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SUTARTIES PAVYZDYS  
 

(Nuoroda: EŽŪGF: 05 08 04 01 – 38.......) 
 
 
............................................................................ (pavadinimas, adresas), įgaliota(s) ir veikianti(s) 
………………….…....….. (valstybė narė) vardu, toliau – kompetentinga nacionalinė valdžios 
institucija, šiai sutarčiai pasirašyti atstovaujama(s) ............................................................. 
............................................................................ (vardas, pavardė, pareigos), 
 
ir 
 
.............................................................................................................. (pavadinimas, pagrindinės buveinės 
adresas), 
toliau – sutarties vykdytojas, atstovaujamas …........................................... (vardas, pavardė, pareigos), 
 
 
atsižvelgdami į 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio 
produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse1, 

 
atsižvelgdami į 2008 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 501/2008, kuriuo 
nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 3/2008 taikymo taisyklės2,  
 
susitarė: 

                                                 

1  OL L 3, 2008 1 5, p. 1. 

2  OL L 147, 2008 6 6, p. 3. 

 
 

1 straipsnis. Dalykas 
 

1. Vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti priemones, kurių objektas yra: 
..................................................................................................................................., ir kaip jos 
apibrėžtos jo ............. [data] pateiktame pasiūlyme, iš dalies pakeistame 
.................................. [data] raštais, kurie yra neatsiejama šios sutarties dalis (žr. I priedą). 

 
 Šios sutarties kodas yra ……………………………..... (valstybės narės Nr.) 

 
 Už priemonių įgyvendinimą kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms 

atsiskaito tik sutarties vykdytojas, kuris yra vienintelis kontaktinis asmuo. 
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 Kompetentinga nacionalinė valdžios institucija neturi patirti jokių tarp sutarties vykdytojo 

ir vykdomosios institucijos bei jos galimų subrangovų galinčių kilti ginčų pasekmių. 
 
2. Ši sutartis gali būti pakeista tik abiejų šalių raštišku susitarimu, vienos iš šalių pagrįstu 

prašymu. Galimi pakeitimai, patvirtinti vienos arba kelių valstybių narių, pridedami prie 
sutarties kaip priedas ir pasirašomi abiejų susitariančiųjų šalių. Šio priedo kopija nedelsiant 
nusiunčiama Komisijai. 

 
 Likus trims mėnesiams iki 2 straipsnio 3 dalyje nurodyto termino pabaigos ši sutartis 

nebegali būti keičiama. Tačiau išskirtiniais tinkamai pagrįstais atvejais kompetentinga 
nacionalinė valdžios institucija gali leisti nuo šios nuostatos nukrypti. 

 
 

2 straipsnis. Galiojimo laikotarpis 
 

1. Ši sutartis įsigalioja ją pasirašius abiems susitariančiosioms šalims. 
 
2. Sutartyje numatytų priemonių įgyvendinimo laikas suskirstomas į (vieną, du arba tris) 

etapus, kurių kiekvieno trukmė yra dvylika mėnesių. Antru ir trečiu etapu sutarties 
vykdytojui leidžiama vykdyti sutartį tik suinteresuotajai (-osioms) valstybei (-ėms) narei (-
ėms) davus raštišką leidimą. Leidimo išdavimas priklauso nuo to, ar Europos Sąjungos 
biudžete skirta pakankamai asignavimų. Išlaidos, susidariusios rengiant arba įgyvendinant 
su kitais etapais susijusias priemones, nedengiamos, jeigu yra patiriamos iki šio leidimo 
išdavimo dienos. 

 
 Suinteresuotoji (-osios) valstybė(s) narė(s) gali laikinai arba visiškai sustabdyti sutarties 

įgyvendinimą neatlygindama (-os) žalos, jei suinteresuotosios (-ųjų) valstybės (-ių) narės (-
ių) biudžete nėra pakankamai jai įgyvendinti reikalingų asignavimų. 

 
3. 1 straipsnyje nurodytuose dokumentuose numatytos priemonės įgyvendinamos atskirais 

programos etapais; jas įgyvendinti pradedama nuo sutarties įsigaliojimo dienos, o baigiama 
– laikantis pirmo, antro arba trečio etapų terminų. 

 
4. Sutartis laikoma įgyvendinta, kai sumokamas paskutinio etapo likutis. 
 
 

3 straipsnis 
 

Europos Sąjungos ir valstybės narės finansinis įnašas 
 

1. Europos Sąjunga finansuoja ne daugiau kaip 50 % visų II priede numatytų programos 
išlaidų, kurios pripažintos tinkamomis finansuoti ir kurias sutarties vykdytojas faktiškai 
patiria, įgyvendindamas 1 straipsnyje nurodytas priemones, neviršydamas didžiausių 
nurodytų sumų: 

 
– .......................................... EUR pirmajame etape; 
– .......................................... EUR antrajame etape; 
– ......................................... EUR trečiajame etape (užpildyti, atsižvelgiant į sutarties trukmę ir 

didžiausią leistiną procentinę dalį). 
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Vidaus rinkoje taikomų priemonių atveju pirmoje pastraipoje minimas didžiausias dydis 
yra 60 % : 
 
– remiant priemones, kuriomis skatinamas specialiai vaikams skirtų vaisių ir daržovių 

vartojimas Europos Sąjungos švietimo įstaigose, 
 
– remiant Europos Sąjungoje vykdomas informacines kampanijas, susijusias su atsakingu 

alkoholio vartojimu ir alkoholio vartojimo keliamais pavojais. 
 
 

Apskaičiuojant Europos Sąjungos finansinį įnašą, į valstybėse narėse taikomus pridėtinės 
vertės mokesčius ir kitus jose taikomus muitus ir mokesčius neatsižvelgiama.  

 
2. Suinteresuotoji (-osios) valstybė(s) narė(s) finansuoja .......... %1 visų II priede numatytų 

programos išlaidų, kurios pripažintos tinkamomis finansuoti ir kurias sutarties vykdytojas 
faktiškai patiria, įgyvendindamas 1 straipsnyje nurodytas priemones, neviršydamas 
didžiausių nurodytų sumų: 

 
– .......................................... EUR pirmajame etape; 
– .......................................... EUR antrajame etape; 
– .......................................... EUR trečiajame etape. 

 
3. Europos Sąjungos ir valstybės narės arba valstybių narių kiekvieno sutarties etapo 

finansinis įnašas jokiu būdu negali būti padidintas, net jei faktinė konkrečios priemonės 
vertė viršija sutarties vykdytojo pasiūlyme nurodytą vertę. Už tokio viršijimo pasekmes 
atsako tik sutarties vykdytojas. 

 
4. Jei bendra 1 straipsnyje nurodytų priemonių vertė yra mažesnė už 1 ir 2 dalyje nurodytas 

sumas, Europos Sąjungos ir prireikus suinteresuotosios valstybės narės arba valstybių narių 
finansiniai įnašai proporcingai sumažinami. 

  

                                                 

1  Pildo arba pritaiko valstybė narė. 
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4 straipsnis. Priemonių įgyvendinimas ir vertinimas 
 

1. Už 1 straipsnyje nurodytų priemonių įgyvendinimą ir už jų suderinamumą su Europos 
Sąjungos teisės aktais ir šioje srityje taikomomis konkurencijos taisyklėmis techniškai ir 
finansiškai atsakingas tik sutarties vykdytojas. Jis skiria darbuotojus, kurie stebi ir prižiūri 
programoje numatytų priemonių įgyvendinimą. 

 
2. Kompetentingai nacionalinei valdžios institucijai sutarties vykdytojas nurodo sutartis, 

sudarytas su vykdomosiomis institucijomis, ir trečiųjų asmenų, kuriems planuoja patikėti 
atskirų priemonių įgyvendinimą, bei galimų patarėjų ar konsultantų vardus, pavardes ir 
pavadinimus. [Jei prireikus sudaromos sutartys su subrangovais, kompetentinga nacionalinė 
valdžios institucija turi būti raštiškai pritarusi šioms sutartims dar prieš jas pasirašant.]1 

 
3. Į sutartis, sudarytas su vykdomąja institucija arba vykdomosiomis institucijomis, sutarties 

vykdytojas įtraukia nuostatas, pagal kurias tiek kompetentingai nacionalinei valdžios 
institucijai, tiek Komisijai suteikiamos tokios pat teisės bei garantijos ir teisė kontroliuoti 
vykdomąsias institucijas ir patį sutarties vykdytoją. 

 
4. Jei neviršijamos 3 straipsnyje nustatytos didžiausios sumos, leidimas perskirstyti ne 

didesnes nei 10 % atskiros biudžeto eilutės išlaidas, susijusias su sutarties vykdytojo 
pateiktame pasiūlyme, kuris patvirtintas ir pridėtas prie sutarties, nurodytomis programos 
priemonėmis, suteikiamas automatiškai. 

 
5. Sutarties vykdytojas įsipareigoja savo ir vykdomųjų institucijų bei galimų subrangovų 

vardu: 
 

– nenaudoti šioje sutartyje nurodytų priemonių prekių ženklams, įmonių pavadinimams 
arba, atsižvelgdamas į Reglamento (EB) Nr. 501/2008 4 straipsnio 2 dalį ir 5 straipsnio 
2 dalį, kilmės nuorodoms; 

 
– užtikrinti, kad skleidžiama informacija atitiktų trečiųjų šalių, kurioms ji skiriama, teisės 

aktus; 
 
– neteikti paraiškų skirti Europos Sąjungos arba kitokią viešąją pagalbą, siekdamas 

įgyvendinti 1 straipsnyje nurodytas priemones; 
 
– pagal IV priedą ant visų sukurtų priemonių (įskaitant garso ir vaizdo medžiagą) aiškiai ir 

lengvai įskaitomai nurodyti, kad prie šioje sutartyje nurodytų priemonių įgyvendinimo 
finansiškai prisidėjo Europos Sąjunga; priešingu atveju išlaidos nebus pripažintos 
tinkamomis finansuoti; 

 
– [valstybės narės nuostata dėl jos pačios finansinio įnašo]. 
 

6. Likus trisdešimčiai dienų iki kiekvieno naujo ketvirčio pradžios sutarties vykdytojas 
kompetentingą nacionalinę valdžios instituciją informuoja, pateikdamas jai preliminarų 

                                                 

1  Laužtiniuose skliausteliuose įrašyti sakiniai neprivalomi. 
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planuojamų priemonių įgyvendinimo grafiką, parengtą pagal VII priede pateiktą pavyzdį. 
Jei yra pasikeitimų, palyginti su šiuo preliminariu grafiku, sutarties vykdytojas likus ne 
mažiau kaip 15 darbo dienų nurodo programoje numatytų priemonių įgyvendinimo laiką 
arba laikotarpius. 

 
 Nepranešus tokios informacijos, atitinkamos (-ų) priemonės (-ių) išlaidos laikomos 

netinkamomis finansuoti. 
 
 Kompetentinga nacionalinė valdžios institucija šią informaciją nedelsdama pateikia 

Komisijai. 
 
7. Sutarties vykdytojas nedelsdamas raštu informuoja kompetentingą nacionalinę valdžios 

instituciją ir pateikia jai informaciją apie įvykius, galinčius sutrukdyti tinkamai įgyvendinti 
sutartį laikantis nustatytų terminų. 

 
8. Prieš pradėdamas įgyvendinti priemones sutarties vykdytojas įsipareigoja kompetentingai 

nacionalinei valdžios institucijai pateikti programai skirtų informacinių ir skatinimo 
priemonių projektus. Valstybė narė arba valstybės narės prižiūri, kad priemonių projektai 
atitiktų galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus, vidaus rinkai skirtų programų atveju – 
Reglamento (EB) Nr. 501/2008 4 straipsnį, o trečiosioms šalims skirtų programų atveju – to 
paties reglamento 5 straipsnį. 

 
9.     III.C.5 priede nurodytos programos įgyvendinimo vertinimą turi atlikti nepriklausoma     
išorės institucija, kuri yra tos srities ekspertė ir kuri buvo atrinkta pagal toje valstybėje narėje 
taikomas nuostatas.  
 

 
5 straipsnis. Mokėjimo tvarka 

 
1. Sutarties vykdytojas įsipareigoja atidaryti banko sąskaitą, kuri būtų naudojama tik šiai 

sutarčiai vykdyti reikalingoms finansinėms operacijoms (įplaukoms ir išlaidoms). 
 
2. Europos Sąjungos ir prireikus valstybės narės arba valstybių narių finansinį įnašą 

kompetentinga nacionalinė valdžios institucija, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 501/2008 
20 straipsnyje nustatytų terminų, perveda į sutarties vykdytojo vardu atidarytą banko 
sąskaitą, kurios rekvizitai nurodyti toliau. 

 
 Banko pavadinimas: 

………………………………………………………………………………… 
 Visas banko skyriaus adresas: ………………………………..…....................... 
 Tikslus sąskaitos turėtojo pavadinimas: ……………………………………………....... 
 Sąskaitos numeris su kodais (IBAN kodas): ………………………………….………… 
 
3. Sutarties vykdytojas įsipareigoja: 
 

– prieš pateikdamas kompetentingai nacionalinei valdžios institucijai paraišką 
kompensuoti išlaidas apmokėti vykdomųjų institucijų pateiktas sąskaitas, laikydamasis 
teisės aktuose nustatytų terminų; 
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– siekdamas įvykdyti šios dalies pirmoje įtraukoje nustatytus reikalavimus papildyti 1 
dalyje nurodytą sąskaitą. 

 
4. Prie Reglamento (EB) Nr. 501/2008 18 ir 19 straipsniuose nurodytų mokėjimo paraiškų 

pridedamos šiuose straipsniuose numatytos ataskaitos ir suvestinė lentelė, kurioje nurodomi 
faktiškai atlikti mokėjimai; šios paraiškos pateikiamos laikantis šios sutarties III priedo D 
punkto nuostatų. Prie mokėjimo paraiškos pridedamos su šiais mokėjimais susijusių 
sąskaitų faktūrų ir patvirtinamųjų dokumentų kopijos, visų pirma – banko, kuriame 
atidaryta 1 dalyje nurodyta sąskaita, išrašai. 

 
 Reglamento (EB) Nr. 501/2008 18 ir 19 straipsniuose nurodytos ataskaitos parengiamos 

pagal VIII priede pateiktus pavyzdžius. 
 
5. Jei atliekant patikrinimą nustatoma, kad sutarties vykdytojui buvo nepagrįstai pervestos 

lėšos, jis, kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos prašymu, pagal Reglamento 
(EB) Nr. 501/2008 26 straipsnio 1 dalį atitinkamas sumas grąžina. Sukčiavimo arba didelio 
aplaidumo atvejais taikomos Reglamento (EB) Nr. 501/2008 27 straipsnio nuostatos. 

 
6. Jei sutartis nutraukiama, Europos Sąjungos ir valstybės narės arba valstybių narių 

finansinių įnašų mokėjimas sustabdomas iki tol, kol pagal 10 straipsnio 4 dalį nustatomos 
šio nutraukimo pasekmės. 

 
 

6 straipsnis. Stebėjimas 
 

1. Sutarties vykdytojas ir vykdomoji (-osios) institucija (-os) tvarko analitinę apskaitą, 
leidžiančią identifikuoti su šioje sutartyje nustatytų priemonių įgyvendinimu susijusias 
pajamas ir išlaidas. Jie turi visą informaciją ir įsipareigojimų vykdymo kontrolei reikalingus 
dokumentus, kuriuos prireikus pateikia kompetentingai nacionalinei valdžios institucijai ir 
Komisijai. 

 
2. Kompetentinga nacionalinė valdžios institucija ir Komisija bet kuriuo metu gali atlikti 

techninius ir buhalterinius patikrinimus, taip prižiūrėdama numatytų priemonių 
įgyvendinamo pažangą. Nuo sutarties pasirašymo dienos iki tol, kol sueina penkeri metai 
nuo likučio sumokėjimo dienos, kompetentingos nacionalinės institucijos, Komisijos arba 
Audito Rūmų įgalioti pareigūnai taip pat gali tikrinti buhalterines knygas ir kitus 
dokumentus, susijusius su pagal sutartį atliktais mokėjimais. 

 
3. Komisija gali bet kada dalyvauti valstybių narių rengiamuose patikrinimuose. Ji gali atlikti 

papildomus patikrinimus, jei mano, kad jie reikalingi. 
 
 

7 straipsnis. Galimos nuolaidos ir pajamos 
 

1. Vykdytojas visais būdais siekia gauti nuolaidų arba komisinių. 
 
 Sutarties vykdytojas įsipareigoja pervesti į 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąskaitą visas 

gautas nuolaidas arba komisinius, kurie nėra nurodyti atsiskaitymo sąskaitose. 
2. Sutarties vykdytojas įsipareigoja pervesti į 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąskaitą visas 

gautas nuolaidas arba komisinius, kurie nėra nurodyti atsiskaitymo sąskaitose. Sutarties 
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vykdytojas įsipareigoja pervesti į 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąskaitą visas pajamas, 
gautas įgyvendinant šioje sutartyje apibrėžtas priemones, t. y. galimas palūkanas, gautas 
investavus Europos Sąjungos ir suinteresuotų valstybių narių finansinio įnašo lėšas. 

  
 Šiomis sumomis sumažinamas Europos Sąjungos ir prireikus suinteresuotosios (-ųjų) 

valstybės (-ių) narės (-ių) finansinis įnašas. 
 
 

8 straipsnis. Pasiektų rezultatų sklaida ir panaudojimas 
 

1. Sutarties vykdytojas įsipareigoja saugoti įgyvendinant šią sutartį pasiektus rezultatus, kurie 
gali būti nuosavybės teisių objektas, arba pasirūpinti šių rezultatų saugojimu. 

 
2. Sutarties vykdytojas taip pat įsipareigoja savo ir vykdomųjų institucijų bei jų galimų 

subrangovų vardu Komisijai ir prireikus valstybei (-ėms) narei (-ėms) suteikti visas teises 
naudotis įgyvendinant šioje sutartyje numatytas priemones pasiektais rezultatais. 

 
 Šis įsipareigojimas neatleidžia sutarties vykdytojo nuo pareigos skleisti šiuos rezultatus, jei 

tai numatyta sutartyje. 
  
3. Sutarties vykdytojas sutinka su tuo, kad Komisija ir valstybės narės galėtų skleisti ar skelbti 

informaciją, visų pirma susijusią su šioje sutartyje numatytomis priemonėmis, galutiniu jų 
vertinimu ir organizacija (-omis), kuri (-ios) dalyvavo jas įgyvendinant. 

  
4. Įgyvendinant programą sukurtos ir pagal ją finansuojamos priemonės, minimos 1 

dalyje, įskaitant grafinę, vaizdo ir garso medžiagą, taip pat interneto tinklalapius, gali 
būti naudojamos ir vėliau, gavus išankstinį rašytinį Komisijos, atitinkamų pasiūlymą 
teikiančių institucijų ir valstybių narių, finansavusių programą, sutikimą, atsižvelgiant į 
sutarties vykdytojų teises, numatytas nacionaliniuose teisės aktuose, galiojančiuose 
sutarčiai. 

 

9 straipsnis. Įsiskolinimų kompensavimas 
 

Šalių tarpusavio įsiskolinimai, kylantys iš šios sutarties, negali būti kompensuojami kitais šių 
šalių tarpusavio įsiskolinimais. 
 

 
10 straipsnis. Sutarties nutraukimo sąlygos 

 
1. Jei sutarties vykdytojas nevykdo bet kurio iš sutartyje numatytų įsipareigojimų, 

kompetentinga nacionalinė institucija turi teisę neatlygindama žalos nutraukti šią sutartį, 
sutarties vykdytojui registruotu laišku su gavimo patvirtinimu pateikusi perspėjimą, kai 
praėjus mėnesiui po to perspėjimo sutarties vykdytojas nesiėmė būtinų veiksmų. 

 
2. Kompetentinga nacionalinė valdžios institucija iš anksto neperspėjusi nutraukia sutartį šiais 

atvejais: 
 

a) jei sutarties vykdytojas dėl savo kaltės negali gauti sutarčiai įgyvendinti reikalingų 
licencijų ar leidimų; 
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b) jei sutarties vykdytojas šiurkščiai pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus ir 

kompetentinga nacionalinė valdžios institucija tinkamai tai nustatė; 
 
c) jei sutarties vykdytojas, siekdamas gauti Europos Sąjungos ar kitą valstybinį 

finansavimą, pateikė klaidinančius duomenis.  
 
3. Sutarties vykdytojas 1 ir 2 dalyse minėtais atvejais visiškai praranda sutarties vykdymą 

užtikrinančią garantiją (nustatytą Komisijos reglamento (EB) Nr. 501/2008 16 straipsnio 3 
dalyje) ir netenka kitų garantijų, kurias jis pateikė šiai sutarčiai įgyvendinti, proporcingai 
Europos Sąjungos ir valstybių narių nepagrįstai išmokėtoms lėšoms. 

 
4. Sutarties nutraukimo atveju sutarties vykdytojui mokėtina suma apskaičiuojama remiantis 

įgyvendintų priemonių faktine verte, pagal sutarties sąlygas, galiojusias iki jos nutraukimo, 
taip pat įskaičiuojamos dėl įgyvendintinų priemonių patirtos parengiamųjų darbų išlaidos, 
neatsižvelgiant į žalą dėl sutarties nutraukimo dėl sutarties vykdytojo kaltės, kurią 
pastarasis privalo atlyginti. 

 
 

11 straipsnis. Mokesčiai 
 

1. Pagal Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų protokolo 3 ir 4 straipsnius Europos 
Sąjungos finansiniam įnašui netaikomos rinkliavos ir mokesčiai, įskaitant pridėtinės vertės 
mokestį. Sutarties vykdytojas laikosi minėto protokolo 3 ir 4 straipsnių, vadovaudamasis 
kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos ir Komisijos nurodymais. 

 
2. Jei sutarties vykdytojas privalo mokėti valstybės narės pridėtinės vertės mokestį, atitinkama 

suma negali būti kompensuojama iš Europos Sąjungos finansinio įnašo. 
 
3. Jei sutarties vykdytojas privalo mokėti muitus ir mokesčius trečiosiose šalyse, kurioms 

skirta programa, tie muitai ir mokesčiai gali būti kompensuoti iš patvirtinto programos 
biudžeto, išskyrus tuos atvejus, kai minėtus muitus ir mokesčius galima susigrąžinti 
trečiojoje šalyje, kurioje programa vykdoma. 

 
(4. Valstybės narės mokesčių nuostatos) 
 



 

 9

12 straipsnis. Ginčų tarp sutarties vykdytojo ir trečiųjų šalių sprendimas 
 

1. Jei kompetentinga nacionalinė valdžios institucija sutarties vykdytojo paprašo pradėti 
administracinę arba teisinę procedūrą, kai dėl pastarojo veiklos, vykdomos pagal sutartį, 
kyla ginčas su trečiąja šalimi, sutarties vykdytojas privalo paklusti kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos nurodymams. 

 
2. Sutarties vykdytojas raštu informuoja kompetentingą nacionalinę valdžios instituciją apie 

visas dėl šios sutarties įgyvendinimo pradėtas su juo susijusias administracines ar teisines 
procedūras. Sutarties šalys priima bendrą sprendimą dėl tolesnių veiksmų. 

 
3. Kompetentinga nacionalinė valdžios institucija nedelsdama informuoja Komisiją apie 1 ir 2 

dalyse nurodytas procedūras. 
 
 

 
13 straipsnis. Prieštaravimų atvejais taikytinos nuostatos 

 
Jei kyla prieštaravimas tarp šios sutarties ir sutarties vykdytojo pasiūlymo nuostatų, taikomos tik 
šios sutarties nuostatos. 
 
 

14 straipsnis. Jurisdikcija 
 

1. Šiai sutarčiai taikoma kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos šalies teisė. 
 
2. Sprendimą dėl bet kokių ginčų, kilusių tarp kompetentingos nacionalinės valdžios 

institucijos ir sutarties vykdytojo, ar kokių nors jų vieno prieš kitą vykdomų veiksmų, 
pagrįstų šia sutartimi, kurių nepavyko išspręsti abipusiu susitarimu, priima pirmiau minėtos 
šalies teismai. 
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15 straipsnis. Priedai 
 

Priedai Neatsiejamos šios sutarties dalys: 
 
I priedas. 1 straipsnyje nurodytas sutarties vykdytojo pasiūlymas (ir taisomieji raštai) 
II priedas. Biudžeto santrauka 
III priedas. Tinkamos finansuoti išlaidos: specialiosios taisyklės 
IV priedas. Su Europos Sąjungos finansiniu įnašu susijusios taisyklės 
V priedas. Sutarties vykdymą užtikrinančios garantijos pavyzdys 
VI priedas. Išankstinio mokėjimo garantijos pavyzdys 
VII priedas. Preliminaraus priemonių įgyvendinimo grafiko pavyzdys 
VIII priedas.  Ataskaitų pavyzdžiai 
 
 
PARAŠAI 
 
Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos vardu   Sutarties vykdytojo vardu 
 

 
 
 
 
 

 
 ..................... (vieta) ................... (data)  ..................... (vieta) ................... (data) 
 
 
Sudaryta dviem egzemplioriais 
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I PRIEDAS 
 
 
 
 

1. Komisijos patvirtintas sutarties vykdytojo pasiūlymas (ir taisomieji raštai). 
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II PRIEDAS 

 

Biudžeto santrauka1 
 

VEIKLA 
(kiekvienos šalies, kuriai skiriama 

parama) 

1-ieji 
METAI 

2-ieji 
METAI 

3-ieji 
METAI 

IŠ VISO 

1 veikla*     
2 veikla*     
N veikla* 
 

    

Iš viso eterio laiko / reklamos vietos 
sąnaudų (1A) 

    

Iš viso veiklos sąnaudų, išskyrus eterio 
laiko / reklamos vietos sąnaudas (1B) 

    

Iš viso veiklos sąnaudų (1)**     
Įvykdymo garantijos sąnaudos     
Vykdomosios institucijos mokesčiai, 
susiję su žiniasklaidos paslaugų pirkimu 
(ne daugiau kaip 5 % sutarties III priedo 
B.1.2 punkto 1A eilutės sumos) 

    

Vykdomosios institucijos mokesčiai (ne 
daugiau kaip 13/15 % sutarties III priedo 
B.1.2 punkto 1B eilutės sumos) 

    

Veikla pasiektų rezultatų vertinimas (ne 
daugiau kaip 3 % sutarties III priedo C.5 
punkto 1 eilutės sumos)*** 

    

Iš viso tiesioginių programos išlaidų 
(2) 

    

Pridėtinės išlaidos (ne daugiau kaip [3/5 
vidaus rinkos] [4/6 trečiųjų šalių] % 
sutarties III priedo A.1 punkto 2 eilutės 
sumos) 

    

IŠ VISO PROGRAMAI     
 

*Įskaitant mokesčius, apskaičiuotus pagal valandinius įkainius (sutarties III priedo B.1.1 
punktas). 
**Pildyti tik tokiu atveju, kai mokesčiai skaičiuojami pagal fiksuotą tarifą. 
***3 % metiniam įvertinimui, 5 % paskutiniojo etapo įvertinimui, įskaitant visos 
programos įvertinimą. 

 
 
 

VISI FINANSINIAI ĮNAŠAI1 

                                                 

1  Lenteles galima koreguoti, atsižvelgiant į programą. Kai taikoma procentinė dalis, nurodyti jos dydį. 
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(grynaisiais pinigais ir procentais) 
 

 
 

FINANSINIS ĮNAŠAS 1-ieji METAI 2-ieji 
METAI 

3-ieji 
METAI 

IŠ VISO 

 € % € % € % € % 
Europos Sąjungos 
(ne daugiau kaip 50 arba 
60 %) 
 

        

Valstybės narės 
(iki 30 %) 

        

Pasiūlymą teikiančios 
organizacijos 
(ne mažiau kaip 20 %) 

        

IŠ VISO  100  100  100  100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Lenteles galima koreguoti, atsižvelgiant į programą. Kai taikoma procentinė dalis, nurodyti jos dydį. 

 



 

 14

III PRIEDAS 

Tinkamos finansuoti išlaidos. Specialiosios taisyklės 

Tinkamos finansuoti išlaidos susijusios tik su sutarties vykdytojo ir vykdomosios institucijos 
išlaidomis, patirtomis įgyvendinant priemones nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki jos 
pabaigos. Tačiau šio priedo C.5 punkte nurodytas įvertinimas gali būti atliktas ne vėliau kaip per 
keturis mėnesius nuo kiekvieno sutarties etapo pabaigos ir turi būti pateiktas kartu su likučio 
išmokėjimo prašymu. 
 
Išlaidos gali apimti visas toliau nurodytas kategorijas arba jų dalį. 
 

A. Sutarties vykdytojo išlaidos (pridėtinės išlaidos ir finansiniai mokesčiai) 
 

1. Pridėtinės išlaidos pagal fiksuotą tarifą negali viršyti tokios visų programų 
įgyvendinimo tiesioginių išlaidų procentinės dalies: 
 
A) vidaus rinkos priemonėms: 

 
– 3 % – vienos valstybės narės pasiūlytų programų atveju ir 
– 5 % – daugiau kaip vienos valstybės narės pasiūlytų programų atveju. 

 
B) trečiosioms šalims skirtoms priemonėms: 

 
– 4 % – vienos valstybės narės pasiūlytų programų atveju ir 
– 6 % – daugiau kaip vienos valstybės narės pasiūlytų programų atveju. 

 
Tačiau apskaičiuojant pridėtines išlaidas neatsižvelgiama į faktines išlaidas, patirtas 
dėl sutarties vykdytojo tiesiogiai įgyvendinamų priemonių. 

 
2. Įvykdymą užtikrinančio užstato išlaidos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 94/2008 

16 straipsnio 3 dalyje, laikomos tinkamomis finansuoti. 
 

3. Pridėtinės išlaidos leidžiamos tik tiek, kiek: 
 

– galima patikrinti visas faktines veiklos sąnaudas, kurių pagrindu 
apskaičiuojamas fiksuotas tarifas. Visos faktinės veiklos sąnaudos neapima 
sąnaudų, jau priskirtų kitai išlaidų kategorijai pagal šią sutartį, ir negali būti 
finansuojamos pagal kitą projektą. 

 
4. 1 punkte nurodyta nepanaudota sutarties vykdytojo pridėtinių išlaidų dalis gali būti 

skirta C.5 punkte nurodytų vertinimų išlaidoms padidinti. 
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B. Vykdomosios institucijos išlaidos 

1. Mokesčiai 

Mokesčiais padengiamos visos personalo, įgyvendintinų priemonių sukūrimo, 
įgyvendinimo ir valdymo išlaidos. Kelionių ir komandiruočių išlaidoms 
taikomos 2 punkte nurodytos taisyklės. Mokesčiai pasiūlyme turi būti pateikiami 
vienu iš dviejų nurodytų būdų:  

1.1. Pagal faktiškai atliktus darbus apskaičiuoti mokesčiai 
 

Informacija apie šiuos mokesčius pateikiama remiantis valandiniais (o ne 
dienos) įkainiais pagal priemonę, mėnesį, darbuotojo kategoriją ir 
darbuotoją. Nurodoma paslaugos trukmė, vieneto kaina ir bendra suma. 

 
Papildoma informacija turi būti pateikta atitinkamų darbuotojų parengtuose 
darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose; juose turi būti nurodyta paslaugos 
suteikimo vieta, darbo valandų skaičius per dieną ir su sutartyje numatyta 
priemone susijusios paslaugos pavadinimas. 
 
Projekto vadovas ar kitas už personalą atsakingas darbuotojas bent kartą per 
mėnesį patvirtina žiniaraščių tikrumą. Šie žiniaraščiai turi būti saugomi 
sutarties vykdytojo patalpose ir prireikus pateikti patikrinti. 
 
Tikrindama ekspertų, su kuriais buvo konsultuotasi, mokesčius, vykdomoji 
institucija patikrina, ar deklaruota darbo trukmė atitinka faktiškai dirbtą laiką.  

 
 

1.2. Pagal fiksuotą tarifą skaičiuojami mokesčiai 
 

Šie mokesčiai negali viršyti tokios faktinių priemonių įgyvendinimo išlaidų 
procentinės dalies (išskyrus sutarties vykdytojo išlaidas (A.1 ir A.2 punktai) 
ir 1.1 punkte nurodytus mokesčius): 

 
– 13 % – vienos valstybės narės pasiūlytų programų atveju ir 
– 15 % – daugiau kaip vienos valstybės narės pasiūlytų programų atveju. 
 

Žiniasklaidos paslaugų pirkimo (optimalaus (-ios) žiniasklaidos laiko 
(vietos) pirkimas, radijo, interneto, TV, spaudos ir kt. reklamos mokesčiai) 
mokestis neviršija 5 % faktinių eterio laiko / reklamos vietos sąnaudų. 

 
1.3. Jei sutarties vykdytojas tiesiogiai įgyvendina priemones pagal Reglamento 

(EB) Nr. 501/2008 13 straipsnio 1 dalį, mokesčiai, apskaičiuoti remiantis 
faktiškai atliktų darbų pagrindu, nurodomi laikantis 1.1 punkto nuostatų. 

 
2. Kelionių ir pragyvenimo išlaidos 

Šios įgyvendinant priemones patirtos išlaidos kompensuojamos pateikus 
patvirtinamuosius dokumentus, laikantis tokių sąlygų: 
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2.1 Kelionių išlaidos 

– ekonominės klasės lėktuvo bilietas su įlaipinimo kortele arba kiti tinkami 
kelionės dokumentai (t. y. rezervacijos internetu atveju tinka atspausdinta 
elektroninės rezervacijos kopija); 

– traukinio bilietas pirma klase; 

– kompensuojant kelionių automobiliu išlaidas skiriama ne didesnė kaip 
0,25 EUR už kilometrą išmoka. Turi būti nurodytos išvykimo ir 
atvykimo vietos bei atstumas. 

2.2 Apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidos 

– Pateikus apmokėtas sąskaitas kompensuojama ne daugiau kaip 120 EUR 
per dieną (vidaus rinkai skirtų programų atveju) ir 180 EUR per dieną 
(trečiosioms šalims skirtų programų atveju) apgyvendinimo išlaidų. 

– Visos kitos išlaidos (maitinimo, vietinio transporto, telefono ir kt.) 
kompensuojamos pagal fiksuotą 80 EUR per dieną (vidaus rinkai skirtų 
programų atveju) arba 90 EUR per dieną (trečiosioms šalims skirtų 
programų atveju) tarifą. 

– Šios išmokos skiriamos, kai renginiai vyksta ne darbo vietoje ir tęsiasi 
priemonėms įvykdyti reikalingą dienų skaičių. 

 
C. Kitos su priemonių įgyvendinimu susijusios išlaidos 

1. Grupių kelionių ir susitikimų išlaidos 

Tais atvejais, kai vykdomoji institucija turi organizuoti išvykas arba programos 
tikslinių grupių susitikimus, prie patvirtinamųjų dokumentų turi būti pridėtas 
dalyvių sąrašas. Pavyzdžiui, viešbučio sąskaitos turi būti vardinės, o jei 
pateikiama bendra sąskaita, joje turi būti išvardyti viešbutyje gyvenę asmenys. Jei 
organizuojamas grupės maitinimas, turi būti nurodomos dalyvių pavardės, 
pareigos ir renginio pavadinimas. Teikiant dokumentus dėl susijusių kelionės 
išlaidų, reikėtų pateikti tokius patvirtinamuosius dokumentus, kaip įlaipinimo 
kortelės arba – rezervacijos internetu atveju – atspausdinta elektroninės 
rezervacijos kopija. 

2. Priemonės ir įranga 

Su šia sutartimi susijusioms priemonėms įgyvendinti reikalingos priemonės ir 
įranga turi būti išsinuomojamos, išskyrus tuos atvejus, kai jų įsigijimas yra 
pigesnis už nuomą arba nuoma yra neįmanoma. 

 
2.1 Išlaidos vartojimo reikmenims 
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Išlaidos vartojimo reikmenims yra susijusios su išlaidomis, patirtomis įsigyjant, 
gaminant arba naudojant tokias priemones, turtą arba įrangą, kurių: 
 
a) naudojimo laikas trumpesnis už sutarties trukmę ir 

 
b) kurių negalima laikyti ilgalaikiu turtu remiantis galiojančiais vykdomosios 

institucijos principais, taisyklėmis ir apskaitos metodais. 
 

Išlaidos trumpalaikio vartojimo reikmenims nelaikomos tiesioginėmis 
išlaidomis, jei vykdomoji institucija jas įtraukia į nusidėvėjimo ar kokios nors 
kitos kategorijos išlaidas. 

 
2.2 Išlaidos ilgalaikiam turtui 

Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, kai jos susijusios su priemonei 
įgyvendinti būtinų dalykų įsigijimu, gamyba arba naudojimu po sutarties 
įsigaliojimo dienos ir kai šių priemonių naudojimo laikas yra ne trumpesnis už 
laikotarpį, per kurį numatyta atlikti sutartyje numatytus darbus. 

 
Šioms išlaidoms turi būti taikomos nacionalinės nuostatos dėl amortizacijos, o ši 
suma apskaičiuojama atsižvelgiant į laikotarpį nuo sutarties įsigaliojimo arba 
priemonės įsigijimo dienos – jei pastaroji yra vėlesnė už sutarties įsigaliojimo 
dieną – iki sutarties pabaigos dienos. Taip pat atsižvelgiama į šių priemonių 
panaudojimo atitinkamu laikotarpiu lygį. 

 
3. Kompiuterinių priemonių naudojimo išlaidos 

 
Į kompiuterinių priemonių naudojimo išlaidas galima įtraukti išlaidas, susijusias su 
prisijungimo laiku, centrinio procesoriaus naudojimo laiku, spausdintuvo naudojimu 
ir aptarnavimo įmonių paslaugomis. Šios išlaidos gali būti priskiriamos sutarčiai, 
laikantis vykdomosios institucijos vidaus taisyklių ir remiantis apskaičiavimo, 
faktiškai skirto sutartyje numatytiems darbams, laiku ir kaina. (Apskaičiavimo kainų 
sąrašas pateikiamas I priede nurodytame pasiūlyme). 

 
4. Leidybos ir platinimo išlaidos 

 
Leidybos ir platinimo išlaidos – tai išlaidos, patirtos leidžiant ir platinant 
leidinius, vertimus, garso ir vaizdo medžiagą, parengtus atliekant sutartyje 
numatytą veiklą. 

 
5. Veiklos rezultatų vertinimai 

Biudžete gali būti numatytos lėšos, skirtos įvertinti įgyvendinant programos 
priemones pasiektus rezultatus: 

 
a) kiekvieno metinio programos etapo įvertinimo išlaidos negali viršyti 3 % 

faktinių programos priemonių įgyvendinimo išlaidų (išskyrus įvykdymo 
garantijos išlaidas, pridėtines išlaidas ir šio priedo A.1 bei B.1.2 punktuose 
nurodytus mokesčius), 
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b) atliekant paskutinio etapo metinį vertinimą kartu turi būti įvertinti visos 
programos veiklos rezultatai. Tokiu atveju suma nuo 3 % padidinama iki 5 %. 

 

6. Išlaidos, susijusios su garsenybių dalyvavimu 

Jei veikloje už atlygį dalyvauja garsenybė (pavyzdžiui, įžymus virėjas), jai už 
kiekvieną dalyvavimo dieną gali būti išmokamas ne didesnis nei 2 500 EUR 
honoraras. 

 

D. Sąskaitų ir patvirtinamųjų dokumentų pateikimas 

1. Prie kompetentingai nacionalinei institucijai siunčiamų mokėjimo paraiškų turi 
būti pridėtos sąskaitų faktūrų ir patvirtinamųjų dokumentų kopijos, kurios turi būti 
suskirstytos pagal išlaidų kategorijas, nurodytas pasiūlyme. Suvestinėje lentelėje turi 
būti išvardyti visi šie dokumentai ir eurais nurodytos sumos; euro zonai 
nepriklausančių valstybių narių atveju sumos turi būti nurodytos nacionaline valiuta 
ir eurais. 

2. Konvertuojant išlaidas, kurias prieš deklaruodamos Komisijai patyrė vykdomosios 
institucijos, sutarties vykdytojas arba kompetentinga nacionalinė institucija, 
kompetentinga institucija pagal nacionalines taisykles ir neviršydama 3 straipsnyje 
nustatytų didžiausių sumų nustato taikytiną valiutos keitimo kursą. 

3. Kalbant apie išlaidų deklaravimą Komisijai, skatinimo programoms, patvirtintoms 
pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3/2008, kurių operacinis įvykis nenustatytas 
žemės ūkio sektorių teisės aktuose, atveju taikytinas valiutos kursas yra Europos 
Centrinio Banko nustatytas priešpaskutinis mėnesio, einančio prieš mėnesį, kurio 
išlaidų arba asignuotųjų įplaukų deklaracija buvo pateikta, valiutos kursas. 

4. Visuose patvirtinamuosiuose dokumentuose turi būti tokia informacija: 
subrangovas arba tiekėjas, paslaugos pavadinimas ir ryšys su numatyta priemone, 
data, suma (be PVM) ir registracijos numeris. Prie jų turi būti pridedamas faktinį 
apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.  

5. Kompetentingai nacionalinei valdžios institucijai ir Komisijos arba Audito Rūmų 
tarnyboms atliekant patikrinimą vietoje turi būti pateikiami pagal šias taisykles 
suskirstyti dokumentų originalai. 

 

E. Finansuoti netinkamos išlaidos 
 

Finansuoti netinkamomis išlaidomis laikomos šios išlaidos: 

- rezervai galimiems nuostoliams arba įsiskolinimams padengti; 

- kelionių taksi arba viešuoju transportu išlaidos, kurios turi būti dengiamos iš 
dienpinigių; 

- banko išlaidos, banko palūkanos arba draudimo išmokos, išskyrus išlaidas, 
susijusias su vykdymą užtikrinančia garantija, numatyta šio priedo A.3 punkte; 
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- valiutos keitimo nuostoliai; 

- išlaidos, patirtos į sutarties taikymo sritį nepatenkančiais atvejais. 
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IV PRIEDAS 
 
 

Su Europos Sąjungos finansinio įnašo paminėjimu ir ženklo „Prašom! Tai iš Europos“ 
naudojimu susijusios taisyklės 

 
1. Visose viešai naudoti skirtose priemonėse ir visuose dokumentuose, įskaitant garso ir 

vaizdo medžiagą, sukurtą arba įsigytą įgyvendinant sutartį, turi būti pateikiama Europos 
emblema ir nuoroda suinteresuotosios (-ųjų) valstybės (-ių) narės (-ių) kalba (-omis): 

 

EUROPOS SĄJUNGOS IR ………………………………………(Jei taikoma, atitinkamos 
valstybės narės pavadinimas) FINANSUOJAMA PRIEMONĖ1 
 

 

2. Europos emblema turi gerai matytis ir būti tokio pat dydžio bei ryškumo, kaip ir 
suinteresuotosios (-ųjų) valstybės (-ių) narės (-ių) ir sutarties vykdytojo emblemos. 
Vaizdinėje medžiagoje emblema ir minėta nuoroda turi būti aiškiai matomos dokumento 
pradžioje, viduryje arba pabaigoje. Garsinėse priemonėse su ES finansavimu susijusi 
nuoroda turi būti aiškiai girdima jų pabaigoje. 

 
Europos emblemos grafinio atgaminimo taisyklės nurodytos Tarpinstituciniame leidinių 
rengimo vadove: http://publications.europa.eu/code/lt/lt-5000100.htm 
 
Pagrindinės emblemos naudojimo taisyklės: 

 
• Minimalus ES emblemos aukštis – 1cm. 
• Europos Sąjungos pavadinimas visuomet užrašomas visais žodžiais. 
• Su ES emblema susijusių užrašų šriftas gali būti vienas iš šių:  
   Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana. 
• Neleidžiama rašyti pasviruoju šriftu, pabraukti žodžių ir naudoti šrifto efektų. 
• Teksto išdėstymas šalia ES emblemos niekaip nereglamentuojamas, 
   tačiau tekstas jokiu būdu neturi uždengti emblemos. 
• Šrifto dydis turėtų būti proporcingas emblemos dydžiui. 
• Šrifto spalva priklausomai nuo fono turėtų būti mėlyna (kaip ES vėliavos), 
   juoda arba balta. 

 
3. Jei 1 dalyje minimose priemonėse ir dokumentuose nuoroda į Europos Sąjungos 

finansinį įnašą nepateikta, toms priemonėms skirtos išlaidos gali būti laikomos 
finansuoti netinkamomis išlaidomis. 

 
                                                 

1  Arba valstybinės ar parafiskalinės institucijos, užtikrinančios nacionalinio finansavimo dalį, pavadinimas. Dešinėje pusėje gali būti 
valstybės narės arba tos institucijos emblema. 

http://publications.europa.eu/code/lt/lt-5000100.htm
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4. Ženklo „Prašom! Tai iš Europos“ naudojimas 

 Pradedant sutartimis, pasirašytomis dėl valstybių narių pateiktų programų, ant visos 
vaizdinės medžiagos, parengtos įgyvendinant pagal Reglamentus Nr. 3/2008 ir 
501/2008 ES bendrai finansuojamas skatinimo programas, turi būti nurodomas ženklas 
„Prašom! Tai iš Europos“ (angl. „Enjoy it's from Europe“). 

 

 Ženklas „Prašom! Tai iš Europos“ nepakeičia ES emblemos ir su ja pateikiamo teksto. 
Abi sudedamosios dalys (ženklas ir ES emblema su tekstu) turi būti pateikiamos ant 
visos informacinės medžiagos, parengtos įgyvendinant bendrai finansuojamas skatinimo 
programas. 

 Ženklas „Prašom! Tai iš Europos“ gali būti siejamas su viena ar keletu toliau nurodytų 
pagrindinių temų arba naudojamas kaip spaudas, nesusietas su konkrečia tema. 

 Atsižvelgiant į įgyvendinamos informacinės kampanijos temą, ženklas gali būti siejamas 
su tokiomis pagrindinėmis temomis: 

• Aplinkos apsaugos kampanijomis: „Europos Sąjunga remia kampanijas, kuriomis 
skatinama aplinkos apsauga“. 

• Maisto kokybės ir maisto saugos populiarinimo kampanijomis: „Europos Sąjunga 
remia kampanijas, kuriomis populiarinami aukštos kokybės žemės ūkio 
produktai“. 

• Sveikatos apsaugai skirtomis kampanijomis: „Europos Sąjunga remia kampanijas, 
kuriomis skatinama sveika gyvensena“. 

• Įvairovės skatinimo kampanijomis: „Europos Sąjunga remia kampanijas, kuriomis 
skatinama kuo didesnė žemės ūkio produktų įvairovė“. 

• Tradicijų populiarinimo kampanijomis: „Europos Sąjunga remia kampanijas, 
kuriomis populiarinamos žemės ūkio tradicijos“. 

Ženklo naudojimo gaires ir visus grafinius dokumentus galima parsisiųsti iš portale 
„Europa“ esančios populiarinimui skirtos svetainės 
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm
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V PRIEDAS 

 
Sutarties Nr. ............ vykdymą užtikrinančios garantijos pavyzdys 

 
Bankas (antraštė) 
 
KOMPETENTINGA NACIONALINĖ INSTITUCIJA 
 
[Dalykas / trumpas sutarties aprašymas] 
 
Patvirtiname, kad kompetentingai nacionalinei institucijai suteikiame bendrą, besąlygišką, 
neriboto galiojimo ir neatšaukiamą įvykdymo garantiją, taikomą sutarčiai, kurią turi pasirašyti 
kompetentinga nacionalinė institucija 
 
ir 
 
įmonė / pavadinimas / adresas (toliau – sutarties vykdytojas)  
ir kurios vertė neviršija [..................] EUR (suma žodžiais – ........................ eurų) ir kuri 
 
sudaro 15 % maksimalaus metinio Europos Sąjungos ir valstybės narės arba narių finansinio 
įnašo, nustatyto sutarties 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse. 
 
Jei kompetentinga nacionalinė valdžios institucija informuoja, kad sutarties vykdytojas 
tiksliai neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, kad ir kokia būtų to priežastis, bankas 
įsipareigoja nedelsdamas sutarties vykdytojo vardu pervesti minėtą sumą į kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos nurodytą sąskaitą, kai ik kompetentinga nacionalinė 
valdžios institucija bankui pateikia raštišką prašymą (registruotu laišku su gavimo 
patvirtinimu). 
 
Bankas atsisako derybų teisės ir bet kokios teisės neteikti paslaugos, vėluoti išmokėti 
garantiją, užginčyti ją arba jos nemokėti; jis taip pat atsisako ginti iš kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos ir sutarties vykdytojo sutarties, dėl jos arba dėl bet kokios 
kitos priežasties galinčias kilti pastarojo teises kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos atžvilgiu. 
 
Nuo su šia garantija susijusio įsipareigojimo bankas gali būti atleistas tik kompetentingai 
nacionalinei valdžios institucijai davus raštišką sutikimą; be jos sutikimo bankas neturi 
depozito teisės. 
 
Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos ir sutarties vykdytojo galbūt priimtos 
priemonės arba susitarimai, susiję su sutarties vykdytojo sutartiniais įsipareigojimais, neturi 
įtakos banko prisiimtiems su šia garantija susijusiems įsipareigojimams. 
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Ši garantija įsigalioja sutarties pasirašymo dieną. Jos galiojimas baigiasi grąžinus šį 
dokumentą; tai turi būti padaryta per [30] dienų nuo paskutinio mokėjimo pagal sutartį. 
 
[Vieta ir data] 
__________________     __________________ 
[Parašas ir pareigos]      [Parašas ir pareigos] 
 
Pridedama: asmenų, įgaliotų pasirašyti garantijas, ir jų parašų pavyzdžių sąrašas. 
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VI PRIEDAS 
 

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO GARANTIJOS PAVYZDYS 
 
Pasirašęs bankas, ...................................................................... (banko pavadinimas), atstovaujamas 
tinkamai tam įgalioto ........................................................................................, 
 
patvirtina, kad solidariai ir atskirai suteikia ......................................... (sutarties vykdytojas), kurio 
pagrindinė buveinė yra 
......................................................................................................................................................,  
 
.......................................... EUR (suma žodžiais: 
……………………………………………………………………. eurų) garantiją, kuri 
 
lygi 110 % išankstinio finansavimo, apskaičiuojamo neviršijant 30 % didžiausios sumos, 
susijusios su ................. sutarties etapu, nurodytos sutarties [...], kurią sudarė kompetentinga 
nacionalinė valdžios institucija ir įmonė .............................................. (sutarties vykdytojas) dėl 
.............................................................. priemonių, skirtų ........................................., nurodytų 
............................. (data) sudarytoje sutartyje Nr. ......., 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse. 
 
Bankas įsipareigoja kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos prašymu 
neatidėliodamas pastarajai pervesti minėtą garantinę sumą, neatsižvelgdamas į įmonės 
................................................ (sutarties vykdytojas) prieštaravimus šiuo klausimu. 
 
Ši išankstinio mokėjimo garantija įsigalioja, kai tik kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos į banko sąskaitą Nr. ............ pervesta išankstinio finansavimo suma įrašoma į 
banko apskaitos knygas; jos galiojimas baigiasi kompetentingai nacionalinės valdžios 
institucijai išankstinio finansavimo lėšų susigrąžinimo metu išdavus nuo įsipareigojimų 
atleidžiantį raštą. 
 
Garantijos originalas turi būti grąžintas bankui. 
 
Pasirašyta [vieta] …........................,  [data] ..........................… 
__________________     __________________ 
[Parašas ir pareigos]      [Parašas ir pareigos] 
 
 
Pridedama: asmenų, įgaliotų pasirašyti garantijas, ir jų parašų pavyzdžių sąrašas. 
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VII PRIEDAS 

PRELIMINARUS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS (sutarties 4 straipsnio 6 dalis) 
 

Sutarties numeris ir valstybė(s) narė(s)   <= Užpildyti! 
Vykdomoji (-sios) institucija (-jos)   <= Užpildyti! 

Programos pradžios data (pasirašymo data)   <= Užpildyti!     
Programos metai   <= Užpildyti!     
Veiklos ketvirtis   <= Užpildyti!     

Ketvirčio pradžios data         
Ketvirčio pabaigos data         

Preliminaraus priemonių įgyvendinimo grafiko 
pateikimo terminas         

Preliminaraus priemonių įgyvendinimo grafiko 
pateikimo data         

Jei veikla bus vykdoma ilgiau nei vieną ketvirtį, ji apibūdinama tik pirmo ketvirčio skiltyje 
  

Pradžios 
data 

Pabaigos 
data 

Veiklos rūšis 
(pagalba ...) 

Šalis Miestas Sutartyje 
nurodytas 

veiklos kodas 

Veiklos apibūdinimas 
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VIII PRIEDAS 

 
A. Ketvirčio ataskaitų pavyzdys 
 

Pildo pasiūlymą teikianti organizacija (Reglamento (EB) Nr. 501/2008 18 straipsnis ir 22 
straipsnio 3 dalis) 

 
Ataskaita Nr. ................ 

 
(Ataskaita, neįskaitant finansinių ataskaitų santraukų, neturėtų viršyti trijų puslapių) 

 
Pasiūlymą teikianti organizacija: …………………………….. 
 
Programos pavadinimas: …………………………….. 
 
Ataskaitos data: …………………………….. 
 
Ataskaitinis laikotarpis: ………………………….…. 
 
Programos pradžios data: ………………………….…. 
 
Sutartis (EŽŪGF) Nr. : ………………………….… 
 
1. Priemonių įgyvendinimas 

 
Pradėtų įgyvendinti programoje (pridedamoje prie sutarties) nurodytų priemonių sąrašas 

 
1. 1 priemonė 
…………………………… 
2. 2 priemonė 
…………………………… 
3. 3 priemonė 
……………………………. 
 
n. n priemonė 
…………………………………….. 

 
Pateikti šią su kiekviena priemone susijusią informaciją: 
 
laikas, vieta, mastas: dalyvių skaičius, mažmeninės prekybos punktų skaičius, spausdintų 
dokumentų skaičius, pranešimų per radiją ar televiziją trukmė ir skaičius. Nurodyti 
interneto svetainės adresą. Pateikti kitą svarbią informaciją apie kiekvieną priemonę. 
 
Nurodyti numatytų priemonių pakeitimą arba atšaukimą ir to priežastį.
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2. Programos rengimas 
 

Pateikti pastabas ir informaciją apie galimus sunkumus, su kuriais susidurta įgyvendinant 
programą. Pateikti informaciją apie kitu laikotarpiu planuojamas priemones, nurodyti 
galimus nuokrypius, palyginti su planu.  
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3. Patirtos išlaidos, įtrauktos į ketvirčio mokėjimo paraišką 
 

A/A Priemonės1 

 

Atlikti mokėjimai2  

 

  1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis  Iš viso EUR 

1 1 priemonė      

2 2 priemonė      

3 ….…..      

4 ….…..      

5 ………      

                                                 

1  Sutarties I priede aprašytos priemonės. 

2  Pasiūlymą teikiančios organizacijos kiekvienu laikotarpiu atlikti ir deklaruoti mokėjimai. 
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B. Metinių ataskaitų pavyzdys 
 
Pildo pasiūlymą teikianti organizacija 
 
Metinę ataskaitą sudaro dvi dalys (Reglamento (EB) Nr. 501/2008 19 straipsnis, 22 straipsnio 
1 ir 2 dalys): 
 
a) trumpas atlikto darbo aprašymas ir pasiektų rezultatų įvertinimas, 
 
b) finansinės ataskaitos santrauka. 
 

Ataskaita Nr. ………. 

Pasiūlymą teikianti organizacija: …………………………….. 

Programos pavadinimas: …………………………….. 

Ataskaitos data: …………………………….. 

Ataskaitinis laikotarpis: …………………………….. 

Programos pradžios data: …………………………….. 

Sutartis (EŽŪGF) Nr. : ………………………….… 

A. Trumpas priemonių aprašymas 
 

Priemonių įgyvendinimas 
 

Pradėtų įgyvendinti programoje (pridedamoje prie sutarties) nurodytų priemonių sąrašas: 
 
1. 1 priemonė 
…………………………… 
2. 2 priemonė 
…………………………… 
3. 3 priemonė 
………………………….. 
 
n. n priemonė 
 
…………………………………….. 
 
Apie kiekvieną priemonę pateiktina informacija (jei taikytina): 
 
laikas, vieta, mastas: dalyvių skaičius, mažmeninės prekybos punktų skaičius, spausdintų 
dokumentų skaičius, pranešimų per radiją ar televiziją trukmė ir skaičius. Nurodyti 
interneto svetainės adresą. Pateikti kitą svarbią informaciją apie kiekvieną priemonę. 
 



 

 31

Programos įgyvendinimas 
 

– Pateikti naudingas pastabas ir nurodyti sunkumus, su kuriais susidurta įgyvendinant 
programą. 

 
– Nurodyti numatytų priemonių pakeitimą arba atšaukimą ir to priežastį. 
 
Gautų rezultatų įvertinimas 
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B. Suvestinė finansinė ataskaita 
 

Pildo pasiūlymą teikianti organizacija 
 
A/A Priemonės1 

 

Numatytas biudžetas2 
EUR 

 

Deklaruotos išlaidos3 
 

Numatytas biudžetas – 
deklaruotos išlaidos 

Skirtumas proc. 

 a b c d=b-c e=100 x (d / b) 

1      

2      

3      

                                                 

1  Sutarties I priede aprašytos priemonės, vykdytinos atitinkamu etapu. 

2  Sutarties I priede nurodytas atitinkamo etapo biudžetas. 

3  Deklaruotos išlaidos, susijusios su tuo etapu įvykdytomis priemonėmis. 
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 IŠ VISO     
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C. Finansinė išlaidų ataskaita 

Pildo kompetentinga valdžios institucija ir pateikia Komisijai per 30 kalendorinių dienų 
nuo likučio išmokėjimo. 

(Reglamento (EB) Nr. 501/2008 22 straipsnio 4 dalis). 

Data:    

Kompetentinga institucija: 

Programos pavadinimas: 

Sutartis (EŽŪGF) Nr. : 
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1. Finansinė ataskaita 

Pirmiau nurodyta kompetentinga valdžios institucija, remdamasi nuostatų ir 
sąlygų sąrašu, metine ataskaita ir susijusiais dokumentais, atliko sutarties 
įgyvendinimo kontrolę. 

Nustatyta [arba kita formuluotė, tinkama atliktos kontrolės rezultatui pateikti], 
kad sutarties sąlygos buvo įgyvendintos. Bendra visų su programa susijusių 
išlaidų suma pateikiama šioje lentelėje. 

A/A Išlaidos – Biudžetas Suma EUR 

1 Programos biudžetas1  

2 Atskiro etapo biudžetas2  

3 Iš viso deklaruotų etapo išlaidų  

4 Tinkamos finansuoti priemonių įgyvendinimo 
išlaidos3 

 

5 Europos Sąjungos įnašas  

6 Finansinės nuobaudos ir sumažinimai  

7 Skirtumas tarp numatyto biudžeto ir etapo 
finansinius reikalavimus atitinkančių išlaidų4 

 

8 Įgyvendinimo dalis (%)5  

 

                                                 

1  Bendras biudžetas, patvirtintas Komisijos sprendimu, kuriuo patvirtinama atitinkama programa. 

2  Sutarties I priede nurodytas atitinkamo etapo biudžetas. 

3  Tinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų, skirtų atitinkamo etapo priemonėms įgyvendinti, suma. 

4  Skirtumas tarp numatyto biudžeto (2 punktas) ir tinkamų finansuoti išlaidų (4 punktas). 

5  Procentinis numatyto biudžeto (2 punktas) ir tinkamų finansuoti išlaidų (4 punktas) skirtumo santykis. 
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2. Suvestinė finansinė ataskaita 

A/A Priemonės1 Numatytas 
biudžetas 

EUR2 

Tinkamos 
finansuoti 
išlaidos3 

Numatytas 
biudžetas – 
tinkamos 
finansuoti 
išlaidos 

Skirtumas 
proc. 

 a b c d=b-c e=100 x 
(d / b) 

1      

2      

3      

      

 IŠ VISO     

 
3. Sutarties vykdymą užtikrinanti garantija 

Metinė ataskaita buvo patikrinta atsižvelgiant į sutarties reikalavimus. Sutarties 
vykdymą užtikrinanti garantija buvo grąžinta ........................... (data). 

4. Pagrįsta valstybės narės nuomonė 

Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos nuomonė dėl etapo užduočių 
įvykdymo. 

 

 Parašas 

                                                 

1  Sutarties I priede aprašytos priemonės, vykdytinos atitinkamu etapu. 

2  Sutartyje nurodytas biudžetas atitinkamam etapui. 

3  Pagalbos teikimo reikalavimus atitinkančios išlaidos etapo metu pradėtoms priemonėms. 


	Tinkamos finansuoti išlaidos. Specialiosios taisyklės
	Išlaidos gali apimti visas toliau nurodytas kategorijas arba jų dalį.
	V PRIEDAS
	Bankas (antraštė)
	KOMPETENTINGA NACIONALINĖ INSTITUCIJA
	ir kurios vertė neviršija  ..................] EUR (suma žodžiais – ........................ eurų) ir kuri
	sudaro 15 % maksimalaus metinio Europos Sąjungos ir valstybės narės arba narių finansinio įnašo, nustatyto sutarties 3 straipsn
	IŠANKSTINIO MOKĖJIMO GARANTIJOS PAVYZDYS
	Garantijos originalas turi būti grąžintas bankui.
	Pasirašyta  vieta] …........................,   data] ..........................…
	A. Ketvirčio ataskaitų pavyzdys
	3. Patirtos išlaidos, įtrauktos į ketvirčio mokėjimo paraišką
	B. Metinių ataskaitų pavyzdys
	B. Suvestinė finansinė ataskaita
	C. Finansinė išlaidų ataskaita
	2. Suvestinė finansinė ataskaita




