LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL 2014 M. VASARIO 20 D. LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO
ĮSAKYMO NR. V-40 „DĖL PAVYZDINĖS PROJEKTO FINANSAVIMO SUTARTIES
FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
_____________ Nr. ______
Vilnius
Siekdamas užtikrinti efektyvų Jungtinės Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros
programos BONUS Projektų finansavimo tvarką nustatančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą bei
atsižvelgdamas į tai, kad Projektams įgyvendinti vieną dalį lėšų skiria Lietuvos mokslo taryba, o
kitą dalį – Europos Komisija (BONUS EEIG):
1. P a k e i č i u 2014 m. vasario 20 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu Nr. V40 „Dėl pavyzdinės projekto finansavimo sutarties formos patvirtinimo“ patvirtintą pavyzdinę
Projekto finansavimo sutartį (toliau – Sutartis):
1.1. pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.4. Projektui skirtas tiesiogines lėšas, įskaitant Europos Komisijos skiriamą dalį, naudoti
tik Projekto tikslams pasiekti ir atsiskaityti už jas taip, kaip nurodyta Apraše, Sutartyje ir jos
prieduose;“
1.2. pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.3. Projektui skirtas lėšas, įskaitant Europos Komisijos skiriamą dalį, naudoti tik Projekto
tikslams pasiekti ir atsiskaityti už jas taip, kaip nurodyta Apraše, Sutartyje ir jos prieduose;“
1.3. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Vienašališkas Sutarties nutraukimas neatima Tarybos teisės reikalauti, kad Institucija
grąžintų gautas lėšas, įskaitant Europos Komisijos skirtą dalį, ir (ar) įtraukti Vadovą į Tarybos
sudaromą ,,Tyrėjų, iš esmės pažeidusių Lietuvos mokslo tarybai duotus sutartinius įsipareigojimus,
sąrašą“.“
1.4. pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:
„71. Jeigu BONUS programos atitinkamas valdymo organas nepatvirtina metinės
(baigiamosios) ataskaitos dėl esminių Projekto vykdymo trūkumų, nutraukiamas Tarptautinio
projekto įgyvendinimas, Sutartis nutraukiama. Tokiu atveju Institucija ir Vadovas pateikia Tarybai
mokslinę ir finansinę ataskaitas apie iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus ir gautas lėšas.

Nutraukimas šio punkto pagrindu neatima Tarybos teisės reikalauti, kad Institucija grąžintų gautas
lėšas, įskaitant Europos Komisijos skirtą dalį.“
1.5. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Projektui vykdyti Taryba skiria ...(lėšos skaičiais)... (...(lėšos žodžiais)...) Eur (arba kita
valiuta, jei taikoma. Jei lėšos skiriamos kita valiuta, tai įrašoma ir atitinkama suma eurais, kuri
apskaičiuojama pagal oficialų Lietuvos banko sutarties pasirašymo dieną skelbiamą valiutų
konvertavimo kursą), iš jų 201... m. – ...(lėšos skaičiais)... (...(lėšos žodžiais)...) Eur, 201... m. –
...(lėšos skaičiais)... (...(lėšos žodžiais)...) Eur.“
1.6. pakeičiu Sutarties priedą „BONUS projekto ... m. – ... m. išlaidų sąmata“ ir išdėstau jį
nauja redakcija (pridedama).
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