Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių
9 priedas
(Dotacijos sutarties forma)

DOTACIJOS SUTARTIS
___________ Nr. _____________(Įrašomas projekto kodas)
(data)
(numeris)
________________________________________________________________________ (toliau –
(įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas)
įgyvendinančioji institucija), atstovaujamas (-a) _________________________________ (prireikus
(vardas, pavardė)
gali būti nurodoma „šios dotacijos sutarties 9.1 papunktyje nurodyto asmens“), veikiančio (-ios)
pagal _____________________________ , ir ___________________________________________
(atstovavimo pagrindas)
(projekto vykdytojo pavadinimas / vardas, pavardė)
(toliau
–
projekto
vykdytojas),
atstovaujamas
(-a)
(jeigu
atstovaujama)
_________________________________ (prireikus gali būti nurodoma „šios dotacijos sutarties 9.2
(vardas, pavardė)
papunktyje nurodyto asmens“), veikiančio (-ios) pagal ___________________________________,
(atstovavimo pagrindas)
toliau kartu – Šalys, sudaro šią dotacijos sutartį (toliau – Sutartis).
(Sutarties sąlygos turi būti nustatomos atsižvelgiant į iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto specifiką, tačiau jos turi neprieštarauti Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklėms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių
patvirtinimo“, atitikti projektų finansavimo sąlygų aprašą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius
projektų finansavimo tvarką ir sąlygas.)
1.

Sutarties dalykas

1.1. Sutartyje yra nustatoma iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamo projekto _______________________________(nurodomas projekto
pavadinimas arba finansuojama veikla. Jeigu įtraukiamas 1.2 papunktis, gali būti nurodytos visos
pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą galimos finansuoti veiklos) (toliau – projektas),
finansuojamo pagal priemonę Nr. ________________________ (nurodomas Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) priemonės numeris ir
pavadinimas), finansavimo tvarka ir sąlygos.
1.2. (Nurodoma, jeigu nėra galimybės Sutarties tekste nurodyti konkrečios finansuojamos
veiklos) Konkreti pagal Sutartį finansuojama veikla (viena iš Sutarties 1.1 papunktyje nurodytų
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veiklų) nurodoma įgyvendinančiosios institucijos sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo
dydžio.
2.

Sutarties Šalių teisės ir įsipareigojimai

2.1.
Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja pasiekti Sutarties 1 priede
nurodytą projekto tikslą, uždavinius ir rezultatus. (Papunktis gali būti tikslinamas atitinkamai
pagal įsipareigojimus, nustatytus dotacijos paraiškoje.)
2.2. Projektas
finansuojamas
vadovaujantis
projektų
finansavimo
sąlygų
apraše______________________ (nurodomas projektų finansavimo sąlygų aprašo, pagal kurį
finansuojamas projektas, pavadinimas), patvirtintame _________ministro 20... m. _______d.
įsakymu Nr.__________ (nurodomi ministro įsakymo, kuriuo buvo priimtas sprendimas dėl
projekto finansavimo, data ir numeris), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. ____________d. įsakymu Nr.
_________(nurodomi Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo data ir numeris), taip pat
vėlesniuose jų pakeitimuose ir Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.
2.3. Šalys susitaria, kad, vadovaujantis Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu
(Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedas) (toliau – Duomenų teikimo tvarkos
aprašas), per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų
mainų svetainę (toliau – DMS), jeigu įdiegtos tokios funkcinės galimybės, atliekami Sutarties
keitimai ir Sutarties nutraukimas, siunčiami Šalių vienos kitai pranešimai (įskaitant sprendimus dėl
nustatytų pažeidimų, lėšų grąžinimo, papildomo finansavimo skyrimo, sutaupytų lėšų panaudojimo,
mokėjimo prašymo patvirtinimo, projekto išlaidų pripažinimo netinkamomis finansuoti, ataskaitos
po projekto finansavimo pabaigos patvirtinimo, viešųjų pirkimų tinkamumo, patikros vietoje
organizavimo ir rekomendacijų, pradėtos Sutarties nutraukimo procedūros, bet neapsiribojant šiais
sprendimais) ir projekto vykdytojo teikiami dokumentai. (Papunktis įtraukiamas, jei projektų
finansavimo sąlygų apraše nenurodyta kitaip. Kitu atveju, vadovaujantis projektų finansavimo
sąlygų aprašu, nurodoma susirašinėjimo tvarka.)
3.

Projektui skirtos finansavimo lėšos

3.1. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (toliau – tinkamos
finansuoti išlaidos) – _______ (skliaustuose nurodoma suma žodžiais).
3.2. Projekto vykdytojui skiriama iki ______ (skliaustuose nurodoma suma žodžiais)
projekto finansavimo lėšų Sutarties 3.1 papunktyje nurodytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms
apmokėti.
3.3. Projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo ir (arba) partnerio (-ių) (įrašoma, jei numatomi
partneriai) lėšų apmokėti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas, kurios
nėra apmokamos Sutarties 3.2 papunktyje nurodytomis lėšomis, ir visas tinkamumo finansuoti
reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.
3.4. Jei Sutarties 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytos sumos skaičiais neatitinka sumų
žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
3.5. (Jeigu dotacijos paraiškoje nėra nustatoma tinkamų finansuoti išlaidų suma, Sutarties
3.1–3.4 papunkčiai netaikomi. Tokiu atveju nurodoma tinkamų finansuoti išlaidų ir projektui
skiriamo finansavimo apskaičiavimo tvarka.)
4.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga

4.1. Visos projekto veiklos turi būti įvykdytos per laikotarpį nuo projekto veiklų
įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, kurių datos nurodytos Sutarties
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1 priedo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose (papunktis prireikus gali būti pritaikytas konkrečiai priemonei,
nurodant konkrečios projekto veiklos įgyvendinimo pradžią, pabaigą ir (arba) projekto veiklų
vykdymo laikotarpio apskaičiavimo tvarką).
4.2. Visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos
ir apmokėtos nuo Sutarties 1 priede nurodytos projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki galutinio
mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos arba iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos
(laikotarpio pabaiga nurodoma atsižvelgiant į tai, ar Sutartyje nurodytas galutinio mokėjimo
prašymo teikimo terminas). (Papunktis prireikus gali būti pritaikytas konkrečiai priemonei,
nurodant konkrečios projekto veiklos išlaidų patyrimo laikotarpio pradžią, pabaigą ir (arba)
projekto išlaidų patyrimo laikotarpio pradžios ir pabaigos apskaičiavimo tvarką).
5.

Mokėjimai

5.1. Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu (įskaitant supaprastintą
išlaidų apmokėjimą), kaip nurodyta Sutarties 2 priedo 1.4 papunktyje.
5.2. (Nurodoma, jei mokamas avansas. Jei avansas nėra mokamas, šis papunktis į Sutartį
neįtraukiamas.) Projekto vykdytojui gali būti išmokamas avansas, kurio didžiausias galimas dydis
(procentais nuo Sutarties 3.2 papunktyje nustatytos projektui skiriamų finansavimo lėšų sumos)
nurodytas Sutarties 2 priedo 1.2 papunktyje. (Jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyta
didžiausia galimo išmokėti avanso suma, ji nurodoma šiame Sutarties papunktyje, o Sutarties 2
priedo 1.2 papunktyje nenurodoma.)
5.3. (Nurodoma, jei mokamas avansas. Jei avansas nėra mokamas, šis papunktis į Sutartį
neįtraukiamas.) Avansas išmokamas per __ dienų projekto vykdytojui pateikus avanso mokėjimo
prašymą. (Nurodoma, jeigu projekto vykdytojas turi teikti avanso mokėjimo prašymą. Jei avanso
mokėjimo prašymas neteikiamas, nurodoma avanso mokėjimo tvarka.)
5.4. (Nurodoma, jeigu projekto vykdytojas turi teikti mokėjimo prašymų grafikus.) Projekto
vykdytojas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos įgyvendinančiajai
institucijai turi pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką.
5.5. Projekto vykdytojas mokėjimo prašymus įgyvendinančiajai institucijai teikia ne vėliau,
nei nustatyta su įgyvendinančiąja institucija suderintame mokėjimo prašymų teikimo grafike.
Galutinis mokėjimo prašymas teikiamas iki Sutarties 2 priedo 1.3 papunktyje nurodyto termino.
(Nurodoma, jeigu projekto vykdytojas turi teikti mokėjimo prašymus. Jeigu projektų finansavimo
sąlygų apraše nustatyta, kad projekto vykdytojai mokėjimo prašymų neteikia, nurodomas mokėjimų
periodiškumas, tvarka ir sumos dydis.)
5.6. Projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai teikia projekto tinkamų finansuoti
išlaidų patvirtinimo dokumentus, nurodytus Sutarties 2 priedo 1.4.2 papunktyje. (Jeigu Sutarties 2
priedo 1.4.2 papunktyje tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentai nenurodyti, jie
nurodomi šiame Sutarties papunktyje. Jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nustatoma kita
projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų teikimo ir saugojimo tvarka, papunktis
gali būti redaguojamas, nurodant minėtą tvarką.)
5.7. (Nurodoma, jei mokamas avansas. Jeigu avansas nėra mokamas, šis papunktis į Sutartį
neįtraukiamas.) Projekto vykdytojas įsipareigoja turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui
skiriamoms finansavimo lėšoms. (Toliau nurodoma, jei projekto vykdytoja yra biudžetinė įstaiga.)
Jei projekto vykdytojas kredito įstaigos sąskaitoje laiko daugiau nei vienam iš ES struktūrinių fondų
lėšų finansuojamam projektui skiriamas lėšas, jis įsipareigoja užtikrinti atskirų projektų lėšų
apskaitos atskyrimą. (Toliau nurodoma, jeigu projekto vykdytojas yra ūkinę ir (arba) ekonominę
veiklą vykdantis fizinis asmuo (toliau – fizinis asmuo).) Projekto vykdytojas patvirtina, kad sudarys
sąlygas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 491 punkte nurodytoms institucijoms
susipažinti su jo kredito įstaigų sąskaitų, kuriose tvarkoma projektui skiriamų finansavimo lėšų
apskaita, išrašais.
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6.

Kitos sąlygos

6.1. Projekto vykdytojas privalo saugoti su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne
trumpiau kaip iki Sutarties 1 priedo 7.2 papunktyje nurodytos datos. Įgyvendinančiosios institucijos
sprendimu šis terminas gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 42
skirsnyje nurodyta tvarka. Projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus po projekto finansavimo
pabaigos projekto vykdytojas įgyvendinančiosios institucijos prašymu privalo teikti su projektu
susijusius duomenis. (Jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytos išimtys dėl dokumentų
saugojimo, jos nurodomos šiame papunktyje atitinkamai jį patikslinant).
6.2. (Nurodoma, jeigu skiriamos finansavimo lėšos netinkamam pridėtinės vertės mokesčiui
finansuoti.) Projekto netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) suma, kuri
tenka skiriamų finansavimo lėšų daliai ir kurią įgyvendinančioji institucija pripažino netinkama
finansuoti dėl to, kad vertindama PVM tinkamumą finansuoti negalėjo nustatyti, kurios projekto
PVM dalies nėra galimybės įtraukti į atskaitą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka, apmokama vadovaujantis Iš Europos Sąjungos fondų ir
Europos investicijų banko lėšų bendrai finansuojamų projektų netinkamo finansuoti pridėtinės
vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro
2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-203, neviršijant šios Sutarties 2 priedo 6.2 papunktyje
nustatytos sumos.
6.3. (Nurodoma, jeigu teikiamos ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.) Projekto
vykdytojas teikia ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos Sutarties 1 priedo 7.1 papunktyje
nustatyta tvarka.
6.4. (Nurodomos projekto vykdytojui keliamos sąlygos, jeigu jam teikiama valstybės
pagalba, taip pat „de minimis“ pagalba.)
6.5. (Nurodomos kitos Sutarties sąlygos, jeigu jos nustatytos projektų finansavimo sąlygų
apraše arba įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu nustato riziką, kuriai valdyti
reikia numatyti papildomas Sutarties sąlygas, pavyzdžiui, nuostatos dėl iš Europos socialinio fondo
bendrai finansuojamo projekto dalyvių duomenų teikimo, patikrų vietoje, iš projektui skirtų
finansavimo lėšų įsigyto ar sukurto turto nuosavybės, informavimo apie gautą finansavimą,
įgyvendinančiosios institucijos ir ministerijos teisės naudotis projekto įgyvendinimo metu
parengtais dokumentais ir gautais duomenimis, taip pat papildomi reikalavimai po projekto
finansavimo pabaigos (tokiu atveju pildomas Sutarties 1 priedo 7.3 papunktis) ir kt.).
6.6. (Atsižvelgiant į projekto specifiką, jei reikia, nurodomos Sutarties sąlygų, nustatytų
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, išimtys (pavyzdžiui, išimtys dėl projekto keitimo,
pažeidimų nustatymo ir kt.), tačiau laikantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių,
projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pagal veiksmų programą
finansuojamų projektų finansavimo tvarką ir sąlygas, reikalavimų.)
6.7. (Nurodoma, jeigu projekto vykdytojas arba partneris yra fizinis asmuo.) Projekto
vykdytojas patvirtina, kad sutinka, kad įgyvendinančioji institucija, vykdydama Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklėse bei kituose veiksmų programos administravimą
reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas, tvarkytų Sutartyje ir kituose projekto
vykdytojo pateiktuose dokumentuose esančius asmens duomenis, taip pat gautų informaciją apie
projekto vykdytoją ir, jeigu yra, partnerį (-ius) iš valstybės ir užsienio registrų ir institucijų
duomenų bazių ir kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.
6.8. Projekto vykdytojas patvirtina, kad yra informuotas, kad informacija apie jį, kaip
pareiškėją, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma
bus skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt. (Nurodoma, jeigu projekto vykdytojas yra fizinis
asmuo.) Projekto vykdytojas patvirtina, kad yra informuotas, jog turi teisę bet kada kreiptis į
įgyvendinančiąją instituciją, siekdamas susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, taip pat
reikalauti, kad neteisingi, neišsamūs, netikslūs jo asmens duomenys būtų ištaisyti.
6.9. (Nurodoma, jeigu projekto vykdytojas yra fizinis asmuo.) Projekto vykdytojas
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įsipareigoja sudaryti sąlygas įgyvendinančiajai institucijai Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių bei kitų projekto vykdymo bei patikros sąlygas reglamentuojančių teisės aktų nustatyta
tvarka vykdyti projekto patikrą vietoje, įskaitant tuos atvejus, kai projekto įgyvendinimo vieta yra
projekto vykdytojo gyvenamoji vieta.
7.

Baigiamosios nuostatos

7.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys, ir galioja tol, kol
Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį arba Sutartis nutraukiama.
7.2. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną
kiekvienai Šaliai.
7.3. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais. Šalių ginčai,
kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.4. Šalys privalo viena kitą informuoti apie tai, kad pasikeitė jų adresas, elektroninio pašto
adresas ar kiti kontaktiniai duomenys, kuriuos viena kitai nurodė šioje Sutartyje ir Duomenų
teikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti
pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal naujausius jai žinomus duomenis,
neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.
7.5. Įgyvendinančiosios institucijos adresas ir rekvizitai:
Įgyvendinančioji institucija
Juridinio asmens kodas
Adresas
Pašto kodas
Telefonas
El. paštas
7.6. Projekto vykdytojo adresas ir rekvizitai nurodyti Sutarties 1 priedo 1 punkte.

8.

Sutarties priedai

8.1. 1 priedas. Projekto aprašymas.
8.2.2 priedas. Finansavimo sąlygos.
8.3. (Nurodomi kiti Sutarties priedai).
Pastaba. Sutarties 1 ir 2 priedai rengiami pagal Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių 4 priedo „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto
sutarties formos“ 1 ir 2 priedų formas. Įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į visuotinės
dotacijos priemonės specifiką ir kartu su projektų finansavimo sąlygų aprašu tvirtinamą dotacijos
paraiškos formą, į Sutarties priedus gali neįtraukti visų nurodytose formose pateikiamų klausimų,
išskyrus 1 priedo 1 punkto ir 4.1–4.2, 5.1–5.2 papunkčių klausimus, taip pat 2 priedo 4 klausimą.
Siekiant išlaikyti vientisumą su Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės
valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) formomis, rekomenduojama nekeisti pateiktos priedų
punktų numeracijos. Jei įgyvendinančioji institucija keičia Sutarties priedų punktų numeraciją, ji
turi atitinkamai patikslinti Sutartyje pateiktas nuorodas į Sutarties priedų punktų numerius.
Įgyvendinančioji institucija gali nerengti Sutarties priedų, jei šią informaciją nurodo konkrečiuose
Sutarties punktuose.
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9. Šalių parašai
9.1. Įgyvendinančiosios institucijos
atstovas

9.2. Projekto vykdytojas arba projekto
vykdytojo atstovas

(pareigos)

(pareigos, jeigu galima nurodyti)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

