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BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS NUOSTATOS
11 straipsnis – Bendrieji įsipareigojimai
1.1.

Paramos gavėjas įgyvendina Projektą savo atsakomybe pagal I priedą „Projekto aprašymas“
siekdamas šioje Sutartyje numatytų tikslų.

1.2.

Paramos gavėjas Projektą vykdo apdairiai, efektyviai, skaidriai ir rūpestingai,
vadovaudamasis geriausia praktika aptariamoje srityje ir šios Sutarties nuostatomis.
Tuo tikslu Paramos gavėjas mobilizuoja visus finansinius, žmogiškuosius ir materialiuosius
išteklius, reikalingus Projektui įgyvendinti, kaip nurodyta Projekto aprašyme.

1.3.

Paramos gavėjas veikia vienas arba bendradarbiaudamas su viena ar keliomis
nevyriausybinėmis organizacijomis arba kitomis įstaigomis, nurodytomis Projekto
aprašyme. Paramos gavėjas gali sudaryti subrangos sutartis tik dėl dalies Projekto. Didžiąją
Projekto dalį turi įgyvendinti Paramos gavėjas ir (jei taikytina) jo partneriai.
Partneriai dalyvauja įgyvendinant Projektą, o išlaidos, kurias jie patiria, yra laikomos
tinkamomis taip pat kaip ir Paramos gavėjo patiriamos išlaidos.
Jei įgyvendinant Projektą Paramos gavėjas turi sudaryti sutartis, taikomos pirkimo sutarčių
sudarymo procedūros ir pilietybės / priklausymo valstybei bei kilmės šalies taisyklės,
aprašytos IV priede.
Tik Paramos gavėjas yra atskaitingas Sutarčių institucijai už Projekto įgyvendinimą. Jis
įsipareigoja, kad jam taikomos sąlygos pagal 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, ir 17 straipsnius
yra taikomos ir jo partneriams, o jam taikomos sąlygos pagal 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ir 16
straipsnius – taikomos visiems jo subrangovams. Tuo tikslu, kai taikytina, šios sąlygos
įtraukiamos į sutartis, sudaromas su jo partneriais ir subrangovais.

1.4.

Tik Paramos gavėjas ir Sutarčių institucija yra šios Sutarties šalys (toliau - Šalys). Jei
Europos Komisija nėra Sutarčių institucija, ji nelaikoma sutarties, suteikiančios jai tik šioje
Sutartyje aiškiai numatytas teises ir pareigas, Šalimi. Nepaisant to, Europos Komisija
užtikrina finansavimą Sutarčių institucijos teikiamai paramai iš Europos Bendrijos biudžeto1
ir šioje Sutartyje atitinkamai turi būti taikomos nuostatos dėl viešinimo.

22 straipsnis – Įsipareigojimas pateikti informaciją ir finansines bei veiklos ataskaitas
2.1.

1

Paramos gavėjas Sutarčių institucijai privalo pateikti visą prašomą informaciją apie Projekto
įgyvendinimą. Tuo tikslu Paramos gavėjas privalo parengti tarpines ataskaitas ir galutinę
ataskaitą. Šios ataskaitos susideda iš veiklos ir finansinės dalių ir atitinka VI priede pateiktą
standartą. Ataskaitose pateikiama informacija apie visą Projektą, nepriklausomai, kokią
Projekto dalį finansuoja Sutarčių institucija. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti pateikiama
visapusiška informacija apie visus Projekto įgyvendinimo aspektus apimančiu laikotarpiu.
Tuo atveju, jei pagal 15.6 punktą nereikalaujama pateikti kokios nors išlaidų patikrinimo
ataskaitos, Paramos gavėjas turi pateikti sąrašą, kuriame būtų išsami informacija apie
kiekvieną išlaidų, patirtų ataskaitą apimančiu laikotarpiu, punktą, taip pat būtų nurodytas
Jei paramą finansuoja Europos plėtros fondas, bet koks pirmiau nurodytas Bendrijos finansavimas turi būti suprantamas kaip
Europos plėtros fondo finansavimas.
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kiekvieno išlaidų punkto pavadinimas, suma, atitinkama kategorija Projekto biudžete ir
nuoroda į pagrindžiantį dokumentą, kuris pridedamas prie to sąrašo. Prie galutinės ataskaitos
pridedami ir 7.3 punkte numatytos nuosavybės perdavimą įrodantys dokumentai.
2.2.

Sutarčių institucija bet kada gali paprašyti papildomos informacijos ir ta informacija turi būti
pateikiama per 30 dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos.

2.3.

Ataskaitos parengiamos ta pačia kalba kaip ir Sutartis. Jos pateikiamos Sutarčių institucijai
tokiu dažnumu:
● jei parama išmokama pagal 15.1 punkte numatytus 1 arba 3 variantus, vienintelė
galutinė ataskaita privalo būti pristatyta per tris mėnesius nuo Projekto įgyvendinimo
pabaigos, kaip nustatyta Specialiųjų sąlygų 2 straipsnyje;
● jei parama išmokama pagal 15.1 punkte numatytą 2 variantą:
– tarpinė ataskaita pateikiama su kiekvienu mokėjimo prašymu pervesti kitą paramos
dalį;
– galutinė ataskaita privalo būti pristatyta per tris mėnesius nuo Projekto įgyvenimo
pabaigos, kaip nustatyta Specialiųjų sąlygų 2 straipsnyje.
Jei Paramos gavėjas neturi savo buveinės šalyje, kurioje įgyvendinamas Projektas, galutinės
ataskaitos pateikimo terminas pratęsiamas iki šešių mėnesių.

2.4.

Bet kokie papildomi reikalavimai dėl ataskaitų pateikimo numatyti Specialiosiose sąlygose.

2.5.

Jei Paramos gavėjas nepateikia Sutarčių institucijai galutinės ataskaitos iki 2.3 punkte
numatyto galutinės ataskaitos pateikimo termino ir raštu nepateikia priimtinos ir pakankamai
svarios pateisinamos priežasties, kodėl jis nepajėgė laikytis šio įsipareigojimo, Sutarčių
institucija gali nutraukti Sutartį pagal 12.2 punkto a dalį ir susigrąžinti jau sumokėtas ir
nepagrįstas sumas.
Be to, jei pinigai išmokami pagal 15.1 punkto 2 variantą ir Paramos gavėjas nepateikia
tarpinės ataskaitos bei mokėjimo prašymo iki kiekvieno dvylikos mėnesių laikotarpio
pabaigos nuo dienos, nurodytos Specialiųjų sąlygų 2.2 punkte, Paramos gavėjas privalo
pranešti Sutarčių institucijai, kodėl jis negalėjo to padaryti ir pateikti informaciją apie
Projekto pažangą. Jei Paramos gavėjas nesilaiko šio reikalavimo, Sutarčių institucija gali
nutraukti Sutartį pagal 12.2 punkto a dalį ir susigrąžinti jau sumokėtas ir nepagrįstas sumas.

33 straipsnis – Atsakomybė
3.1.

Sutarčių institucija jokiomis aplinkybėmis ir dėl jokių priežasčių negali būti laikoma
atsakinga už žalą arba nuostolius, padarytus Paramos gavėjo turtui ar darbuotojams
įgyvendinant Projektą arba dėl Projekto. Dėl šios priežasties Sutarčių institucija nepriima
jokių ieškinių, kuriais siekiama kompensacijos arba didesnių išmokų dėl tokios žalos arba
nuostolių.
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3.2.

Paramos gavėjas prisiima visą atsakomybę prieš trečiąsias šalis, įskaitant atsakomybę už bet
kokią žalą arba nuostolius, kuriuos jos patiria vykdant Projektą ar dėl Projekto. Paramos
gavėjas atleidžia Sutarčių instituciją nuo bet kokios atsakomybės bet kokio ieškinio ar bylos
atveju, jei jie iškelti dėl to, kad Paramos gavėjas, Paramos gavėjo darbuotojai arba kiti
asmenys, už kuriuos šie darbuotojai buvo atsakingi, pažeidė kokias nors taisykles ar
reglamentus arba jei buvo pažeistos trečiųjų šalių teisės.

44 straipsni – Interesų konfliktas
Paramos gavėjas įsipareigoja imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta
interesų konfliktų, taip pat įsipareigoja nedelsdamas informuoti Sutarčių instituciją apie bet
kokią situaciją, kuri kelia ar gali sukelti tokį interesų konfliktą.
Interesų konfliktas atsiranda tada, kai dėl priežasčių, susijusių su šeima, emociniu gyvenimu,
politine ir pilietine priklausomybe, ekonominiais interesais ar bet kokiais kitais su bet kokiu
kitu asmeniu turimais bendrais interesais, kyla pavojus, kad asmuo, veikiantis pagal šią
Sutartį, nebegalės nešališkai ir objektyviai atlikti savo pareigų.
55 straipsnis – Konfidencialumas
Remdamiesi 16 straipsniu, Sutarčių institucija ir Paramos gavėjas įsipareigoja saugoti bet
kokių dokumentų, informacijos ar kitos medžiagos, kuri jiems konfidencialiai perduodama,
konfidencialumą mažiausiai septynerius metus nuo galutinės paramos sumos išmokėjimo
dienos. Jei Europos Komisija nėra Sutarčių institucija, ji vis tiek turi prieigą prie visų
Sutarčių institucijai perduodamų dokumentų ir išlaiko tokį patį konfidencialumą.
66 straipsnis – Viešinimas
6.1.

Paramos gavėjas privalo imtis visų priemonių, kad paskelbtų, jog Europos Sąjunga
finansavo arba bendrai finansavo Projektą, nebent Europos Komisija dėl tokio paskelbimo
nesutinka arba reikalauja kitaip. Priemonės, kurių imasi Paramos gavėjas, turi atitikti EB
Išorės veiksmų komunikacijos ir viešinimo vadovą, kurį sudarė ir paskelbė Komisija.

6.2.

Visų pirma Paramos gavėjas informaciją apie Projektą ir Europos Sąjungos finansinę
paramą paskelbia teikdamas informaciją Projekto galutiniams naudos gavėjams, pateikia ją
vidaus ir metinėje ataskaitose bei sandoriuose su žiniasklaida. Paramos gavėjas atitinkamai
naudoja ES logotipą.

6.1.

Bet kokiame Paramos gavėjo pranešime arba leidinyje apie Projektą, įskaitant
konferencijoje arba seminare skaitomus pranešimus, turi būti nurodyta, kad Projektą
finansavo ES. Bet kokiame Paramos gavėjo leidinyje, neatsižvelgiant į jo formą ir laikmeną,
įskaitant internetą, turi būti pateikiamas toks pareiškimas: „Šis dokumentas išleistas
finansuojant Europos Sąjungai. Už šio dokumento turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis negali
būti traktuojamas kaip Europos Sąjungos pozicija, atsakingas tik <Paramos gavėjo
pavadinimas>“.

6.2.

Paramos gavėjas suteikia Sutarčių institucijai ir Europos Komisijai (kai ji nėra Sutarčių
institucija) teisę skelbti jo pavadinimą, adresą, nacionalinę priklausomybę, paramos paskirtį,
didžiausią paramos sumą, Projekto trukmę bei vietą ir tinkamų finansuoti Projekto išlaidų
dalį, nurodytą Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte. Išimtis dėl šios informacijos neskelbimo
galima, jei informacijos paskelbimas galėtų kelti grėsmę Paramos gavėjui arba pakenkti jo
komerciniams interesams.
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77 straipsnis – Nuosavybė / rezultatų ir įrangos naudojimas
7.1.

Nuosavybė ir nuosavybės teisės, intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės į Projekto
rezultatus, ataskaitas ir kitus susijusius dokumentus suteikiamos Paramos gavėjui.

7.2.

Nepaisant 7.1 punkto nuostatų ir atsižvelgiant į 5 straipsnio nuostatas, Paramos gavėjas
suteikia Sutarčių institucijai (ir Europos Komisijai, kai ji nėra Sutarčių institucija) teisę
laisvai bei taip, kaip jos nuožiūra pridera, naudotis visais bet kokios formos su Projektu
susijusiais dokumentais su sąlyga, kad nepažeidžiamos turimos pramoninės ir intelektinės
nuosavybės teisės.

7.3.

Jei Paramos gavėjas neturi buveinės šalyje, kurioje įgyvendinamas Projektas, ir Paramos
sutarties Specialiosiose sąlygose nenurodoma kitaip, įranga, transporto priemonės ir prekės,
už kurias sumokama iš Projekto biudžeto, turi būti perduodamos bet kokiems Paramos
gavėjo vietos partneriams ir (arba) galutiniams Projekto naudos gavėjams vėliausiai iki
Projekto įgyvendinimo pabaigos. Perdavimo dokumentų, įrodančių įrangos ir transporto
priemonių, kurių pirkimo išlaidos viršijo 5 000 eurų už vienetą, kopijos turi būti pridėtos
prie galutinės ataskaitos. Tokių dokumentų kopijos turi būti saugomos kontrolės tikslais
visais atvejais.

88 straipsnis – Projekto vertinimas / stebėsena/ priežiūra
8.1.

Jei Komisija atlieka tarpinį ar retrospektyvinį (ex post) vertinimą arba priežiūros misiją,
Paramos gavėjas įsipareigoja pateikti jai ir (arba) jos įgaliotiems asmenims bet kokį
dokumentą arba informaciją, kuri padėtų atlikti vertinimą arba priežiūros misiją, ir suteikti
jai (jiems) 16.2 punkte numatytas prieigos teises.

8.2.

Jei viena iš Šalių (arba Europos Komisija) atlieka ar užsako vertinimą Projekto vykdymo
laikotarpiu, ji privalo pateikti kitai Šaliai ir Europos Komisijai (arba abiem šalims)
įvertinimo ataskaitos kopiją.

99 straipsnis – Sutarties pakeitimai
Bet koks Sutarties, įskaitant jos priedus, pakeitimas turi būti raštu įforminamas kaip
Sutarties pakeitimas. Ši Sutartis gali būti keičiama tik jos vykdymo laikotarpiu.
Jei pakeitimo reikalauja Paramos gavėjas, jis turi pateikti tokį prašymą Sutarčių institucijai
prieš mėnesį iki tokio pakeitimo įsigaliojimo dienos, nebent atsirastų ypatingų aplinkybių,
kurias Paramos gavėjas tinkamai pagrįstų ir su kuriomis sutiktų Sutarčių institucija.
Tuo atveju, jei biudžeto arba Projekto aprašymo pakeitimas nedaro poveikio pagrindiniam
Projekto tikslui, o finansinis poveikis apsiriboja eilučių perkėlimu toje pačioje pagrindinėje
biudžeto kategorijoje, įskaitant eilučių panaikinimą ar įtraukimą arba perskirstymą tarp
pagrindinių biudžeto kategorijų, kai perskirstytos sumos nuo pirminių sumų skiriasi ne
daugiau kaip 15 proc. (arba nurodytų pakeitime) Paramos gavėjas gali pakeisti biudžetą ir
nedelsdamas raštu pranešti apie tai Sutarčių institucijai. Tokiu būdu negalima pakeisti
kategorijų, kuriose nurodytos administracinės išlaidos arba rezervas nenumatytoms
išlaidoms.
Apie adreso, banko sąskaitos ar auditoriaus pakeitimą galima tiesiog pranešti, tačiau tai
netrukdo Sutarčių institucijai nesutikti su Paramos gavėjo pasirinkta banko sąskaita arba
auditoriumi.
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Sutarčių institucija pasilieka teisę reikalauti pakeisti Paramos gavėjo auditorių, numatytą
remiantis Specialiųjų sąlygų 5.2 punktu, jei aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Sutarties
pasirašymo metu, sukelia abejonių dėl auditoriaus nepriklausomumo arba profesinių
standartų laikymosi.
9.1.

Keitimas neturi apimti tokių pakeitimų, kurie verstų suabejoti sprendimu dėl paramos
skyrimo arba prieštarautų vienodų taisyklių taikymo pareiškėjams principui. Didžiausia
galima paramos suma, nurodyta Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte, negali būti padidinta.

1010 straipsnis – Perleidimas
Sutarties bei su ja susijusių mokėjimų negalima jokiu būdu perleisti jokiai trečiajai šaliai be
išankstinio raštiško Sutarčių institucijos sutikimo.
1111 straipsnis – Projekto įgyvendinimo laikotarpis, pratęsimas, sustabdymas, force majeure
ir galutinis terminas
11.1.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis numatytas Specialiųjų sąlygų 2 straipsnyje. Paramos
gavėjas privalo nedelsdamas pranešti Sutarčių institucijai apie bet kokias aplinkybes, dėl
kurių gali būti atidėtas Projekto vykdymas arba trukdoma jį įgyvendinti. Paramos gavėjas
gali prašyti pratęsti Projekto įgyvendinimo laikotarpį ne vėliau kaip likus mėnesiui iki
Projekto vykdymo pabaigos. Kartu su prašymu būtina pateikti visą reikalingą informaciją,
įrodančią prašymo pagrįstumą.

11.2.

Paramos gavėjas gali laikinai sustabdyti Projekto ar jo dalies įgyvendinimą, jei dėl
susiklosčiusių aplinkybių (daugiausia force majeure) darosi per sudėtinga arba pernelyg
pavojinga tęsti Projekto vykdymą. Paramos gavėjas privalo nedelsdamas informuoti
Sutarčių instituciją ir pateikti visą būtiną informaciją. Kiekviena Šalis gali nutraukti Sutartį
pagal 12.1 punktą. Jei Sutartis nenutraukiama, Paramos gavėjas deda pastangas, kad
sutrumpintų Projekto sustabdymo trukmę, ir vėl tęsia Projekto įgyvendinimą, kai aplinkybės
tampa palankios, bei atitinkamai informuoja Sutarčių instituciją.

11.3.

Sutarčių institucija gali prašyti Paramos gavėjo laikinai sustabdyti Projekto ar jo dalies
įgyvendinimą, jei dėl susiklosčiusių aplinkybių (daugiausia force majeure) darosi per
sudėtinga arba pernelyg pavojinga tęsti Projekto vykdymą. Kiekviena Šalis gali nutraukti
Sutartį pagal 12.1 punktą. Jei Sutartis nenutraukiama, Paramos gavėjas deda pastangas, kad
sutrumpintų Projekto sustabdymo trukmę, ir vėl tęsia Projekto įgyvendinimą, kai aplinkybės
tampa palankios, prieš tai gavęs raštišką Sutarčių institucijos sutikimą.

11.4.

Nepažeidžiant jokių Sutarties nuostatų dėl pakeitimų, kurie gali būti reikalingi siekiant
pritaikyti Projektą prie naujų įgyvendinimo sąlygų, Projekto įgyvendinimo laikas
pratęsiamas tiek, kiek jis buvo laikinai sustabdytas.

11.5.

Force majeure reiškia bet kokią nenuspėjamą ar nepaprastą nuo Šalių valios nepriklausančią
situaciją ar įvykį, dėl kurių bet kuri iš Šalių negali vykdyti susitarime numatytų
įsipareigojimų ir kurie susidaro ne dėl Šalių (jų subrangovų, atstovų ar darbuotojų) kaltės ar
neatsargumo bei kurių negalima įveikti, nepaisant visų pastangų. Įsipareigojimų nevykdanti
Šalis negali remtis force majeure išimtimi, esant įrangos ar medžiagų trūkumui ar vėluojant
jas pristatyti, konfliktų darbe, streikų ar finansinių problemų atveju. Šalis nelaikoma
pažeidusia sutartinius įsipareigojimus, jei ji negalėjo jų vykdyti dėl force majeure
aplinkybių. Jei Šalis nepažeidžia 12.2 ir 12.3 punkto nuostatų, o savo įsipareigojimų negali
vykdyti dėl force majeure aplinkybių, ji nedelsdama apie tai turi pranešti kitai Šaliai,
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nurodydama šio įvykio pobūdį, galimą trukmę ir numanomus padarinius, bei imtis visų
priemonių, kad sumažintų galimą žalą.
11.6.

Europos Komisijos įsipareigojimų dėl mokėjimų pagal šią Sutartį galiojimo laikas baigiasi
po 18 mėnesių nuo Projekto įgyvendinimo pabaigos, kaip nurodyta Specialiųjų sąlygų 2
straipsnyje, nebent Sutartis būtų nutraukiama pagal 12 straipsnį.
Sutarčių institucija praneša Paramos gavėjui apie bet kokį galutinio termino atidėjimą.

1212 straipsnis – Sutarties nutraukimas
12.1.

Jei Šalis mano, kad Sutartis nebegali būti vykdoma efektyviai arba tinkamai, ji dėl to
pasitaria su kita Šalimi. Nesusitarus dėl sprendimo, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį prieš
du mėnesius apie tai įspėjusi raštu ir neturi mokėti jokios kompensacijos.

12.2.

Sutarčių institucija gali nutraukti Sutartį be įspėjimo ir nemokėti jokios kompensacijos šiais
atvejais:
a) Paramos gavėjas be pateisinamos priežasties nevykdo kurio nors iš jam privalomų
įsipareigojimų ir, gavęs raštišką įspėjimą vykdyti savo įsipareigojimus, vis tiek jų
nevykdo bei nepateikia tinkamo paaiškinimo per 30 dienų nuo įspėjimo išsiuntimo
dienos.
b) Paramos gavėjas yra bankrutavęs ar likviduojamas, jo reikalus administruoja
teismai, yra susitarimuose su kreditoriais, nebevykdo savo komercinės veiklos, jam
taikomos su bankrotu, likvidavimu, teismo atliekamu administravimu, susitarimu su
kreditoriais arba kitokiu panašiu procesu susijusios procedūros arba jis yra atsidūręs bet
kokioje analogiškoje situacijoje, susidariusioje dėl panašių procedūrų, numatytų
nacionaliniuose teisės aktuose arba reglamentuose.
c) Sutarčių institucija turi įrodymų, kad Paramos gavėjas arba bet koks susijęs
subjektas ar asmuo padarė rimtą profesinį nusižengimą; tai taikytina ir Paramos gavėjo
partneriams bei atstovams.
d) Sutarčių institucija turi įrodymų, kad Paramos gavėjas arba bet koks susijęs
subjektas ar asmuo yra siejamas su sukčiavimu, korupcija, dalyvavimu nusikalstamoje
organizacijoje arba kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kuri žalinga Bendrijos
finansiniams interesams; tai taikytina ir Paramos gavėjo partneriams bei atstovams.
e) Paramos gavėjas pakeičia savo teisinį statusą, jei nėra sudarytas pakeitimas kuriame
toks pakeitimas patvirtinamas.
f) Paramos gavėjas nesilaiko 4, 10 ir 16 straipsnių nuostatų.
g) Paramos gavėjas pateikia melagingus arba nepilnus duomenis, siekdamas gauti
Sutartyje numatytą paramą, arba pateikia tikrovės neatitinkančias ataskaitas.
h) Paramos gavėjas neįvykdė įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo
įmokomis arba mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis yra įsisteigęs, teisines
nuostatas.
i) Sutarčių institucija turi įrodymų, kad Paramos gavėjas arba bet koks susijęs subjektas
ar asmuo padarė esminių klaidų, pažeidimų arba sukčiavo sutarties laimėtojo atrankos
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procedūros metu ar įgyvendinant Paramos sutartį; tai taikytina ir Paramos gavėjo
partneriams bei atstovams.
c, d, ir i dalyse nurodytais atvejais, bet koks susijęs asmuo reiškia fizinį asmenį, turintį
teisę atstovauti Paramos gavėjui, priimti sprendimus ar kontroliuoti Paramos gavėjo
vardu. Bet koks susijęs subjektas reiškia visų pirma subjektą, kuris atitinka 1983 m.
birželio 13 d. Septintosios Tarybos direktyvos Nr. 83/349/EEB 1straipsnyje numatytus
kriterijus.
12.3.

Paramos gavėjui, kuris pateikė klaidingus duomenis, padarė esminių klaidų arba pažeidimų
ir sukčiavo arba buvo pripažintas kaltu dėl to, kad rimtai pažeidė savo sutartinius
įsipareigojimus, gali būti neleidžiama sudaryti jokių Sutarčių institucijos finansuojamų
sutarčių ilgiausiai penkerius metus nuo dienos, kai buvo nustatytas pažeidimas, patvirtintas
rungimosi principu pagrįstame procese, kuriame dalyvavo Paramos gavėjas. Šis laikotarpis
gali būti pratęstas iki dešimties metų, jeigu per penkerius metus nuo pirmiau nurodytos
dienos padaromas pakartotinis nusižengimas.

12.4.

Jei Sutartis nutraukiama, Paramos gavėjas turi teisę gauti paramą tik už įvykdytą Projekto
dalį, išskyrus išlaidas, susijusias su dabartiniais įsipareigojimais, kurie būtų įvykdyti po
Sutarties nutraukimo. Tuo tikslu Paramos gavėjas pateikia prašymą išmokėti paramą ir
galutinę ataskaitą pagal 2 straipsnį.

12.5. Tačiau, jei Paramos gavėjas neteisėtai nutraukia Sutartį pagal 12.1 punktą bei 12.2 punkto d,
e ir g atvejais, Sutarčių institucija gali pareikalauti grąžinti visą ar dalį jau sumokėtos
paramos sumos – proporcingai neįvykdytiems įsipareigojimams ir leidus gavėjui pateikti
savo pastabas.
12.6. Prieš Sutarties nutraukimą arba užuot nutraukusi Sutartį, kaip nurodyta šiame straipsnyje,
Sutarčių institucija kaip atsargumo priemonę gali taikyti išmokų mokėjimo sustabdymą be
įspėjimo.
12.7. Šios Sutarties galiojimas nutrūksta automatiškai, jei Sutartis nesudarė pagrindo jokioms
Sutarčių institucijos išmokoms per trejus metus nuo Sutarties pasirašymo.
113 straipsnis – Taikytina teisė ir ginčų sprendimas
13.1. Šią Sutartį reglamentuoja Sutarties institucijos valstybės įstatymai, o jei Sutarčių institucija
yra Europos Komisija – Belgijos įstatymai.
13.2. Šalys daro viską, kas įmanoma, kad bet kokį ginčą, kylantį tarp jų šios Sutarties vykdymo
laikotarpiu išspręstų draugiškai konsultuodamosi. Tuo tikslu Šalys praneša apie savo
pozicijas ir bet kokį, jų nuomone, galimą sprendimą raštu ir susitinka su bet kurios iš Šalių
prašymu. Šalis turi atsakyti į prašymą dėl taikaus ginčo išsprendimo per 30 dienų.
Pasibaigus šiam laikotarpiui arba jei nepavyksta ginčo išspręsti taikiai per 120 dienų nuo
pirmojo prašymo dienos, bet kuri Šalis gali pranešti kitai Šaliai, kad, jos nuomone, nepavyko
taikiai susitarti.
13.3. Jei ginčo nepavyksta išspręsti taikiai, Šalys abipusiu susitarimu gali kreiptis į Europos
Komisiją (jei ji nėra Sutarčių institucija), prašydamos jas sutaikyti. Jei ginčo nepavyksta
išspręsti per 120 dienų nuo taikomojo proceso pradžios, bet kuri Šalis gali pranešti kitai
šaliai, kad, jos nuomone, nepavyko susitarti.
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13.4. Nepavykus ginčo išspręsti nurodytais būdais, bet kuri Šalis gali perduoti ginčą spręsti
Sutarčių institucijos šalies teismams, o jei Sutarčių institucija yra Europos Komisija –
Briuselio teismams.
FINANSINĖS NUOSTATOS
214 straipsnis – Tinkamos finansuoti išlaidos
14.1.

Projekto išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos atitinka šiuos kriterijus:
a) patiriamos Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kaip nurodyta Specialiųjų sąlygų 2
straipsnyje, išskyrus išlaidas, susijusias su galutinėmis ataskaitomis, išlaidų patikrinimu
ir Projekto įvertinimu, neatsižvelgiant į Paramos gavėjo ir (arba) jo partnerių faktinio
išlaidų patyrimo laiką. Procedūros, taikomos sudarant subrangos sutartis dėl naudojamų
prekių / teikiamų paslaugų / įvykdytų darbų įgyvendinimo laikotarpiu, kaip numatyta
1.3 punkto 3 dalyje, gali būti pradėtos, tačiau sutartys su Paramos gavėju ir jo partneriu
gali nebūti sudarytos iki Projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios, jei paisoma IV
priedo nuostatų;
b) nurodytos Projekto biudžete;
c) būtinos Projektui, kuriam skiriama parama, įgyvendinti;
d) identifikuotinos ir patikrinamos, visų pirma įtrauktos į Paramos gavėjo ir partnerių
apskaitą ir apskaičiuotos pagal taikytinus šalies, kurioje įsteigtas Paramos gavėjas /
partneriai, apskaitos standartus ir įprastus Paramos gavėjo / partnerių išlaidų apskaitos
principus;
e) racionalios, pagrįstos ir atitinkančios gero finansinio valdymo, ypač ekonomiškumo ir
veiksmingumo, reikalavimus.

14.2. Remiantis pirmiau išdėstytomis nuostatomis ir taikytinomis IV priedo nuostatomis,
tinkamomis finansuoti laikomos šios tiesioginės Paramos gavėjo ar jo partnerių išlaidos:
– darbuotojų, priskirtų dirbti Projekte, patiriamos išlaidos, atitinkančios faktišką bruto
atlyginimo dydį, įskaitant socialinius mokesčius ir kitas su atlyginimu susijusias
išlaidas; jos neturi viršyti įprastų paramos gavėjo ar jo partnerių (priklausomai nuo
atvejo) atlyginimo dydžių ir išlaidų, nebent pagrindžiama įrodant, jog tai būtina, kad
būtų įvykdytas Projektas;
– darbuotojų ir kitų Projekte dalyvaujančių asmenų kelionės ir pragyvenimo išlaidos,
jei jos neviršija tų išlaidų, kurias paprastai patiria Paramos gavėjas ar jo partneriai
(priklausomai nuo atvejo); jei pragyvenimo išlaidos padengiamos nustatyto dydžio
suma, jos neturi viršyti III priede nustatytų tarifų, kurie atitinka šios Sutarties
pasirašymo metu Europos Komisijos paskelbtus tarifus;
– įrangos ir prekių (naujų ar naudotų) pirkimo arba nuomos išlaidos, skirtos specialiai
Projektui įgyvendinti, jei kainos atitinka rinkos kainas;
– kanceliarinės išlaidos;
– subrangos išlaidos;
– išlaidos, patiriamos tiesiogiai dėl Sutartyje išdėstytų reikalavimų (informacijos
sklaida, Projekto įvertinimas, auditas, vertimas, kopijavimas, draudimas ir pan.),
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įskaitant finansinių paslaugų išlaidas (ypač išlaidas banko pervedimams ir
finansinėms garantijoms).
14.3. Į Projekto biudžetą gali būti įtraukiamas rezervas nenumatytoms išlaidoms, neviršijantis
5 proc. tiesioginių tinkamų finansuoti išlaidų. Jis gali būti naudojamas tik gavus išankstinį
raštišką Sutarčių institucijos sutikimą.
14.4. Galima numatyti nustatytos, procentinį santykį, neviršijantį 7 proc. visos Projekto tiesioginių
tinkamų finansuoti išlaidų, sumos netiesioginėms išlaidoms, skirtoms administracinėms
pridėtinėms išlaidoms, kurias Paramos gavėjas patiria vykdydamas Projektą, padengti, jei
Paramos gavėjas negauna veiklos paramos iš ES biudžeto. Netiesioginių išlaidų
finansavimui vienodu procentiniu dydžiu nebūtina pateikti apskaitos dokumentų jų
tinkamumo finansuoti pagrindimui.
Netiesioginės išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei jos neapima išlaidų, priskirtų kitai
Sutarties biudžeto kategorijai.
Šis 14.4 punktas netaikomas veiklos paramos atveju.
14.5. Nepiniginis įnašas, kuris turi būti išvardintas II priede, nelaikomas faktinėmis išlaidomis ir
nėra tinkamos išlaidos. Jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, nepiniginis įnašas
negali būti laikomas bendruoju Paramos gavėjo finansavimu. Darbuotojų, susijusių su
Projektu, patiriamos išlaidos nėra nepiniginis įnašas ir gali būti laikomos bendruoju Projekto
biudžeto finansavimu, kai tą įnašą moka Paramos gavėjas ar jo partneriai.
Nepaisant to, kas išdėstyta, jei Projekto aprašyme numatytas nepiniginis įnašas, toks įnašas
turi būti užtikrintas.
14.6.

Šios išlaidos laikomos netinkamomis:
– skolos ir atidėjimai nuostoliams ir skoloms padengti;
– mokėtinos palūkanos;
– pagal kitą programą jau finansuojamos išlaidos;
– žemės ir pastatų pirkimas, išskyrus atvejus, kai tai būtina tiesiogiai Projektui
įgyvendinti, o paskui nuosavybė perleidžiama galutiniams naudos gavėjams ir (arba)
vietos partneriams vėliausiai iki Projekto pabaigos;
– valiutos keitimo nuostoliai;
– mokesčiai, įskaitant PVM, išskyrus atvejus, kai Paramos gavėjas (arba, jei taikytina,
jo partneriai) negali jų susigrąžinti ir jei pagal taikomus teisės aktus nedraudžiama
juos padengti;
– kreditai trečiosioms šalims.

315 straipsnis – Mokėjimai ir palūkanos
15.1.

Mokėjimo tvarka yra numatyta Specialiųjų sąlygų 4 straipsnyje ir atitinka vieną iš trijų
pateiktų variantų:
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1 variantas: projektai, kurių įgyvendinimo laikotarpis yra ne ilgesnis negu 12 mėnesių, arba
parama, kurią teikia Sutarčių institucija, neviršija 100 000 eurų.
Sutarčių institucija išmoka paramą Paramos gavėjui tokia tvarka:
• 80 proc. avansinio mokėjimo suma, apskaičiuojama nuo Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte
nurodytos sumos pagal Specialiųjų sąlygų 4.3 punktą.
• Galutinė paramos suma išmokama per 45 dienas nuo dienos, kai Sutarčių institucija
patvirtina galutinę ataskaitą pagal Bendrųjų sąlygų 15.2 punktą ir pateikus mokėjimo
prašymą išmokėti galutinę paramos sumą pagal V priede numatytą standartą.
2 variantas: projektai, kurių įgyvendinimo laikotarpis yra ilgesnis negu 12 mėnesių, ir
parama, kurią teikia Sutarčių institucija, viršija 100 000 eurų.
Sutarčių institucija išmoka paramą Paramos gavėjui tokia tvarka:
• Pirma avansinio mokėjimo dalis, lygi 80 proc. nuo paramos sumos pirmiems 12 mėnesių
numatyto biudžeto dalies, kurią finansuoja Sutarčių institucija, kaip nurodyta Specialiųjų
sąlygų 4 straipsnyje, pagal Specialiųjų sąlygų 4.3 punktą.
• Kitos avansinių mokėjimų sumos, nurodytos Specialiųjų sąlygų 4 straipsnyje, dalys,
kurios paprastai būna skirtos Paramos gavėjo finansavimo poreikiams kiekvieną 12 mėnesių
Projekto įgyvendinimo laikotarpį padengti, sumokamos per 45 dienas nuo dienos, kai
Sutarčių institucija patvirtina tarpinę ataskaitą pagal 15.2 punktą, prie kurios pridedami šie
dokumentai:
– mokėjimo prašymas, atitinkantis V priede numatytą standartą;
– išlaidų patikrinimo ataskaita pagal 15.6 punktą;
– finansinė garantija (esant būtinybei) pagal 15.7 punktą.
• Galutinė paramos suma išmokama per 45 dienas nuo dienos, kai Sutarčių institucija
patvirtina galutinę ataskaitą pagal 15.2 punktą, prie kurios pridedami šie dokumentai:
– mokėjimo prašymas išmokėti galutinę paramos sumą, atitinkantis V priede numatytą
standartą;
– išlaidų patikrinimo ataskaita, reikalaujama pagal 15.6 punktą.
Tolesnis avansinis mokėjimas gali būti mokamas, jei patirtų išlaidų dalį, kurią finansuoja
Sutarčių institucija (taikant Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nustatytą procentinį dydį), sudaro
mažiausiai 70 % ankstesnio avansinio mokėjimo, kaip patvirtinta atitinkamoje tarpinėje
ataskaitoje ir išlaidų patikrinimo ataskaitoje, kaip nurodyta 15.6 punkte. Kai sunaudojama
mažiau nei 70 proc. ankstesnio mokėjimo sumos, naujo avansinio mokėjimo suma
sumažinama nepanaudota ankstesnio avansinio mokėjimo suma.
Visa avansinių mokėjimų pagal Sutartį dalis negali viršyti 80 proc. sumos, nurodytos
Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte.
3 variantas: visi projektai.
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Sutarčių institucija išmoka paramą Paramos gavėjui vienu mokėjimu per 45 dienas nuo
dienos, kai Sutarčių institucija patvirtina galutinę ataskaitą pagal 15.2 punktą ir šiuos
dokumentus:
– prašymą išmokėti galutinę paramos sumą pagal V priede numatytą standartą;
– išlaidų patikrinimo ataskaitą, kurios reikalaujama pagal 15.6 punktą.
15.2.

Bet kokia ataskaita laikoma patvirtinta, jei per 45 dienas nuo ataskaitos ir reikalaujamų
dokumentų gavimo dienos Sutarčių institucija neatsiunčia jokio raštiško atsakymo.
Ataskaitų patvirtinimas nereiškia, kad sutinkama su tose ataskaitose pateikiamų pareiškimų
ir informacijos taisyklingumu, autentiškumu, išsamumu ir teisingumu.
Sutarčių institucija gali atidėti ataskaitos patvirtinimo terminą pranešdama Paramos gavėjui,
kad ataskaita negali būti patvirtina ir, kad, Sutarčių institucijos nuomone, būtina atlikti
papildomus patikrinimus. Atidėjimas įsigalioja tada, kai Sutarčių institucija išsiunčia
pranešimą. Tokiais atvejais Sutarčių institucija gali prašyti pateikti paaiškinimą, atlikti
pakeitimus arba pateikti papildomą informaciją, ir tai turi būti įvykdyta per 30 dienų nuo
tokio prašymo gavimo dienos. Terminas vėl pradeda galioti tą dieną, kai gaunama prašoma
informacija.
Ataskaitos teikiamos pagal 2 straipsnio nuostatas.

15.3.

15.1 punkte nurodytas pinigų išmokėjimo terminas baigiasi tą dieną, kai atitinkama suma
nurašoma iš Sutarčių institucijos sąskaitos. Nepažeisdama 12.5 punkto nuostatų, Sutarčių
institucija gali laikinai sustabdyti laiko skaičiavimą iki šio termino bei turi pranešti Paramos
gavėjui, jei prašymas išmokėti pinigus yra nepriimtinas arba nurodyta neteisinga pinigų
suma, arba nebuvo pateikti tinkami pagrindžiantys dokumentai, ir, Sutarčių institucijos
nuomone, būtina atlikti papildomus patikrinimus, įskaitant patikras vietoje, siekiant
įsitikinti, kad išlaidos yra tinkamos finansuoti. Išmokėjimo terminas vėl pradedamas
skaičiuoti tą dieną, kai užregistruojamas teisingai suformuluotas prašymas.

15.4. Pasibaigus nurodytam galutiniam terminui, Paramos gavėjas (jei Paramos gavėjas nėra
vyriausybės departamentas ar kita valstybės ar savivaldybės įstaiga, viešojo administravimo
subjektas Bendrijos valstybėje narėje) gali per du mėnesius nuo tada, kai vėluojama išmokėti
paramą, pareikalauti delspinigių:
– kurie atitiktų Sutarčių institucijos centrinio banko palūkanų normas, kai išmokos
pervedamos tos šalies valiuta;
– kurie atitiktų Europos centrinio banko normas, taikomas pagrindinėms
perfinansavimo operacijoms eurais, paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio
C serijoje, kai išmokos išmokamos eurais,
galiojančias pirmąją mėnesio, kurį baigiasi terminas, dieną, pridedant tris su puse procento
maržą. Delspinigiai mokami už laikotarpį nuo išmokėjimo galutinio termino (be šios dienos)
iki dienos, kai pinigai nurašomi nuo Sutarčių institucijos sąskaitos (imtinai). Šie delspinigiai
nelaikomi pajamomis pagal 17.3 punkto nuostatas. Bet kokiomis dalinėmis išmokomis
pirmiausia bus padengti tokiu būdu nustatyti delspinigiai.
15.5. Kai sutarties laimėtojo parinkimo procedūra arba sutarties vykdymas yra pažeidžiamas dėl
Paramos gavėjo esminių klaidų, pažeidimų arba sukčiavimo, Sutarčių institucija gali
atsisakyti išmokėti paramą arba gali išieškoti jau išmokėtas sumas, atsižvelgdama į klaidų,
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pažeidimų ar sukčiavimo sunkumą. Sutarčių institucija taip pat gali sustabdyti paramos
išmokėjimą tais atvejais, kai įtariamos arba nustatomos Paramos gavėjo klaidos, pažeidimai
ar sukčiavimas vykdant kitą sutartį, kuri finansuojama iš Europos Sąjungos bendrojo
biudžeto arba jos valdomų biudžetų, kai tai gali turėti įtakos šios Sutarties vykdymui.
Paramos mokėjimas sustabdomas, kai Sutarčių institucija išsiunčia pranešimą apie
pažeidimus.
15.6. Projekto išlaidų patikrinimo ataskaita, kurią parengia patvirtintas auditorius, atitinkantis
išlaidų patikrinimo paslaugų pirkimo sąlygas, pridedama prie tokių dokumentų:
– prie kiekvieno avansinio mokėjimo prašymo per finansinius metus, jei paramos
suma yra 750 000 eurų arba didesnė;
– prie kiekvienos galutinės ataskaitos, kai paramos suma yra didesnė nei 100 000 eurų;
– prie kiekvieno prašymo išmokėti daugiau negu 100 000 eurų per finansinius metus
veiklos paramos atveju.
Auditorius tikrina Paramos gavėjo pateiktas išlaidas, ar jos yra realios, tvarkingai
apskaitytos ir tinkamos finansuoti pagal Sutartį, ir iš Projekto gautas pajamas bei parengia
išlaidų patikrinimo ataskaitą, atitinkančią VII priede numatytą pavyzdį.
Paramos gavėjas suteikia auditoriui visas 16.2 punkte numatytas prieigos teises.
Išlaidų patikrinimo ataskaita, pridedama prie prašymo išmokėti galutinę paramos sumą,
apima visas išlaidas, kurios nebuvo įtrauktos į jokias ankstesnes išlaidų patikrinimo
ataskaitas.
Sutarčių institucija, remdamasi išlaidų patikrinimo ataskaita, nustato visą tinkamų finansuoti
išlaidų sumą, kuri gali būti išskaičiuota iš bendrosios avansinio mokėjimo sumos pagal
Sutartį (atsiskaitymas).
Jei Paramos gavėjas yra vyriausybės departamentas arba valstybės ar savivaldybės įstaiga,
viešojo administravimo subjektas Europos Bendrijos valstybėje narėje, Sutarčių institucija
gali atleisti nuo reikalavimo tikrinti išlaidas.
15.7. Jei bendroji avansinio mokėjimo suma, išmokama pagal Sutartį, yra didesnė negi 80 proc.
Sutarties sumos ir viršija 60 000 eurų, visa mokėjimo suma apdraudžiama pateikiant
finansinę garantiją. Jei Paramos gavėjas yra nevyriausybinė organizacija, tokios garantijos
reikalaujama, jei bendroji avansinio mokėjimo suma, išmokama pagal Sutartį, yra didesnė
negu 1 milijonas eurų arba 90 proc. Sutarties sumos. Finansinė garantija turi būti išduodama
eurais arba vietos valiuta, atitikti VIII priede numatytą pavyzdį ir, jei Sutarčių institucija
nesusitaria kitaip, ją turi pateikti patvirtintas bankas arba finansinė institucija, įsteigta
vienoje iš Europos Bendrijos valstybių narių. Ši garantija galioja tol, kol nuo jos vykdymo
neatleidžia Sutarčių institucija, kai avansinio mokėjimo pagal Sutartį suma vėl tampa
mažesnė negu 1 milijonas eurų arba po galutinės paramos sumos išmokėjimo.
Jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, ši nuostata netaikoma, jei Paramos gavėjas
yra vyriausybės departamentas, valstybės ar savivaldybės įstaiga, viešojo administravimo
subjektas arba tarptautinė organizacija. Mokėjimai, kuriuos turi atlikti Sutarčių institucija,
atliekami į V priede pateiktoje finansinio identifikavimo formoje nurodytą banko sąskaitą
arba subsąskaitą, kurioje identifikuojamos Sutarčių institucijos sumokamos lėšos ir galima
apskaičiuoti dėl tokių lėšų susidariusias palūkanas.
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15.8. Remdamasi Specialiosiomis sąlygomis, Sutarčių institucija išmoka paramą šalies, kuriai ji
priklauso, valiuta arba eurais. Pastaruoju atveju bet kokios faktinės išlaidos, patiriamos kita
valiuta, konvertuojamos į eurus InforEuro svetainėje paskelbtu vidutiniu kursu, kuris galiojo
atitinkamą ataskaitą apimančiais mėnesiais, jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.
Išskirtiniais valiutų kursų keitimo svyravimo atvejais, Šalys tariasi viena su kita dėl Projekto
reorganizavimo siekiant sumažinti tokių svyravimų poveikį. Esant būtinybei, Sutarčių
institucija gali imtis papildomų priemonių.
15.9. Bet kokia dėl Sutarčių institucijos išmokėtos avansinio mokėjimo sumos susikaupusi
palūkanų suma arba analogiška vertės suma turi būti nurodyta tarpinėse ir galutinėje
ataskaitose. Remiantis pagrindiniame teisės akte išdėstytomis sąlygomis, bet kokios
palūkanos ir analogiška nauda, gautos už Sutarčių institucijos suteiktą avansinį mokėjimą,
kuris siekia 250 000 eurų arba mažiau, neturi būti grąžintos Sutarčių institucijai ir Paramos
gavėjas gali palūkanų sumą naudoti Projektui. Bet kokios palūkanos ir analogiška nauda,
gautos už Sutarčių institucijos išmokėtą avansinio mokėjimo sumą, kuri siekia daugiau negu
250 000 eurų, skiriamos Projektui ir išskaičiuojamos iš Paramos gavėjui išmokėtinų
galutinės paramos sumų, nebent Sutarčių institucija paprašytų Paramos gavėjo grąžinti
palūkanų, gautų už avansinį mokėjimą, sumą iki galutinės paramos sumos išmokėjimo.
Palūkanos nemokėtinos Sutarčių institucijai už avansinį mokėjimą ES valstybėms narėms.
15.10. Remiantis pagrindiniame teisės akte išdėstytomis sąlygomis, jei vykdomi krizės valdymo
veiksmai, tokiais pripažinti Sutarčių institucijos, palūkanų suma, gauta už avansinius
mokėjimus, kuris siekia 750 000 eurų arba mažiau negu 750 000 eurų, neturi būti sumokėta
Sutarčių institucijai ir Paramos gavėjas gali ją panaudoti Projektui. Bet kokia palūkanų
suma, gauta už avansinį mokėjimą, kuris siekia 750 000 eurų arba daugiau, yra mokėtina
Sutarčių institucijai.
15.11. Į palūkanas atsižvelgiama skaičiuojant bendrąją avansinio mokėjimo pagal Sutartį sumą ir
jos laikomos pajamomis iš Projekto galutinės paramos sumos apskaičiavimo tikslais, kaip
numatyta 17 straipsnyje.
15.12. Remiantis pagrindiniame teisės akte išdėstytomis sąlygomis, Sutarčių institucija susigrąžina
palūkanas, gautas už avansinį mokėjimą, viršijantį 750 000 eurų, už kiekvieną ataskaitinį
laikotarpį kiekvienų finansinių metų pabaigoje.
15.13. Visos nuorodos į dienas šiame 15 straipsnyje yra nuorodos į kalendorines dienas.
416 straipsnis – Ataskaitos ir techniniai bei finansiniai patikrinimai
16.1. Paramos gavėjas tiksliai ir reguliariai tvarko Projekto vykdymo apskaitą naudodamasis
atitinkama apskaitos ir dvigubo įrašo buhalterinės apskaitos sistema. Ši sistema gali būti
Paramos gavėjo bendrosios sistemos dalis arba ją papildyti. Ši sistema veikia pagal
atitinkamos šalies buhalterinės apskaitos politiką ir taisykles. Su Projektu susijusi apskaita ir
išlaidos turi būti lengvai identifikuojamos ir patikrinamos. Tai galima pasiekti Projekto
apskaitą tvarkant atskirai arba užtikrinant, kad atitinkamo Projekto išlaidos būtų lengvai
identifikuojamos ir patikrinamos Paramos gavėjo apskaitos ir buhalterinėse sistemose.
Apskaitoje turi būti tiksliai nurodyti duomenys apie palūkanas, gautas už Sutarčių
institucijos išmokėtas lėšas.
Paramos gavėjas privalo užtikrinti, kad (tiek tarpinė, tiek galutinė) finansinė ataskaita,
kurios reikalaujama pagal 2 straipsnį, būtų tinkamai ir lengvai suderinama su Paramos
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gavėjo apskaitos ir buhalterine sistema, esama buhalterine apskaita ir kitais atitinkamais
įrašais. Tuo tikslu Paramos gavėjas rengia ir saugo atitinkamus sąskaitų sutikrinimo
žiniaraščius, pagrindžiančius priedus, analizes ir lėšų skirstymo dokumentus inspektavimo ir
patikrinimo tikslais.
16.2. Paramos gavėjas Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos
Audito Rūmams, bet kokiam pagal 15.6 punktą būtinus patikrinimus turinčiam atlikti
Sutarčių institucijos įgaliotam išorės auditoriui suteikia teisę atlikti patikrinimus –
nagrinėjant dokumentus ar vykdant patikras vietoje, analizuojant Projekto įgyvendinimą – ir,
esant būtinybei, atlikti išsamų auditą remiantis pagrindžiančiais dokumentais, sąskaitomis,
apskaitos dokumentais ir bet kokiais kitais dokumentais, susijusiais su Projekto finansavimu.
Šie patikrinimai gali būti atliekami 7 metus po galutinės paramos sumos išmokėjimo.
Be to, Paramos gavėjas Europos kovos su sukčiavimu tarnybai ir bet kokiam pagal 15.6
punktą būtinus patikrinimus turinčiam atlikti Sutarčių institucijos įgaliotam išorės auditoriui
suteikia teisę atlikti patikrinimus ir inspektavimą vietoje Europos Komisijos teisės aktuose
nustatyta tvarka, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus nuo sukčiavimų
ir kitų pažeidimų.
Tuo tikslu Paramos gavėjas įsipareigoja Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimo
tarnybos, Europos Audito Rūmų darbuotojams ar atstovams ir pagal 15.6 punktą būtinus
patikrinimus turinčiam atlikti Sutarčių institucijos įgaliotam išorės auditoriui suteikti
atitinkamą prieigą prie vietų, kuriose įgyvendinamas Projektas, įskaitant informacines
sistemas, visus dokumentus ir duomenų bazes, susijusias su techniniu ir finansiniu Projekto
valdymu, ir imtis visų priemonių palengvinti jų darbą. Prieigai, kuri suteikiama Europos
Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos ir Europos Audito Rūmų atstovams ir bet
kokiam pagal 15.6 punktą būtinus patikrinimus turinčiam atlikti Sutarčių institucijos
įgaliotam išorės auditoriui, taikomas konfidencialumas trečiųjų šalių atžvilgiu, nedarant
poveikio viešosios teisės, kuri jiems taikoma, įpareigojimams. Kad būtų galima lengviau
atlikti analizę, dokumentai turi būti lengvai prieinami ir pateikiami, Paramos gavėjas privalo
informuoti Sutarčių instituciją apie jų tikslią vietą.
Sutartį pasirašąs asmuo garantuoja, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu
tarnybos, Europos Audito Rūmų ir bet kokio pagal 15.6 punktą būtinus patikrinimus turinčio
atlikti Sutarčių institucijos įgalioto išorės auditoriaus teisės atlikti auditus, patikrinimus ir
inspektavimą vienodai taikomos ir Paramos gavėjo partneriams ir subrangovams tokiomis
pačiomis sąlygomis ir laikantis tokių pačių taisyklių, numatytų 16 straipsnyje. Jei partneris
ar subrangovas yra tarptautinė organizacija, taikomas bet koks tarp tokios organizacijos ir
Europos Komisijos sudarytas patikrinimo susitarimas.
16.3. Be 2 straipsnyje nurodytų ataskaitų, 16.2 punkte numatyti dokumentai apima šiuos
dokumentus:
– apskaitos dokumentus (išspausdintus kompiuteriu arba surašytus ranka) iš Paramos
gavėjo apskaitos sistemos, pavyzdžiui, didžiąją knygą, analitines sąskaitų knygas ir
algalapius, ilgalaikio turto registrus ir kitą tiesiogiai susijusią apskaitos informaciją;
– viešųjų pirkimų procedūras patvirtinančius dokumentus, pavyzdžiui, konkurso
dokumentus, konkurso dalyvių pasiūlymus ir vertinimo ataskaitas;
– įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus, pavyzdžiui sutartis ir užsakymų
formas;
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– paslaugų teikimą patvirtinančius dokumentus, pavyzdžiui, patvirtintas ataskaitas,
tabelius, važiavimo bilietus (įskaitant įlaipinimo talonus), dokumentus,
patvirtinančius dalyvavimą seminaruose, konferencijose ir mokymo kursuose
(įskaitant atitinkamus dokumentus ir gautą medžiagą, sertifikatus) ir pan.;
– prekių gavimą patvirtinančius dokumentus, pavyzdžiui, tiekėjų tiekimo dokumentus;
– darbų užbaigimą patvirtinančius dokumentus, pavyzdžiui, perdavimo–priėmimo
aktus;
– pirkimą patvirtinančius dokumentus, pavyzdžiui sąskaitas ir kvitus;
– mokėjimus patvirtinančius dokumentus, pavyzdžiui, bankų išklotines, debeto avizas,
subrangovo atsiskaitymą patvirtinančius dokumentus;
– kalbant apie degalus ir tepalus – suvestinį nuvažiuoto atstumo, vidutinio naudotų
transporto priemonių degalų sunaudojimo, degalų išlaidų ir eksploatacijos išlaidų
sąrašą;
– su darbuotojais susijusius dokumentus ir algalapius, pavyzdžiui, sutartis, atlyginimų
lapelius, tabelius. Kalbant apie darbuotojus, pasamdytus vietoje pagal terminuotas
darbo sutartis – vietos lygiu atsakingo asmens patvirtintus duomenis apie mokamą
atlyginimą, suskaidytą į bruto darbo užmokestį, socialinio draudimo mokesčius,
draudimą ir neto darbo užmokestį. Kalbant apie užsienyje dirbančius darbuotojus ir
(arba) Europoje dirbančius darbuotojus (jei Projektas įgyvendinamas Europoje) –
analizes ir dokumentus, patvirtinančius išlaidų paskirstymą pagal faktiškai atliktą
darbą per mėnesį; pastarieji turi būti pagrįsti vienetiniais darbo įkainiais už konkretų
darbo laiką ir turi būti suskaidyti į bruto darbo užmokestį, socialinio draudimo
mokesčius, draudimą ir neto darbo užmokestį.
517 straipsnis – Galutinė Sutarčių institucijos finansuojama suma
17.1.

Visa suma, kurią Sutarčių institucija sumoka Paramos gavėjui, negali viršyti didžiausios
galimos paramos sumos, nurodytos Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte, nei skaičiuojant ją kaip
absoliučią sumą, nei kaip bendros numatytos Projekto išlaidų sumos procentinę dalį.

17.2.

Jei Projekto pabaigoje tinkamų finansuoti išlaidų suma yra mažesnė negu visa numatyta
išlaidų suma, nurodyta Specialiųjų sąlygų 3.1 punkte, Sutarčių institucijos finansavimo suma
apribojama suma, kuri apskaičiuojama Sutarčių institucijos patvirtintą bendrąją Projekto
išlaidų sumą padauginus iš Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodyto procentinio dydžio.

17.3.

Paramos gavėjas sutinka, kad parama jokiomis aplinkybėmis negali tapti jo pelnu ir ji
apribojama suma, reikalinga Projekto pajamų ir išlaidų balansui išlaikyti. Pelnas
apibrėžiamas taip:
– Projekto paramos atveju perteklinės faktinės įplaukos iš atitinkamo Projekto,
viršijančios faktines atitinkamo Projekto išlaidas, kai pateikiamas prašymas išmokėti
galutinę paramos sumą. Tačiau projektų, kurie konkrečiai skirti Paramos gavėjo
finansiniam pajėgumui sustiprinti, atveju pelnu laikomos iš paramą gaunančios
institucijos veiklos gautos perteklinės įplaukos, paskirstytos ją sudarantiems nariams
jų asmeninio praturtėjimo tikslais.
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– Veiklos paramos atveju pelnu laikomas perteklinis likutis Paramos gavėjo veiklos
biudžete.
Šios nuostatos netaikomos fiziniams asmenims mokamoms studijų, mokslinių tyrimų ar
mokymų stipendijoms ir konkursuose laimėtiems prizams.
17.4.

Be to, nepažeisdama nuostatų dėl teisės nutraukti Sutartį pagal 12.2 punktą, jei Projektas
nevykdomas arba vykdomas netinkamai, iš dalies arba vėluojama jį vykdyti, Sutarčių
institucija gali tinkamai pagrįstu sprendimu sumažinti paramą, kuri buvo iš pradžių numatyta
proporcingai faktiniam Projekto įgyvendinimui pagal šioje Sutartyje išdėstytas sąlygas.

18 straipsnis – Paramos grąžinimas
18.1. Paramos gavėjas įsipareigoja grąžinti Sutarčių institucijai bet kokias sumokėtas sumas,
viršijančias galutinę paramos sumą, per 45 dienas nuo skolos rašto išdavimo dienos, kai
skolos raštas reiškia raštą, kuriame Sutarčių institucija Paramos gavėjo reikalauja grąžinti
įsiskolintą paramos sumą.
18.2. Jei Paramos gavėjas negrąžina paramos lėšų per Sutarčių institucijos nustatytą terminą,
Sutarčių institucija gali padidinti mokėtinas sumas priskaičiuodama palūkanas:
– kurios atitiktų Sutarčių institucijos centrinio banko palūkanų normas, kai mokėjimai
atliekami tos šalies valiuta;
– kurios atitiktų Europos centrinio banko normas, taikomas pagrindinėms
perfinansavimo operacijoms eurais, paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio
C serijoje, kai mokėjimai atliekami eurais,
galiojančias pirmąją mėnesio, kurį baigiasi terminas, dieną, pridedant tris su puse procento
maržą. Delspinigiai mokami už laikotarpį nuo Sutarčių institucijos nustatyto galutinio
mokėjimo termino iki faktinio sumokėjimo dienos. Bet kokiais daliniais mokėjimais
pirmiausia padengiami tokiu būdu nustatyti delspinigiai.
18.3. Sumos, kurias reikia grąžinti Sutarčių institucijai, gali būti padengtos iš bet kokių Paramos
gavėjui mokėtinų sumų. Tai neturi poveikio Šalių teisei susitarti dėl mokėjimo dalimis.
18.4. Tik Paramos gavėjas sumoka banko mokesčius už sumų, kurias jis yra skolingas Sutarčių
institucijai, grąžinimą.
18.5. Esant būtinybei, Europos Bendrija kaip pagalbos teikėjas gali perimti įsipareigojimus
Sutarčių institucijai.
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