projekto išlaidų veiksmingumą ir tai, ar kiekvienai veiklai 

skiriami tinkami ištekliai); 

 siūlomos veiklos tvarumą (veiklos, kuri bus vykdoma, mastas, be kita ko, pasibaigus 

projektui); 

 projekto tikslų, metodikos, veiklos ir siūlomo biudžeto suderinamumą; 

 siūlomos metodikos kokybę ir tinkamumą. 

                                           
7
 Finansinio reglamento 131 straipsnis, Taisyklių taikymo reglamento 202 straipsnis. 

8
 Finansinio reglamento 132 straipsnis, Taisyklių taikymo reglamento 203 straipsnis. 
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 Projekto valdymas (3-ias kriterijus) (ne daugiau kaip 20 taškų): trečiajam 

kriterijui bus taikomas minimalus 12 iš 20 taškų skaičius; paraiškos, įvertintos 

mažiau taškų, bus atmestos. 

Pagal trečiąjį kriterijų, pasiūlymai bus vertinami pagal tai, kokiu mastu pareiškėjai 

įrodo gebėjimą organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti įvairius siūlomos veiklos 

aspektus. Bus atsižvelgiama į tokius aspektus: 

 

 bendrą projekto grupės veiklos kokybę; 

 numatomą riziką ir jos mažinimo veiksmus; 

 priemonių, kuriomis siekiama dalytis projekto rezultatais išorės organizacijose ir 

visuomenėje, tinkamumą ir kokybę. 

 

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal 100 taškų skalę, taškus skiriant 

pagal pirmiau nurodytą sistemą. Paraiškos, įvertintos mažiau taškų nei nurodyta pagal 

kiekvieną kriterijų, bus atmestos. 

Be to, už visus kriterijus kartu sudėjus būtina surinkti ne mažiau kaip 70 taškų. 

Paraiškos, įvertintos mažiau taškų, taip pat bus atmestos. 

 

10. TEISINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI9 

Jeigu Komisija skiria dotaciją, pareiškėjui nusiunčiamas susitarimas dėl dotacijos, kuriame 

nurodomos sumos eurais ir išsamiai išdėstomos finansavimo sąlygos ir dydis, taip pat 

informacija dėl procedūros, kuria oficialiai nustatomi šalių susitarimai.  

Dotacijos gavėjas privalo pirmasis pasirašyti du originalaus susitarimo dėl dotacijos 

egzempliorius ir nedelsdamas juos grąžinti Komisijai. Tada šį susitarimą pasirašo Komisija.  

 

11. FINANSINĖS NUOSTATOS 

11.1 Tinkamos finansuoti išlaidos  

Tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti šiuos kriterijus: 

 išlaidas patyrė dotacijos gavėjas;  

 jos patiriamos veiksmo vykdymo laikotarpiu, išskyrus išlaidas, susijusias su 

baigiamosiomis ataskaitomis ir audito pažymėjimais; 

o išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis turi prasidėti tada, kada nurodyta 

susitarime dėl dotacijos.  

o Jeigu dotacijos gavėjas gali įrodyti, kad veiksmą būtina pradėti prieš 

pasirašant susitarimą, tinkamumo finansuoti laikotarpis gali prasidėti prieš 

paskiriant dotaciją. Tinkamumo finansuoti laikotarpis jokiomis aplinkybėmis 

negali prasidėti anksčiau nei pateikiama dotacijos paraiška. 

 jos turi būti nurodytos numatytame biudžete; 

                                           
9
 Finansinio reglamento 121 straipsnis, Taisyklių taikymo reglamento 174 straipsnis. 
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 jos turi būti būtinos norint įgyvendinti veiksmą, kuriam skiriama dotacija; 

 jas galima nustatyti ir patikrinti, visų pirma todėl, kad jos įtrauktos į dotacijos gavėjo 

apskaitą ir nustatytos pagal šalies, kurioje įsisteigęs dotacijos gavėjas, taikomus 

apskaitos standartus ir pagal įprastą dotacijos gavėjo sąnaudų apskaitos praktiką; 

 jos atitinka taikomų mokesčių ir socialinės apsaugos teisės aktų reikalavimus; 

 jos yra pagrįstos, pateisinamos ir atitinka patikimo finansų valdymo reikalavimus, 

ypač ekonomiškumo ir veiksmingumo principus. 

Taikant dotacijos gavėjo vidaus apskaitos ir audito procedūras turi būti įmanoma tiesiogiai 

sutikrinti deklaruotas su veiksmu arba projektu susijusias išlaidas ir pajamas su 

atitinkamomis apskaitos ataskaitomis ir patvirtinamaisiais dokumentais. 

 

Tinkamos finansuoti išlaidos gali būti tiesioginės ir netiesioginės. 

 

11.1.1. Tinkamos finansuoti tiesioginės išlaidos  

Tinkamos finansuoti tiesioginės veiksmo išlaidos yra tos išlaidos, kurios: 

tinkamai atsižvelgiant į pirmiau nurodytas tinkamumo sąlygas, nustatomos kaip 

specialiosios išlaidos, tiesiogiai susijusios su vykdomu veiksmu, todėl tokias išlaidas galima 

tiesiogiai priskirti tam veiksmui, pavyzdžiui:  

a) su personalu, dirbančiu pagal darbo sutartį su dotacijos gavėju arba pagal lygiavertį 

paskyrimo dokumentą ir paskirtu įgyvendinti veiksmą, susijusios išlaidos, jei jos 

atitinka dotacijos gavėjo įprastą darbo užmokesčio politiką. 

Šias išlaidas sudaro faktinis atlyginimas, socialinio draudimo įmokos ir kitos teisės 

aktų nustatytos į darbo užmokestį įeinančios išlaidos. Į jas gali įeiti ir papildomas 

darbo užmokestis, įskaitant mokėjimus pagal papildomas sutartis, nepriklausomai 

nuo jų pobūdžio, jei toks darbo užmokestis yra nuolat mokamas už tokio paties 

pobūdžio darbą ar ekspertines žinias, nepriklausomai nuo naudojamo finansavimo 

šaltinio. 

Išlaidos, susijusios su fiziniais asmenimis, kurie dirba pagal kitokią nei darbo sutartį 

su dotacijos gavėju arba kuriuos trečioji šalis už užmokestį komandiravo dirbti 

dotacijos gavėjui, taip pat gali būti įtrauktos į tokias personalo išlaidas, jei tenkinamos 

šios sąlygos: 

i) asmens darbo sąlygos (visų pirma sąlygos, susijusios su darbo 

organizavimo būdu, atliekamomis užduotimis ir patalpomis, kuriose jos 

atliekamos) yra panašios į darbuotojo darbo sąlygas; 

ii) darbo rezultatas priklauso dotacijos gavėjui (nebent išimties tvarka 

susitarta kitaip) taip pat 

 iii)  išlaidos smarkiai nesiskiria nuo personalo, atliekančio panašias užduotis 

pagal darbo sutartį su dotacijos gavėju, išlaidų; 

Rekomenduojama tiesioginių personalo išlaidų apskaičiavimo metodika pateikiama 

priedėlyje. 
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b) kelionės išlaidos ir susiję dienpinigiai, jei šios išlaidos dera su dotacijos gavėjo 

įprastais kelionės išlaidų apmokėjimo metodais; 

c) įrangos arba kito turto (naujo arba naudoto) nusidėvėjimo išlaidos, užregistruotos 

dotacijos gavėjo apskaitos ataskaitose, jeigu turtas: 

nurašytas pagal tarptautinius apskaitos standartus ir dotacijos gavėjo įprastus 

apskaitos metodus ir taip pat 

ii) įsigytas laikantis dotacijos susitarime nustatytomis įgyvendinimo sutarčių 

taisyklėmis, jei pirkimas vyko įgyvendinimo laikotarpiu. 

Tinkamos finansuoti taip pat yra įrangos arba kito turto nuomos ar išperkamosios 

nuomos išlaidos, jei šios išlaidos neviršija panašios įrangos arba turto nusidėvėjimo 

išlaidų ir jei į jas neįskaičiuoti jokie finansavimo mokesčiai; 

Nustatant tinkamas finansuoti išlaidas atsižvelgiama tik į tą įrangos nusidėvėjimo, 

nuomos ar išperkamosios nuomos išlaidų dalį, kuri atitinka įgyvendinimo laikotarpį ir 

faktinį įrangos panaudojimą veiklos tikslais. Išimtiniais atvejais pagal specialiąsias 

sąlygas gali būti tinkama finansuoti visa įrangos pirkimo kaina, jei tai pateisina 

veiksmų pobūdis ir įrangos ar turto naudojimo aplinkybės; 

d) išlaidos vartojimo prekėms ir reikmenims, jeigu tos prekės ir reikmenys: 

i) įsigyti vadovaujantis dotacijos susitarime nustatytų įgyvendinimo sutarčių 

taisyklėmis; taip pat 

tiesiogiai priskiriami veiksmui; 

e) išlaidos, tiesiogiai susijusios su Susitarime nustatytais reikalavimais (informacijos 

skleidimas, konkretus veiklos vertinimas, auditas, vertimas, atgaminimas), įskaitant 

reikalaujamų finansinių garantijų išlaidas, jei atitinkamos paslaugos buvo nusipirktos 

vadovaujantis dotacijos susitarime nustatytomis įgyvendinimo sutarčių taisyklėmis; 

f) išlaidos, numatytos subrangos sutartyse, jeigu laikomasi dotacijos susitarime 

nustatytų specialiųjų sąlygų dėl įsipareigojimų perdavimo tretiesiems asmenims; 

g) finansinės paramos trečiosioms šalims išlaidos, jeigu tenkinamos dotacijos susitarime 

nustatytos sąlygos; 

h)  gavėjo sumokėti muitai, mokesčiai ir rinkliavos, visų pirma pridėtinės vertės mokestis 

(PVM), jei jie įskaičiuoti į tinkamas finansuoti tiesiogines išlaidas ir jei Susitarime 

nenurodyta kitaip. 

11.1.2. Tinkamos finansuoti netiesioginės išlaidos (pridėtinės išlaidos)  

 

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

tiesiogiai jai priskirtos.  

 

Ne daugiau kaip visų veiksmo tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų 7 proc. fiksuotosios 

normos suma yra tinkama finansuoti kaip netiesioginės išlaidos, sudarančios dotacijos 
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gavėjo bendrąsias administracines išlaidas, kurias galima laikyti priskirtinomis veiksmui 

arba projektui. 

Į netiesiogines išlaidas negali būti įtraukiamos į kitą biudžeto kategoriją įtrauktos išlaidos. 

Kad tai įrodytų, dotacijos gavėjas iš principo turėtų: 

a.  naudoti analitinę išlaidų apskaitos sistemą, kad būtų galima atskirti visas dotacijai 

veiklai ir dotacijai veiksmams priskirtinas išlaidas (įskaitant pridėtines išlaidas). 

Šiuo tikslu dotacijos gavėjas turėtų naudoti patikimus apskaitos kodus ir 

paskirstymo raktus, užtikrindamas, kad išlaidos būtų paskirstomos sąžiningai, 

objektyviai ir realistiškai.  

b. atskirai registruoti:  

 visas išlaidas, patirtas dėl dotacijos veiklai (t. y., personalo, bendrąsias valdymo 

išlaidas ir kitas išlaidas veiklai, susijusias su jos įprastos metinės veiklos dalimi), 

taip pat  

 visas išlaidas, patirtas dėl dotacijų veiksmams (įskaitant faktines netiesiogines 

išlaidas, susijusias su veiksmu). 

Jei dotacija veiklai padengia visą įprastą metinę dotacijos gavėjo veiklą ir biudžetą, 

pastarajam negalima skirti jokių netiesioginių išlaidų pagal dotaciją veiksmams.  

11.2 Netinkamos finansuoti išlaidos  

a) gavėjo išmokėta kapitalo grąža ir dividendai; 

b) skolos ir skolų tvarkymo mokesčiai; 

c) atidėjiniai nuostoliams arba skoloms; 

d) mokėtinos palūkanos; 

e) abejotinos skolos; 

f) valiutos keitimo nuostoliai; 

g) Komisijos atliktų pavedimų mokesčiai, kuriuos dotacijos gavėjui taiko bankas; 

h) išlaidos, kurias dotacijos gavėjas deklaravo vykdydamas kitus veiksmus, kuriems 

teikiama iš Sąjungos biudžeto finansuojama dotacija. Tokios dotacijos apima 

valstybių narių skiriamas dotacijas, finansuojamas iš Sąjungos biudžeto, ir kitų nei 

Komisija institucijų skiriamas dotacijas, kuriomis vykdomas Sąjungos biudžetas. 

visų pirma tai taikytina iš ES arba Euratomo biudžeto finansuojamą dotaciją veiklai 

gaunantiems gavėjams – šios dotacijos teikimo laikotarpiu jie negali deklaruoti 

netiesioginių išlaidų, išskyrus atvejus, kai gali įrodyti, kad dotacija veiklai nėra 

dengiamos jokios veiksmo išlaidos;  

i) trečiųjų šalių nepiniginiai įnašai; 

j) per didelės arba neapgalvotos išlaidos; 

k) atskaitytinas PVM. 
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11.3 Faktiškai patirtų išlaidų kompensavimas10
  

 

Dotacija nustatoma taikant ne mažesnį kaip 80 proc. dotacijos gavėjo faktiškai patirtų ir 

deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų bendro finansavimo koeficientą.  

 

11.4 Biudžeto subalansavimas11
 

Numatytas veiksmo biudžetas turi būti pridedamas prie paraiškos formos. Biudžete 

nurodytos pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.  

Biudžetas turi būti sudaromas eurais.  

Pareiškėjai, kurių išlaidos bus patiriamos ne eurais, taiko valiutos kursą, skelbiamą 

InforEuro svetainėje 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm 

Pareiškėjas turi užtikrinti, kad ištekliai, kurių reikia norint įgyvendinti veiksmą, nebūtų 

teikiami tik iš ES dotacijos.  

Bendras veiksmo finansavimas gali būti toks: 

 dotacijos gavėjo nuosavi ištekliai;  

 įgyvendinant veiksmą gautos pajamos;  

 trečiųjų šalių finansiniai įnašai. 

 

11.5 Galutinės dotacijos sumos apskaičiavimas  

Komisija apskaičiuoja galutinę dotacijos sumą likučio išmokėjimo metu. Atliekami šie 

skaičiavimo veiksmai: 

1 veiksmas. Tinkamoms finansuoti išlaidoms pritaikoma kompensavimo 

norma.  

1 veiksmo suma gaunama pritaikius 11.3.1 punkte nurodytą Komisijos patvirtintą tinkamų 

finansuoti išlaidų kompensavimo normą. 

2 etapas. Apribojimas iki didžiausios dotacijos sumos 

Bendra Komisijos išmokama dotacijos gavėjams suma jokiomis aplinkybėmis negali viršyti 

didžiausios dotacijos sumos, nurodytos dotacijos susitarime. Jeigu suma, gauta atlikus 1 

veiksmą, yra didesnė už šią didžiausią sumą, galutinė dotacijos suma apribojama iki 

pastarosios sumos. 

                                           
10

 Finansinio reglamento 126 straipsnis 
11

Taisyklių taikymo reglamento 196.2 straipsnis 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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11.6 Sumos sumažinimas dėl netinkamo įgyvendinimo ar kitų pareigų 

nevykdymo 

Komisija gali sumažinti didžiausią dotacijos sumą, jei veiksmas nebuvo tinkamai 

įgyvendintas (t. y., jei jis visai nebuvo įgyvendintas arba buvo įgyvendintas prastai, iš dalies 

ar vėluojant) arba jei buvo pažeista kita Susitarime numatyta prievolė.  

Sumažinimas bus proporcingas veiklos įgyvendinimo trūkumams arba pažeidimo, susijusio 

su pareigų nevykdymu, sunkumui. 

 

11.7 Ataskaitų teikimo ir mokėjimo tvarka12  

Dotacijos gavėjas gali prašyti šių išmokų su sąlyga, kad įvykdytos dotacijos susitarimo 

sąlygos (pvz. mokėjimų terminai, didžiausios ribinės vertės ir kt.). Prie mokėjimo prašymų 

turi būti pridedami žemiau nustatyti ir dotacijos susitarime išsamiai nurodyti dokumentai.  

Mokėjimo prašymas Pridedami dokumentai 

Dotacijos gavėjui per 30 dienų nuo dienos, 

kurią paskutinė iš dviejų šalių pasirašo 

susitarimą, arba nuo pranešimo apie 

sprendimą dėl dotacijos dienos, jeigu buvo 

gautos visos būtinos garantijos, bus pervestas 

išankstinis mokėjimas13, prilygstantis 

50 proc. dotacijos sumos. 

 

a) perįgalioto leidimus suteikiančio 

pareigūnu prašymu, banko garantija 

(žr. 11.8 skirsnį). 

Jei projektas trunka ilgiau negu 12 mėnesių, 

dotacijos gavėjas gali prašyti tarpinio 

mokėjimo, kuris sudaro 30 proc. dotacijos 

sumos. Dėl šio tarpinio mokėjimo per 30 dienų 

nuo tos dienos, kai praėjo pusė projektui skirto 

laiko, turi būti pateikta tarpinė veiklos 

ataskaita.  

a) tarpinė veiklos ataskaita. 

Likučio išmokėjimas  

Mokėtiną šios išmokos sumą Komisija 

nustatys remdamasi apskaičiuota galutine 

dotacijos suma (žr. 11.5 skirsnį). Jeigu bendra 

ankstesnių išmokų suma didesnė už galutinę 

dotacijos sumą, dotacijos gavėjas, gavęs 

vykdomąjį raštą sumoms išieškoti, privalės 

grąžinti Komisijos permokėtą sumą14. 

 

(a) galutinė techninė ataskaita;  

(b) galutinė finansinė pažyma; 

(c) suvestinė finansinė ataskaita, 

kurioje sukauptos jau anksčiau 

pateiktos finansinės pažymos ir 

nurodytas gavimas (tik jei 

taikoma). 

 

 Silpno finansinio pajėgumo atveju taikomas pirmiau nurodytas 8.1 skirsnis. 

                                           
12

 Finansinio reglamento 90 ir 135 straipsniai, Taisyklių taikymo reglamento 207 straipsnis. 
13

 Taisyklių taikymo reglamento 109, 110 straipsniai. 
14

 Taisyklių taikymo reglamento 109, 110 straipsniai. 
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11.8. Išankstinio finansavimo garantija15  

Perįgaliotas leidimus suteikiantis pareigūnas, atsižvelgdamas į rizikos analizę, gali 

konkrečiais atvejais prašyti dotacijos gavėjo, kuriam suteikta dotacija, pateikti garantiją ne 

didesnei kaip išankstinio finansavimo mokėjimas sumai, siekdamas apriboti su išankstinio 

finansavimo mokėjimu susijusią riziką.  

Šia garantija siekiama, kad bankas, finansų įstaiga, trečioji šalis arba dotacijos veiksmui 

gavėjai, kurie yra to paties dotacijos susitarimo šalys, pateiktų neatšaukiamą užstatą arba 

taptų dotacijos gavėjo prievolių vykdymą užtikrinančiu pirminio reikalavimo garantu.  

Gali būti nereikalaujama mažos vertės, t. y., ne didesnių negu 60 000 EUR, dotacijų 

garantijų. 

Siekiant apriboti su išankstiniu mokėjimu susijusią riziką, gali būti prašoma išankstinio 

finansavimo garantijos ne didesnei negu prašomo išankstinio finansavimo sumai. 

Šią finansinę garantiją eurais suteikia patvirtintas bankas arba finansų įstaiga, įsteigta 

kurioje nors ES valstybėje narėje. Jei dotacijos gavėjas yra įsisteigęs trečiojoje valstybėje, 

Komisija gali sutikti, kad garantiją suteiktų toje trečiojoje valstybėje įsteigtas bankas arba 

finansų įstaiga, jei mano, kad tas bankas arba finansų įstaiga suteikia lygiavertį saugumą ir 

sąlygas kaip ir valstybėje narėje įsteigtas bankas arba finansų įstaiga. Kaip finansinės 

garantijos nepriimamos banko sąskaitose užblokuotos sumos. 

Garantiją gali atstoti: 

 solidarioji trečiosios šalies garantija arba  

 solidarioji dotacijos veiksmui gavėjų, esančių to paties dotacijos susitarimo šalimis, 

garantija. 

Garantija grąžinama, laipsniškai mažėjant išankstiniam finansavimui dėl išmokamų tarpinių 

sumų ir likučių, vadovaujantis dotacijos susitarime nustatytomis sąlygomis. 

 

11.9 Kitos finansinės sąlygos  

a) Nekaupiamasis skyrimas16 

 

Iš ES biudžeto veiksmui gali būti skiriama tik viena dotacija. 

Bet kuriuo atveju tos pačios išlaidos du kartus iš Sąjungos biudžeto 

nefinansuojamos. Kad tai užtikrintų, pareiškėjai pareiškime dėl dotacijos nurodo tais 

pačiais finansiniais metais tam pačiam veiksmui ar veiksmo daliai arba savo 

(prašytojo) veiklai gauto ar paprašyto Sąjungos finansavimo šaltinius ir sumas, taip 

pat bet kokį kitą tam pačiam veiksmui gautą ar paprašytą finansavimą17. 

b) Netaikymas atgaline data 18 

Negalima atgaline data skirti dotacijos jau įgyvendintiems veiksmams. 

                                           
15

 Finansinio reglamento 134 straipsnis, Taisyklių taikymo reglamento 206 straipsnis. 
16

 Finansinio reglamento 129 straipsnis 
17

 Taisyklių taikymo reglamento 196.4 straipsnis 
18

 Finansinio reglamento 130 straipsnis  
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Veiksmui, kuris jau pradėtas įgyvendinti, dotacija gali būti skiriama tik tuo atveju, 

jeigu pareiškėjas dotacijos paraiškoje gali įrodyti, kad veiksmą buvo būtina pradėti 

prieš pasirašant dotacijos susitarimą. 

Tokiais atvejais tinkamos finansuoti išlaidos negali būti patirtos iki dotacijos 

paraiškos pateikimo dienos. 

c) Įgyvendinimo sutartys ir (arba) subranga19  

Jeigu norint įgyvendinti veiksmą būtina sudaryti viešųjų pirkimų sutartis 

(įgyvendinimo sutartis), dotacijos gavėjas privalo sudaryti sutartį su tokiu subjektu, 

kuris siūlo geriausią kokybės ir kainos santykį arba mažiausią kainą (pagal poreikį), 

taip siekiant išvengti interesų konfliktų. 

Reikalaujama, kad dotacijos gavėjas aiškiai dokumentuotų konkurso procedūrą ir 

išsaugotų dokumentus auditui.  

Subjektai, veikiantys kaip perkančiosios organizacijos, kaip apibrėžta Direktyvoje 

2014/24/ES20, arba kaip perkantieji subjektai, kaip apibrėžta Direktyvoje 

2014/25/ES21, privalo laikytis galiojančių nacionalinių viešųjų pirkimų taisyklių. 

Dotacijos gavėjai gali pagal subrangos sutartis perduoti užduotis, kurios yra 

veiksmų dalis. Taip darydami jie turi užtikrinti, kad būtų laikomasi ne tik jau nurodytų 

geriausio kokybės ir kainos santykio ir interesų konflikto nebuvimo sąlygų, bet ir 

toliau nurodytų sąlygų: 

a) pagal subrangos sutartį nėra perduodamos pagrindinės veiklos užduotys; 

b) perdavimas pagal subrangos sutartį turi būti pateisinamas veiksmų pobūdžiu ir 

tuo, kas būtina jiems įvykdyti; 

c) numatomos pagal subrangos sutartį išlaidos turi būti aiškiai nurodomos 

biudžeto sąmatoje; 

d) visi perdavimo pagal subrangos sutartį atvejai, jei jie nenumatyti veiksmo 

aprašyme, pateikiami dotacijos gavėjo ir tvirtinami Komisijos. Komisija gali juos 

patvirtinti: 

(i) prieš perdavimą pagal subrangos sutartį, jei dotacijos gavėjai prašo iš 

dalies pakeisti susitarimą,  

(ii) po perdavimo pagal subrangos sutartį, jei tas perdavimas 

 konkrečiai pagrįstas tarpinėje arba galutinėje techninėje ataskaitoje ir 

 dėl jo nereikia dotacijos susitarimo keisti taip, kad dėl to kiltų abejonių 

dėl sprendimo skirti dotaciją pagrįstumo ar būtų nepaisoma vienodų 

sąlygų pareiškėjams sudarymo principo ir 

e) jei dotacijos gavėjai užtikrina, kad tam tikros dotacijos gavėjams taikomos 

dotacijos susitarime išvardytos sąlygos (pvz. matomumo, konfidencialumo ir kt.) 

būtų taip pat taikomos subrangovams. 

                                           
19

 Finansinio reglamento 137 straipsnis, Taisyklių taikymo reglamento 209 straipsnis. 

20
 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, 

kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB.  
21 

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 
kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB. 
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d) Finansinė parama trečiosioms šalims22 

Paraiškose negali būti numatytas finansinės paramos teikimas trečiosioms šalims. 

12. VIEŠUMAS  

12.1. Dotacijų gavėjų teikiama informacija 

Dotacijos gavėjai turi aiškiai paminėti Europos Sąjungos paramą visuose leidiniuose arba 

vykdydami veiklą, kuriai ši dotacija buvo skirta. 

Be to, dotacijos gavėjai privalo matomoje vietoje skelbti Europos Komisijos pavadinimą ir 

emblemą visuose savo leidiniuose, skelbimuose, programose ir kituose produktuose, 

sukurtuose pagal šį bendrai finansuotą projektą.  

Todėl jie privalo naudoti tekstą ir ženklą, skelbti atsakomybę panaikinantį pranešimą, 

pateiktus svetainėje 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm ir taikyti 

Europos Komisijos vaizdinio identifikavimo taisykles. Išsamesnės informacijos taip pat 

galite rasti comm-visual-identity@ec.europa.eu. 

Jeigu šio reikalavimo ne visiškai laikomasi, dotacijos gavėjui skirta dotacija gali būti 

sumažinta pagal dotacijos susitarimo nuostatas. 

 

12.2. Komisijos skelbiama informacija23 

Išskyrus fiziniams asmenims mokamas stipendijas ir fiziniams asmenims, kuriems jos 

labiausiai reikia, mokamą kitą tiesioginę paramą, visa kita su tais finansiniais metais 

skirtomis dotacijomis susijusi informacija ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po 

finansinių metų, kuriais buvo skirtos dotacijos, birželio 30 d. skelbiama Europos Sąjungos 

institucijų interneto svetainėse.  

Komisija paskelbs šią informaciją: 

– dotacijos gavėjo pavadinimą, 

– dotacijos gavėjo adresą, jei pastarasis yra juridinis asmuo, regioną, jei gavėjas yra 

fizinis asmuo, kaip apibrėžta NUTS 2 lygiu, jeigu jis nuolat gyvena ES teritorijoje arba 

atitinkamo lygio informacija, jei gyvenamoji vieta yra ne ES, 

– dotacijos objektą, 

– dotacijos sumą. 

Gavus pagrįstą ir tinkamai paaiškintą dotacijos gavėjo prašymą, informacija neskelbiama, 

jeigu dėl tokio duomenų atskleidimo iškyla grėsmė atitinkamų asmenų teisėms ir 

laisvėms, kurios užtikrinamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, arba 

pakenkiama komerciniams dotacijų gavėjų interesams. 

                                           
22

 Finansinio reglamento 137 straipsnis, Taisyklių taikymo reglamento 210 straipsnis. 
23

 Finansinio reglamento 35 straipsnis, 128 straipsnio 3 dalis, Taisyklių taikymo reglamento 21 ir 
191 straipsniai. 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm
mailto:comm-visual-identity@ec.europa.eu
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13. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

Atsakant į kvietimą teikti paraiškas, registruojami ir tvarkomi asmens duomenys (pvz., 

vardas ir pavardė, adresas, gyvenimo aprašymas). Šie duomenys bus tvarkomi pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 

tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Jei nenurodyta kitaip, jūsų 

atsakymai į klausimus ir prašomi pateikti asmens duomenys yra reikalingi vertinant pagal 

kvietimo teikti paraiškas specifikacijas pateiktą paraišką; juos tik pirmiau nurodytu tikslu 

tvarkys Europos Komisijos Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas. 

Jei dotacijos gavėjas patektų į bet kurią iš situacijų, minimų Finansinio reglamento 

966/201224 106 straipsnio 1 dalyje ir 107 straipsnyje, Komisija gali užregistruoti jo asmens 

duomenis Ankstyvo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemoje (daugiau 

informacijos pateikiame pareiškime apie privatumo apsaugą):  

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_ed

es_en.pdf  

 

14. PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA  

Teikimas elektroniniu būdu 

Paraiškos turi būti teikiamos naudojant elektroninę paraiškos formą, kurią galima rasti 

svetainėje https://ec.europa.eu/sport/calls_en, pridėjus visus reikalaujamus priedus 

(įskaitant veiksmo biudžetą, garbės deklaraciją, juridinio asmens ir banko sąskaitų formas ir 

dokumentus, įrodančius pareiškėjo veiklos pajėgumą), iki 3 skirsnyje nurodyto termino. 

Dotacijos susitarimo pavyzdys pateikiamas tik informaciniais tikslais (jo nereikia pridėti prie 

paraiškos formos). 

Pasibaigus paraiškų teikimo terminui, neleidžiama daryti jokių paraiškos pakeitimų. Tačiau 

prireikus patikslinti tam tikrus aspektus arba ištaisyti korektūros klaidas, Komisija gali 

kreiptis į pareiškėją vykstant vertinimo procesui25. 

Pareiškėjai raštu informuojami apie atrankos procedūros rezultatus. 26  

 

Kontaktai: 

Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros GD 

CR skyrius – Sportas  

eac-sport@ec.europa.eu  

Tel. +32 2 2965232 

Popierine forma, faksu, e. paštu, USB raktu ar kitu būdu pateiktos paraiškos nebus 

priimtos. 

                                           
24

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32012R0966  
25

 Finansinio reglamento 96 straipsnis. 
26

 Finansinio reglamento 133 straipsnis, Taisyklių taikymo reglamento 205 straipsnis. 

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf
https://ec.europa.eu/sport/calls_en
mailto:eac-sport@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32012R0966
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Priedėlis 

Tiesioginių personalo išlaidų specialiosios sąlygos 

 

1. Skaičiavimo modelis  

 

Rekomenduojama naudotis toliau a ir b punktuose pateiktais tinkamų finansuoti tiesioginių 

išlaidų apskaičiavimo būdais, kurie patvirtinti kaip užtikrinantys, kad deklaruotos išlaidos 

būtų realios.  

Jei dotacijos gavėjas naudoja kitokį personalo išlaidų apskaičiavimo metodą, Komisija gali jį 

priimti, jei manys, kad juo pakankamai užtikrinama, kad deklaruotos išlaidos būtų realios. 

  

a) jei asmuo dirba tik su veiksmu susijusį darbą:  

 

{asmens mėnesio įkainis, padaugintas iš faktinio dirbant su veiksmu susijusį darbą 

mėnesių skaičiaus}  

 

Su šių asmenų darbu susijusių deklaruotų mėnesių negalima deklaruoti pagal jokį kitą ES 

ar Euratomo dotacijos susitarimą. 

 

Mėnesio įkainis apskaičiuojamas taip: 

 

{asmens metinės personalo išlaidos, padalytos iš 12} pateikiamos susijusio ataskaitos 

teikimo laikotarpio kiekvienų pilnų finansinių metų personalo išlaidos.  

 

Jei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansiniai metai dar nepasibaigę, gavėjai turi naudoti 

paskutinių pasibaigusių finansinių metų mėnesio įkainį. 

 

a) jei asmuo dirba su veiksmu susijusį darbą ne visą dieną: 

 

i) jei asmuo dirba susijusį su veiksmu darbą proporcingai nustatytą savo darbo 

valandų skaičių: 

 

{asmens mėnesio įkainis padaugintas iš proporcingai nustatyto jo darbo valandų skaičiaus 

ir padaugintas iš faktinio dirbant su veiksmu susijusį darbą mėnesių skaičiaus} 

 

Šių asmenų proporcingai nustatyto darbo valandų skaičiaus negalima deklaruoti pagal jokį 

kitą ES dotacijos susitarimą. 

 

Mėnesio įkainis apskaičiuojamas taip pat, kaip pirmiau. 

 

ii) kitais atvejais:  

 

{asmens valandos įkainis, padaugintas iš faktinio dirbant su veiksmu susijusį darbą valandų 

skaičiaus}  

 

arba  
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{asmens dienos įkainis, padaugintas iš faktinio dirbant su veiksmu susijusį darbą dienų 

skaičiaus}  

 

(suapvalintas iki artimiausio pusdienio) 

 

Deklaruotą faktinį asmens darbo valandų ir (arba) dienų skaičių turi būti įmanoma 

identifikuoti ir patikrinti.  

 

Pagal ES ar Euratomo dotacijų susitarimus deklaruojamas bendras asmens darbo valandų 

ir (arba) dienų per metus skaičius negali būti didesnis už metų darbo valandų ir (arba) 

dienų skaičių, naudojamą valandos ir (arba) dienos įkainiui apskaičiuoti. Todėl didžiausias 

pagal dotacijos susitarimą galimas deklaruoti valandų ir (arba) dienų skaičius yra: 

 

{metų darbo valandų ir (arba) dienų skaičiaus (žr. toliau) atimamas bendras dotacijos 

gavėjo deklaruotas to asmens darbo valandų ir (arba) dienų skaičius tais metais pagal kitus 

ES ir Euratomo dotacijų susitarimus}. 

 

Valandos ir (arba) dienos įkainis apskaičiuojamas taip: 

 

{asmens metinės personalo išlaidos padalijamos iš to asmens metų darbo valandų ir 

(arba) dienų skaičiaus}, pateikiant kiekvienų susijusio ataskaitos teikimo laikotarpio pilnų 

finansinių metų personalo išlaidas ir metų darbo valandų ir (arba) dienų skaičių.  

 

Jei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansiniai metai dar nepasibaigę, dotacijos gavėjai 

turi naudoti paskutinių pasibaigusių finansinių metų valandos ir (arba) dienos įkainį.  

 

Individualus metų darbo valandų ir (arba) dienų skaičius yra bendras asmens per metus 

faktiškai dirbtų valandų ir (arba) dienų skaičius. Į jį neįtraukiamos atostogos arba kiti 

nebuvimo darbe atvejai (pavyzdžiui, laikinasis nedarbingumas, motinystės atostogos, 

specialiosios atostogos ir pan.). Tačiau į jį gali būti įtraukti viršvalandžiai ir susitikimuose, 

mokymuose ir užsiimant kita panašia veikla praleistas laikas.  

 

 

2. Apskaita ir kiti personalo išlaidų kaip faktinių išlaidų deklaravimo papildomi 

dokumentai  

 

Nebūtina saugoti asmenų, dirbančių tik su veiksmu susijusį darbą, kurių tiesioginės 

personalo išlaidos apskaičiuojamos kaip nurodyta a punkte, laiko apskaitos dokumentus, 

jei dotacijos gavėjas pasirašo deklaraciją, kurioje patvirtina, kad susiję asmenys dirbo tik 

su veiksmu susijusį darbą.  

 

Nebūtina saugoti asmenų, dirbančių su veiksmu susijusį darbą proporcingai nustatytą 

darbo valandų skaičių, kurių tiesioginės personalo išlaidos apskaičiuojamos kaip nurodyta 

b punkte, laiko apskaitos dokumentus, jei dotacijos gavėjas pasirašo deklaraciją, kurioje 

patvirtina, kad susiję asmenys dirbo su veiksmu susijusį darbą proporcingai nustatytą 

valandų skaičių. 

 

Dotacijos gavėjai turi saugoti asmenų, dirbančių su veiksmu susijusį darbą ne visą 

darbo dieną, kurių tiesioginės personalo išlaidos apskaičiuojamos pagal b punkto ii 

papunktį, laiko apskaitos dokumentus, kuriuose užfiksuotas deklaruotas valandų (dienų) 
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skaičius. Darbo laiko apskaitos dokumentai turi būti rengiami raštu ir bent kas mėnesį 

tvirtinami su veiksmu susijusį darbą dirbančių asmenų ir jų vadovų.  

 

Nesant patikimų darbo laiko apskaitos dokumentų, kuriuose būtų užfiksuotas dirbant su 
veiklos įgyvendinimu susijusį darbą praleistų valandų skaičius, Komisija gali priimti kitokius 
deklaruotą valandų ir (arba) dienų skaičių patvirtinančius įrodymus, jei ji mano, kad tais 
įrodymais užtikrinamas tinkamas patikinimo lygis.  

 

 


