PARAMOS SUTARTIS
- EUROPOS BENDRIJOS IŠORĖS VEIKSMAI <Paramos sutarties identifikacinis numeris>
Projektas <„Projekto pavadinimas“>

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Šventaragio g. 2, LT 01510 Vilnius,
veikianti kaip 2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos Bendroji valdymo institucija (toliau - Sutarčių
institucija)
(viena šalis)
ir
< oficialus Paramos gavėjo pavadinimas, nurodytas juridinio asmens lape>
[<juridinis statusas >]
[<organizacijos oficialus registracijos numeris>]
< oficialus adresas>
[PVM mokėtojo kodas (PVM mokėtojais registruotiems paramos gavėjams)],
(toliau - Paramos gavėjas)
(kita šalis)
(toliau – Šalys)
susitarė:

Specialiosios sąlygos

1 straipsnis – Tikslas
1.1

Šios sutarties tikslas – Sutarčių institucijos suteikiama parama Projektui <Projekto pavadinimas>
(toliau - Projektas), aprašytam I priede, įgyvendinti. Parama finansuojama 2007–2013 m. Europos
kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną
programos.

1.2

Sutartis pasirašoma remiantis Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau - Programa) Jungtinio priežiūros komiteto
<metai-mėnuo-diena> sprendimu suteikti paramą Projektui.

1.3

Paramos gavėjui parama suteikiama šioje paramos sutartyje, susidedančioje iš šių specialiųjų sąlygų
(toliau - Specialiosios sąlygos) ir priedų, su kuriais Paramos gavėjas susipažino ir sutinka,
išdėstytomis sąlygomis.

1.4

Paramos gavėjas priima paramą ir įsipareigoja įgyvendinti Projektą savo atsakomybe.
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2 straipsnis – Projekto įgyvendinimo laikotarpis
2.1

Ši sutartis įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo paskutinė iš dviejų sutarties Šalių.

2.2
Projekto įgyvendinimas prasideda:
Pasirinkite vieną iš šių variantų:
[kitą dieną po to, kai pasirašo paskutinė iš dviejų Šalių];
[pirmą mėnesio dieną po to, kai Sutarčių institucija sumoka pirmąjį avansinį mokėjimą];
vėlesnę datą;
išskirtiniais atvejais ir atsižvelgiant į sąlygas dėl tinkamumo atgaline data, kaip numatyta
Praktiniame vadove, kitą dieną prieš pasirašant paramos sutartį, tačiau ne anksčiau kaip prieš Paramos
gavėjo prašymo suteikti paramą pateikimą arba bet kokio tiesiogiai susijusio Europos Komisijos ir paramą
gaunančios šalies finansinio susitarimo pasirašymą].
2.3

Projekto įgyvendinimo laikotarpis trunka, kaip nurodyta I priede, <mėnesių skaičius> mėn.

2.4

Šios sutarties vykdymo laikotarpis pasibaigia tada, kai Sutarčių institucija išmoka galutinę paramos
sumą ir bet kuriuo atveju vėliausiai po 18 mėnesių nuo įgyvendinimo laikotarpio, numatyto 2.3
punkte, pabaigos.

3 straipsnis – Projekto finansavimas
3.1

Bendroji Projekto išlaidų suma yra ........... eurų, kaip numatyta III priede.

3.2

Sutarčių institucija įsipareigoja finansuoti ne daugiau kaip ........ eurų, t. y ..... % visos numatytos
tinkamų finansuoti Projekto išlaidų sumos; galutinė tinkamų finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal
II priedo 14 ir 17 straipsnius.

3.3

Vadovaudamasis II priedo 14.4 punktu, Paramos gavėjas gali prašyti <…> eurų (ne daugiau kaip .....
%) dydžio sumos nuo galutinės tiesioginių tinkamų finansuoti Projekto išlaidų sumos, nustatytos pagal
II priedo 14 ir 17 straipsnius, netiesioginėms išlaidoms.

3.4

Remiantis II priedo 14.6 punktu, reglamentas, pagal kurį finansuojama sutartis, leidžia sumokėti
mokesčius, įskaitant PVM, jei Paramos gavėjas ir partneriai gali įrodyti, kad negali jų susigrąžinti.

4 straipsnis – Veiklos ir finansinės ataskaitos, projekto pažangos ataskaita ir mokėjimo tvarka
4.1

Veiklos ir finansinės ataskaitos, kartu su auditoriaus išlaidų patikrinimo ataskaita ir mokėjimo
prašymu, pateikiamos pagal II priedo 2 straipsnį ir 15.1 punktą.

4.2

Remiantis Specialiųjų sąlygų 2.3 punkto nuostatomis, kas šešis mėnesius Projekto įgyvendinimo
laikotarpiu pateikiama projekto pažangos ataskaita apie Projekto veiklų vykdymo eigą ir rezultatų
pasiekimą, skaičiuojant nuo Projekto pradžios datos. Šią ataskaitą Paramos gavėjas Sutarčių
institucijai pateikia per 15 darbo dienų po atitinkamo laikotarpio pabaigos.

4.3

Mokėjimas išmokamas pagal II priedo 15 straipsnį. Iš 15.1 punkte numatytų variantų, taikomas šis
variantas:
1 variantas
Avansinis mokėjimas: .........eurų
Numatomas galutinis paramos mokėjimas (pagal II priedo nuostatas): ..........eurų
2 variantas
Pirmoji avansinio mokėjimo dalis (80 % paramos dalies nuo pirmiems 12 Projekto įgyvendinimo
mėnesių numatyto biudžeto dalies, kurią finansuoja Sutarčių institucija, tačiau ne daugiau kaip 40 %
Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodytos sumos):..........eurų
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Numatoma kito (-ų) avansinio mokėjimo (-ų) suma:................... eurų
(pagal II priedo nuostatas)
Numatomas galutinis paramos mokėjimas (pagal II priedo nuostatas): ..........eurų
3 variantas
Numatomas galutinis paramos (vienkartinis) mokėjimas
(pagal II priedo nuostatas): ...........eurų
4.4

Jei Sutarčių institucija išmoka avansinį mokėjimą, pirmasis avansinis mokėjimas Paramos gavėjui
išmokamas per 45 dienas nuo dienos, kai Sutarčių institucija gauna iš Paramos gavėjo pasirašytą
sutartį kartu su mokėjimo prašymu, prie kurio pridedama finansinė garantija (jei reikalaujama pagal
Bendrųjų sąlygų 15.7 punktą), pranešimas apie pasirinktą audito firmą (-as) (pagal Specialiųjų sąlygų
5.2 punktą).
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5 straipsnis – Kontaktiniai adresai
5.1

Bet kokia su šia sutartimi susijusi informacija turi būti pateikiama raštu, kartu nurodomas Projekto
numeris ir pavadinimas, ir išsiunčiama Sutarčių institucijai per Jungtinį techninį sekretoriatą šiuo
adresu:
Sutarčių institucijos kontaktinis adresas:
2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos
Jungtinis techninis sekretoriatas
Konstitucijos pr. 7
LT-09308 Vilnius, Lietuva
Paramos gavėjo kontaktinis adresas:
<Paramos gavėjo adresas korespondencijai>

5.2

Audito firma (-os), kuri (-ios), kuri (-ios) atlieka II priedo 15.6 punkte numatytą (-us) patikrinimą (us), yra <jei žinote, įrašykite pavadinimą, adresą, telefoną ir faksą, el. paštą>. Jei nurodyta (-os)
audito firma (-os) nepasirinkta (-os) sudarant šią sutartį, Paramos gavėjas informuoja Sutarčių
instituciją apie audito firmą (-as), kuri (-ios) atliks II priedo 15.6 punkte numatytą (-us) patikrinimą (us), ir jos (jų) kontaktinius duomenis kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip iki prašymo
išmokėti pirmąjį avansinį mokėjimą pateikimo Sutarčių institucijai.

6 straipsnis – Priedai
6.1

Prie Specialiųjų sąlygų pridedami toliau išvardinti dokumentai, kurie yra neatsiejami sutarties priedai:

I priedas:

Projekto aprašymas

II priedas:

Bendrosios sąlygos, taikomos Europos Bendrijos išorės veiksmų finansuojamoms paramos
sutartims (2008 m. Praktinis vadovas ir paramos sutarties priedai. Taikytina nuo 2009 m.
sausio 1 d.) (toliau – Bendrosios sąlygos).

III priedas:

Projekto biudžetas

IV priedas:

Pirkimo sutarčių sudarymo procedūros

V priedas:

Pavyzdinis mokėjimo prašymas ir finansinio identifikavimo forma

VI priedas:

Pavyzdinės veiklos ir finansinė tarpinė ir galutinė ataskaitos

VII priedas:

Pavyzdinė faktinių pastebėjimų ataskaita ir EB finansuojamų išorės veiksmų paramos
sutarčių išlaidų patikrinimo paslaugų pirkimo sąlygos

VIII priedas:

Pavyzdinė finansinė garantija

6.2

Esant prieštaravimų tarp Priedų ir Specialiųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė teikiama Specialiųjų sąlygų
nuostatoms. Esant prieštaravimų tarp II priedo ir kitų priedų nuostatų, pirmenybė teikiama II priedo
nuostatoms.
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7 priedas – Kitos Projektui taikomos specialiosios sąlygos
7.1.

Visos nuorodos į Bendrosiose sąlygose vartojamą sąvoką „Sutarčių institucija“ suprantamos kaip
nuorodos į sąvoką „Bendroji valdymo institucija / Jungtinis techninis sekretoriatas“.

7.2.

Bendrosios sąlygos papildomos taip:

7.2.1. 1.3 punkto pirmoji pastraipa papildoma taip:
„Paramos gavėjas veikia su Projekto aprašyme nurodytais partneriais. Paramos gavėjas gali
sudaryti subrangos sutartis tik dėl dalies Projekto. Didžiąją Projekto dalį turi įgyvendinti Paramos
gavėjas ir (jei taikytina) jo partneriai.“
7.2.2. 2.3 punkto pirmoji pastraipa papildoma taip;
„Ataskaitos ir pažangos ataskaita apie projektą parengiamos Sutarties kalba. Pagrindžiantys
dokumentai gali būti pateikiami originalo kalba. Sutarčių institucijai pagrindžiantys dokumentai
pateikiami tokiu dažnumu:“
7.2.3. 2.4 punkto paskutinė pastraipa papildoma taip:
„Rekomenduojama, kad Paramos gavėjas Sutarčių institucijai siųstų informaciją apie artėjančius
svarbius arba viešus Projekto renginius.
Paramos gavėjas paskelbia informaciją apie Projektą ir sukurtus produktus bei pasiektus rezultatus
(kai taikytina) savo ir (arba) Projekto svetainėje. Esant galimybei, partneriai paskelbia informaciją
apie projektą savo svetainėse.“
7.2.4. 6.2 punktas papildomas taip:
„Visų pirma Paramos gavėjas informaciją apie Projektą ir Europos Sąjungos finansinę paramą
paskelbia Projekto galutiniams naudos gavėjams, pateikia ją tarpinėse ir galutinėje ataskaitose bei
bet kokiuose susitarimuose su žiniasklaida. Paramos gavėjas atitinkamai naudoja ES ir Programos
logotipą.“
7.2.5. 6.4 punktas papildomas taip:
„Paramos gavėjas suteikia Sutarčių institucijai ir Europos Komisijai (kai ji nėra Sutarčių institucija)
teisę skelbti jo pavadinimą, adresą, nacionalinę priklausomybę, jo partnerių pavadinimus, adresus,
paramos paskirtį, Projekto aprašymą, pasiekimus, renginius, produktus ir rezultatus, trukmę ir
vietą, didžiausią galimą paramos sumą 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.“
7.2.6. 7.2 punktas papildomas taip:
„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 ir
nemokamai bei taip, kaip jų abiejų nuožiūra pridera, naudotis visais bet kokios formos su
Projektu susijusiais dokumentais su sąlyga, kad nepažeidžiamos turimos pramoninės ir intelektinės
nuosavybės teisės.“
7.2.7. 8.1 punktas papildomas taip:
„Jei Europos Komisija (Sutarčių institucija) atlieka tarpinį ar retrospektyvinį (ex post) vertinimą
arba stebėsenos misiją, Paramos gavėjas įsipareigoja pateikti joms ir (arba) jų įgaliotiems asmenims
bet kokį dokumentą arba informaciją, kuri padės atlikti vertinimą arba stebėsenos misiją, ir suteikti
joms (jiems) 16.2 punkte numatytas prieigos teises.“
7.2.8. 16.2 punkto pirmoji ir antroji pastraipos papildomos taip:
„Paramos gavėjas Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos Audito
Rūmams, Sutarčių institucijai, 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,
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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. Paramos gavėjas užtikrina, kad būtų
prieinami visų su Projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų originalai iki pirmiau nurodytos
paskutinės galimų patikrinimų atlikimo dienos.
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, Sutarčių
institucijai suteikia teisę atlikti patikrinimus ir inspektavimą Europos Komisijos teisės aktuose
nustatyta tvarka, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų
pažeidimų.
Tuo tikslu Paramos gavėjas įsipareigoja Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimo tarnybos
ir Europos Audito Rūmų darbuotojams ar atstovams bei Sutarčių institucijai 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, Sutarčių institucijai 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.“
7.3.

Taikomos šios nuo Bendrųjų sąlygų nukrypti leidžiančios nuostatos:

7.3.1. Pakeičiamos dvi paskutinės 1.3 punkto pastraipos ir pridedama papildoma pastraipa:
„Jei Projekto įgyvendinimo tikslais Paramos gavėjas sudaro pirmoje pastraipoje nurodytas sutartis,
jis turi laikytis pirkimo sutarčių sudarymo procedūrų ir šios Sutarties IV priede aprašytų pilietybės /
priklausymo valstybei bei kilmės šalies taisyklių. Jei Paramos gavėjas ar jo partneriai yra iš
valstybių narių, taisyklės, reglamentuojančios pirkimų sutarčių sudarymą Projekto
įgyvendinimo tikslais, turi atitikti viešųjų pirkimų įstatymą ir taisykles, atsižvelgiant į Paramos
gavėjo ir partnerio (-ių) juridinį statusą, laikantis viešųjų pirkimų procedūroms taikomų
Bendrijos direktyvų nuostatų.
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 būtų 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.
Tinkamai pagrįstais atvejais subrangos sutarčių sudarymo
investiciniams projektams, ypač didelės apimties projektams.“

ribojimas

netaikomas

7.3.2. 1.4 punktas pakeičiamas taip:
„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 biudžeto ir šioje Sutartyje
atitinkamai turi būti taikomos nuostatos dėl viešinimo.“
7.3.3. 2.1 punktas pakeičiamas taip:
„Paramos gavėjas Sutarčių institucijai privalo pateikti visą prašomą informaciją apie Projekto
įgyvendinimą. Tuo tikslu Paramos gavėjas privalo parengti tarpines ir galutinę ataskaitas. Šios
ataskaitos susideda iš veiklos bei finansinės dalių ir atitinka VI priede pateiktą pavyzdį. Tarpinės ir
galutinė ataskaitos turi būti pateikiamos kartu su auditoriaus išlaidų patikrinimo ataskaitomis.
Ataskaitose pateikiama informacija apie visą Projektą, neatsižvelgiant į tai, kokią Projekto dalį
finansuoja Sutarčių institucija. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti pateikiama visapusiška informacija
apie visus Projekto įgyvendinimo aspektus apimančiu laikotarpiu. Prie galutinės ataskaitos
pridedami ir 7.3 punkte numatytos nuosavybės perdavimą įrodantys dokumentai.“
2009 m. Neoficialus vertimas
Pirmojo kvietimo teikti paraiškas EKPP BPS Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programos paramos sutartis

Puslapis 6 iš 8

7.3.4. 14.6 punkte pateiktas netinkamų finansuoti išlaidų sąrašas papildomas tokiu punktu:
„- baudos ir delspinigiai.“
7.3.5. 15.1 punkto toliau pateiktos pastraipos pakeičiamos taip:
„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.
• Likusi suma išmokama per 45 dienas nuo dienos, kai BVI patvirtina galutinę ataskaitą pagal
Bendrųjų sąlygų 15.2 punktą ir pateikus prašymą išmokėti galutinę paramos sumą pagal V priede
numatytą standartą bei išlaidų patikrinimo ataskaitą pagal Bendrųjų sąlygų 15.6 punktą.
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. paramos daliai nuo pirmiems 12 mėnesių numatyto
projekto biudžeto dalies, kurią finansuoja Sutarčių institucija, tačiau neviršijanti 40 proc.
sumos, nurodytos Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte pagal Specialiųjų sąlygų 4.3 punktą. Kitos
avansinių mokėjimų sumos, nurodytos Specialiųjų sąlygų 4 punkte, 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 Bendrųjų sąlygų 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.
• Likusi suma išmokama per 45 dienas nuo dienos, kai Sutarčių institucija patvirtina galutinę
ataskaitą pagal Bendrųjų sąlygų 15.2 punktą, prie kurios pridedami šie dokumentai:
- mokėjimo prašymas išmokėti galutinę paramos sumą pagal 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 ne mažiau kaip
70 proc. 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. Sutarčių institucijos sprendimu, visa avansinių mokėjimų dalis pagal Sutartį
gali būti padidinta iki 90 proc.“
7.3.6. 15.5 punktas papildomas taip:
7.3.7. „Kai sutarties laimėtojo atrankos procedūra arba Sutarties vykdymas yra pažeidžiamas dėl esminių
klaidų, pažeidimų arba Paramos gavėjo ar jo partnerio (-ių) sukčiavimo, Sutarčių institucija gali
atsisakyti mokėti išmokas arba gali išieškoti jau išmokėtas sumas, atsižvelgdama į klaidų, pažeidimų
ar sukčiavimo sunkumą. Sutarčių institucija taip pat gali sustabdyti išmokėjimus tais atvejais, kai
įtariamos arba nustatomos Paramos gavėjo ar partnerio (-ių) 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 vykdymo procesui. Paramos mokėjimas
sustabdomas, kai Sutarčių institucija išsiunčia pranešimą apie pakeitimus.“
7.3.8. 15.6 punkto pirma, antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:
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„Projekto išlaidų patikrinimo ataskaita, kurią parengia patvirtintas auditorius, atitinkantis specifinius
išlaidų patikrinimo paslaugų pirkimo sąlygų reikalavimus, pridedama prie kiekvieno mokėjimo
prašymo, išskyrus prašymą dėl pirmo avansinio mokėjimo.“
7.3.9. 15.7 punkto paskutinė pastraipa papildoma taip:
„Jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, ši nuostata netaikoma, jei Paramos gavėjas yra
vyriausybės departamentas ar 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 mokėjimų
susidariusias palūkanas. Paramos gavėjas atidaro atskirą banko sąskaitą Projekto vykdymo
tikslais.“
7.3.10. 15.8 punktas pakeičiamas taip:
„Remiantis Specialiosiomis sąlygomis, Sutarčių institucija paramos lėšas išmoka šalies, kuriai ji
priklauso, valiuta arba eurais. Pastaruoju atveju bet kokios faktinės išlaidos, patiriamos kita valiuta,
konvertuojamos į eurus InforEuro svetainėje paskelbtu kursu, kuris galiojo tą mėnesį, kai išlaidos
buvo apmokėtos, jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.“
7.3.11. 15.9 punktas pakeičiamas taip:
„Bet kokia dėl Sutarčių institucijos išmokėtos avansinio mokėjimo sumos susikaupusi palūkanų
suma arba analogiška piniginė nauda turi būti nurodyta tarpinėse ir galutinėje ataskaitose. Remiantis
pagrindiniame teisės akte išdėstytomis sąlygomis, bet kokios palūkanos ar analogiška nauda
gautos už avansinio mokėjimo sumas, yra priskiriamos Projektui ir išskaičiuojamos iš
galutinės Paramos gavėjui išmokėtinos sumos, nebent Sutarčių institucija paprašytų Paramos
gavėjo grąžinti palūkanas, gautas už avansinius mokėjimus, iki galutinės paramos sumos
išmokėjimo.“
7.3.12. 15.11 punktas pakeičiamas taip:
„Į palūkanas atsižvelgiama skaičiuojant galutinę paramos sumą pagal Sutartį, ir jos laikomos
pajamomis iš Projekto galutinės sumos apskaičiavimo tikslais, kaip numatyta 17 straipsnyje.“

Sudaryta anglų kalba dviem originaliais egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas Sutarčių institucijai, o kitas
– Paramos gavėjui.
Paramos gavėjo vardu

Sutarčių institucijos vardu

Vardas, pavardė

Vardas, pavardė

Pareigos

Pareigos

Parašas

Parašas

Data

Data
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