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SANTRAUKA 

I. Europos Parlamentas (EP) ir Taryba paprašė Europos Audito Rūmų įnešti savo indėlį į 

preliminarią teisėkūros diskusiją dėl programą „Horizontas 2020“ (9 BP) pakeisiančios 

programos. Šiame informaciniame pranešime aptariami šie prašymai ir atkreipiamas 

dėmesys į Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų bendrųjų programų supaprastinimo 

klausimą. Mūsų analizė rodo, kad atlikti supaprastinimą nėra taip lengva, be to, pateikiami 

keli pasiūlymai sutelkti dėmesį į šiuo metu vykstančias diskusijas dėl 9 BP. 

II. Šiame pranešime aprašome įvairius probleminius klausimus1, kurie turėjo įtakos 

Komisijos pastangoms supaprastinti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų įgyvendinimą. 

Tam, kad susietume šiuos probleminius klausimus su reglamentavimo sistemos struktūra, 

finansavimo modeliu ir dalyvavimo schema, naudojomės Komisijos2 ir paramos gavėjų3 

pateikta informacija ir savo patirtimi atliekant audito darbą4 (I priedas ir II priedas). 

III. Norėtume atkreipti dėmesį į šiuos pasiūlymus, kuriuos reikia apsvarstyti siekiant daugiau 

dėmesio skirti šiuo metu vykstančioms diskusijoms dėl 9 BP: 1) pagrįstas laikotarpis nuo 

teisės aktų priėmimo iki įgyvendinimo; 2) vienkartinių išmokų ir premijų naudojimas; 3) 

rekomendacijų, kaip neprivalomų taisyklių, naudojimas; 4) paramos gavėjų apskaitos 

praktikos patvirtinimas ir 5) gerų projektų pasiūlymų, pateiktų pagal programą 

„Horizontas 2020“, pripažinimas kitose programose laikantis vieno langelio principo. 

                                                      

1 Probleminius klausimus apibūdiname kaip konkuruojančius prioritetus, kuriuos Komisija ir 
biudžeto valdymo institucija turi tinkamai suderinti. 

2 Pavyzdžiui, BP programos vertinimo stebėsenos dokumentų svetainėje Europos Komisija (EK) 
pateikia neišsamų vertingos informacijos rinkinį. Šioje svetainėje yra daugiau nei 400 peržiūros 
dokumentų (https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive).  

3 Pavyzdžiui: Europos universitetų asociacija (EUA), Europos mokslinių tyrimų ir technologijų 
organizacijų asociacija (EARTO), Europos mokslinių tyrimų universitetų lyga (LERU), neformali 
MTTP ryšių palaikymo biurų grupė (IGLO), IDEA lyga (strateginis penkių pirmaujančių Europos 
technologijų universitetų aljansas), Europos mokslinių tyrimų vadovų ir administratorių 
asociacija (EARMA), Helmholzo Vokietijos mokslinių tyrimų centrų asociacija, Europos verslo 
konfederacija, Europos automobilių pramonės tiekėjų asociacija (CLEPA) ir pan. 

4 https://www.eca.europa.eu. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive
https://www.eca.europa.eu/lt
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IV. Šis informacinis pranešimas nėra audito ataskaita. Mes atliekame veiklos auditą dėl 

„programos „Horizontas 2020“ supaprastinimo“ ir rengiame specialiąją ataskaitą, kuri turi 

būti paskelbta 2018 m. pabaigoje. Šioje būsimoje ataskaitoje bus pateiktas audito vertinimas 

atsižvelgiant į Komisijos supaprastinimo priemonių veiksmingumą, taip paremiant diskusijas 

dėl 9 BP įgyvendinimo, kurios prasidės 2018 m. pabaigoje. 

ES MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“ 

1. Programa „Horizontas 2020“ – tai mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, kuriai per 

septynerius metus (2014–2020 m.) skirta beveik 80 milijardų eurų. Tai viena didžiausių 

mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros viešojo finansavimo programų pasaulyje, sudaranti 

apie 8 % ES biudžeto5. Dalyvius galima suskirstyti į tokias grupes: universitetai, mokslinių 

tyrimų institucijos, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), didelės bendrovės ir viešosios 

įstaigos. Iki šiol pagal šią programą buvo pateikta 130 000 paraiškų, o finansavimas skirtas 

apie 20 000 projektų6. 

2. Programa „Horizontas 2020“ yra sudėtinga programa dėl įgyvendinimo reglamentų, 

taisyklių, rekomendacijų, procedūrų ir procesų visumos (įskaitant kontrolę ir auditą) ir 

finansavimo priemonių gausos7. Dėl nereikalingo sudėtingumo kyla ši rizika: pažeidimai 

(jeigu taisyklės yra sudėtingos arba neaiškios, atsiranda didelė reikalavimų nesilaikymo 

rizika), neefektyvumas (administravimui arba finansuojamiems projektams gali būti 

išleidžiama per daug lėšų) ir neveiksmingumas (gali būti nepasiekti veiklos tikslai). 

3. Dėl programos „Horizontas 2020“ Taryba (2011 m.) paragino „rasti naują pusiausvyrą 

tarp pasitikėjimo ir kontrolės“, o EP (2010 m.) paragino laikytis „didesniu pasitikėjimu ir 

                                                      

5 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. 

6 Komisijos pateikti duomenys. 

7 Europos Parlamentas (EP), programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo, atsižvelgiant į jos tarpinį 
vertinimą ir pasiūlymą dėl Devintosios bendrosios programos, vertinimo ataskaita. „<…> 
supaprastinti ES finansavimo sistemą.“ (RR\1127422EN.docx). 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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rizikos toleravimu grindžiamo“ požiūrio į dalyvius8. Buvo nemažai iniciatyvų supaprastinti 

visų pirma ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą (III priedas). Nors supaprastinimas yra 

pageidautinas, tačiau tam tikras sudėtingumas yra reikalingas siekiant užtikrinti, kad būtų 

galima pasiekti politikos tikslus ir tinkamai paskirstyti ES lėšas. 

SUPAPRASTINIMUI BŪDINGI PROBLEMINIAI KLAUSIMAI9 

Stabilumas ir pokyčiai 

4. Stabilumas reiškia, kad vėlesnėse mokslinių tyrimų ir inovacijų programose turi būti 

naudojamas tas pats taisyklių rinkinys, o pokyčiai reiškia, kad dalyviai turi dėti papildomas 

pastangas, kad prisitaikytų prie naujų taisyklių. Pokyčiai suteikia erdvę patobulinimams, 

tačiau tai taip pat galėtų reikšti poreikį dalyviams prisitaikyti prie skirtingų taisyklių rinkinių, 

taikomų įvairiose mokslinių tyrimų programose (nes dauguma programos „Horizontas 2020“ 

dotacijų dar keletą metų bus teikiamos pradėjus įgyvendinti BP 9)10 11 (1 langelis). 

1 langelis. Paramos gavėjai teigiamai vertina stabilumą12  

Europos mokslinių tyrimų universitetų lyga (LERU) atstovauja 23 universitetams. 2010 m. 

birželio mėn. LERU paskelbė konsultacinį dokumentą Towards an effective 8th framework 

programme for research. Šis dokumentas buvo parengtas iš dalies reaguojant į Komisijos 

komunikatą dėl mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimo supaprastinimo. 

Dokumente (27 dalyje) nurodyta, kad: „blogiausiais atvejais optimizavimas yra ypač 

                                                      

8 Reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama programa „Horizontas 2020“ (OL L, 
2013 12 20, p. 109). 

9 Nagrinėjome penkis probleminius klausimus, tačiau jų yra daugiau, pavyzdžiui, nacionaliniai ir ES 
interesai, mažosios ir didelės įmonės, viešos ir privačios išlaidos MTTP ir su valstybės pagalba 
susiję klausimai (P. Lamy ataskaita, p. 17–18). 

10 EBPO, 2010 m., Strategy and policies for better regulation, Jungtinė Karalystė, p. 38, EBPO, 
2010 m., Strategy and policies for better regulation, p. 38. 

11 Europos Komisija, COM(2010) 187, 2010 m. balandžio 29 d., p. 12. 

12 LERU konsultacinis dokumentas Towards an effective 8th framework programme for research, 
Nr. 2, 2010 m. gegužės mėn., p. 10, 27 dalis. 
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pageidautinas, tačiau taisyklių stabilumas pats savaime yra supaprastinimo matas ir 

pirmenybę reikia teikti pokyčiams, susijusiems tik su šiek tiek paprastesnėmis taisyklėmis. 

Reikėtų vengti pernelyg daug paeiliui daromų pakeitimų“. 

Atskaitomybė ir įsipareigojimas 

5. Atskaitomybė reiškia, kad su ES lėšų panaudojimu susijusi prievolė įrodyti tenka paramos 

gavėjui. Kai yra įsipareigojimas, tai reiškia, kad pasitikima paramos gavėjų savarankišku 

valdymu ir savireguliacija. Dotacijas moksliniams tyrimams būtų lengviau išmokėti neprašant 

paramos gavėjų atsiskaityti už gautas viešąsias lėšas. Tačiau atskaitomybė turi esminę 

reikšmę visuomenės pasitikėjimui. Vis dėlto atskaitomybės siekis gali privesti prie perdėto 

atsargumo, kai norima supaprastinti sudėtingus mokslinių tyrimų srityje galiojančius 

reglamentus, ir sukurti kliūčių mokslinių tyrimų darbui (2 langelis). 

2 langelis. Tyrėjai reikalauja užtikrinti tinkamos atskaitomybės ir pagrįstos administracinės 

naštos pusiausvyrą  

Kartu su atskaitomybės reikalavimu ir be poreikio įrodyti, kad išlaidoms stebėsenos ir 

vertinimo tikslais taikomas patikimo finansų valdymo principas, Komisija reikalauja 

informacijos ir duomenų apie ekonominį ir visuomeninį ES mokslinių tyrimų ir inovacijų 

finansavimo poveikį. „Būsimos bendrosios programos tikslas – pritaikyti ataskaitų teikimo ir 

stebėsenos reikalavimus, kai įmanoma, riboti PVRR skaičių, remtis dabartiniais rodikliais ir 

daugiau dėmesio skirti poveikio rodikliams“13. 

Teisinis tikrumas ir diskrecija 

6. Teisinis tikrumas yra svarbus, nes paramos gavėjams tenka su netinkamu nuostatų 

aiškinimu susijusi finansinė rizika. Teisinis tikrumas reiškia, kad turi galioti tik vienas 

atitinkamos taisyklės aiškinimas; „<…> bet kokia institucijų teisinę galią turinti priemonė turi 

                                                      

13 Suinteresuotųjų subjektų praktinis seminaras, kuriame aptarti sumanymai, kaip toliau 
supaprastinti mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrųjų programų įgyvendinimą, Briuselis, 2017 m. 
spalio 20 d., p. 12. 
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būti aiški ir tiksli, o informacija apie ją suinteresuotiesiems asmenims turi būti pateikta taip, 

jog jie tiksliai žinotų, kada priemonė sukuriama ir kada atsiras jos teisinės pasekmės <…>“14. 

7. Diskrecija reiškia skirtingus įmanomus ir pagrįstus taisyklės išaiškinimus, kuriuos pateikia 

kompetentingos institucijos. Įvairūs subjektai (Komisijos projekto pareigūnai ir auditoriai, 

nacionalinės įstaigos15, Europos Audito Rūmų auditoriai), kurie skirtingais momentais 

įsitraukia į projekto gyvavimo ciklą, gali savaip suprasti ir skirtingai aiškinti reikalavimus, 

todėl kyla rizika, kad paramos gavėjai bus atsakingi už neužtikrintas finansines pasekmes 

(3 langelis). Be to, tais atvejais, kai diskrecijai išreikšti pasitelkiamos rekomendacijos ir 

pavyzdžiai, šios rekomendacijos ir pavyzdžiai neturėtų būti aiškinami taip, kad ribotų galimą 

diskreciją. 

3 langelis. Paramos gavėjai nerimauja, kad jie gali susidurti su teisiniu netikrumu16 

Surengėme praktinius seminarus, kuriuose dalyvavo teisės ekspertai, auditoriai ir galutiniai 

paramos gavėjai, ir aptarėme su ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programomis susijusią 

patirtį. Pagrindiniai klausimai, kuriuos iškėlė paramos gavėjai, yra šie: 

- tais atvejais, kai rekomendacijos yra pernelyg plačiai apibrėžtos, kai kurie auditoriai 

galėtų įvertinti galimybę kaip vienintelę priimtiną praktiką naudoti Komisijos pateiktus 

pavyzdžius; 

                                                      

14 Žr. bylos Opel Austria, T-115/94, 124 punktą, kuriame pateikiama nuoroda į: bylos 169/80 
Administration des Douanes / Gondrand Frères ir Garancini [1981] ECR 1931, 17 punktą; bylos 
70/83 Kloppenburg / Finanzamt Leer [1984] ECR 1075, 11 punktą; bylos 325/85 Airija / Komisija 
[1987] ECR 5041, 18 punktą; sujungtų bylų T-18/89 ir T-24/89 Tagaras / Teisingumo Teismas 
[1991] ECR II-53, 40 punktą. 

15 Pavyzdžiui, nacionalinės ministerijos, nacionaliniai finansuotojai, aukščiausiosios audito 
institucijos (AAI), taip pat privačios audito įmonės. 

16 Europos Audito Rūmų surengtas praktinis seminaras, Briuselis, 2015 m. vasario 9 d. ir 2016 m. 
kovo 11 d. 
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- vertindami atitiktį reikalavimams, įvairiais kontrolės grandinės lygmenimis veikiantys 

auditoriai turi aiškinti tų pačių taisyklių kontekstą ir tikslą, o tam įtaką galėtų daryti 

informacijos prieinamumas; 

- kai paramos gavėjai naudoja supaprastintą išlaidų apmokėjimą, pavyzdžiui, vienkartines 

išmokas ir fiksuotąsias normas, jie tikisi, kad auditoriai taip pat patikslins savo metodą; 

- Europos Komisija pakeitė tam tikrus programos „Horizontas 2020“ susitarimų dėl 

dotacijų valdymo (SDV) straipsnius, kurie atgaline data taikomi ankstesniems 

projektams17; 

- įvairiuose reglamentuose (susijusiuose su programa „Horizontas 2020“, Europos 

inovacijų ir technologijų institutu (EIT)) ne visada vartojamos vienodos apibrėžtys ir 

principai. 

Paramos gavėjų interesas ir ES interesas 

8. Paramos gavėjai yra suinteresuoti, kad jų išlaidos būtų atlygintos, o ES daugiausia 

dėmesio skiria fondo visumai ir lėšų paskirstymo pavieniams paramos gavėjams 

efektyvumui. Paramos gavėjams, pavyzdžiui, universitetams, galimos neigiamos 

supaprastinimo pasekmės jų pajamoms galėtų sukelti baimę ir pasipriešinimą 

supaprastinimui, net jeigu paaiškėtų, kad šios pasekmės yra teigiamos (4 langelis). 

                                                      

17 Pavyzdžius galima rasti adresu 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-
updatehistory_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
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4 langelis. Paramos gavėjai baiminasi neigiamo finansinio poveikio18 

Supaprastinto išlaidų apmokėjimo galimybių, pavyzdžiui, fiksuotųjų normų, vieneto įkainių, 

vienkartinių išmokų ir premijų, naudojimas galėtų reikšti, kad kai kurie paramos gavėjai 

gauna daugiau ar mažiau finansavimo, palyginti su esama padėtimi, net jeigu vidutiniškai 

mokama vienoda suma. Kai kurie dalyviai nurodė, kad jie pirmenybę teikia dabartinei 

(sudėtingai) faktinių išlaidų atlyginimo sistemai, nes baiminasi sumažėjusio finansavimo, net 

jeigu supaprastintos atsiskaitymo už išlaidas formos reikštų mažesnę administracinę naštą. 

Regioninė sklaida ir pažanga19 

9. Pažanga reiškia geriausių ES lygmens mokslinių tyrimų projektų rėmimą, o regioninės 

sklaidos tikslas – sumažinti geografinių regionų skirtumus. Praktiniu požiūriu tam tikriems 

geografiniams regionams labiau nei kitiems sekasi įgyvendinti ES mokslinių tyrimų ir 

inovacijų programas ir atskleisti savo potencialą siekiant pažangos mokslinių tyrimų srityje 

(5 langelis).  

5 langelis. „Plėtojimo“ klausimą dar reikia išspręsti  

Nustatėme, kad žinių ir inovacijos bendrijos (ŽIB partneriai) ir Europos inovacijų ir 

technologijų instituto (EIT) finansavimo indėlis yra sutelktas tik keliose valstybėse narėse. EIT 

sukūrė regionines inovacijų sistemas, kurios naudojamos kaip informavimo mechanizmai 

siekiant labiau skatinti inovacijas konkrečiuose regionuose ir aktyviau plėsti jo paramą20. 

                                                      

18 Tolesnis praktinis seminaras supaprastinimo klausimais, kurį 2017 m. surengė Komisija, p. 4. 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-
report_en.pdf. 

19 EP / EPRS, ES mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrosios programos, programų raida nuo 1 BP iki 
programos „Horizontas 2020“, atsižvelgiant į 9 BP, ir pagrindiniai duomenys (2017 m. 
rugsėjo mėn., PER 608.697), p. 32. 

20 Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 04/2016 86 ir 102 dalys. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
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Probleminių klausimų perspektyva  

10. 1 paveiksle apibendrinami pirmiau pateikti probleminiai klausimai. Kituose skirsniuose 

pabandysime paanalizuoti, kokią įtaką šie probleminiai klausimai turėjo reglamentavimo 

sistemos struktūrai, finansavimo modeliui ir dalyvavimo schemai. 

1 pav. Probleminiai klausimai, turintys įtakos ES mokslinių tyrimų programų 

supaprastinimui 

 

Šaltinis – Europos Audito Rūmai, pagrįsta programos „Horizontas 2020“ teisės aktų sistema.  

Stabilumas ir pokyčiai
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PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“: SUDĖTINGA SISTEMA 

Programos „Horizontas 2020“ struktūra 

11. Jau anksčiau atkreipėme dėmesį į tai, kad pernelyg sudėtingas ankstesnių bendrųjų 

programų teisinis pagrindas gali trukdyti efektyviai įgyvendinti programas21. Kalbant apie 

programą „Horizontas 2020“, pažymėtina, kad nereikalingą programų struktūrų sudėtingumą 

galima pašalinti dviem būdais: remiantis gera administravimo praktika, perrašyti pagrindines 

teisines taisykles (įpareigojanti teisė)22 ir (arba) sukurti paprastesnę sąsają, siekiant 

sudėtingą sistemą pritaikyti prie realaus tyrėjų gyvenimo. Abu metodai yra tinkami siekiant 

išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp būtinos biurokratijos ir realaus tyrėjų gyvenimo. Vis dėlto 

vienas dalykas yra neabejotinas: supaprastinimas yra sudėtingas23. 

                                                      

21 Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 2/2013 „Ar Komisija užtikrino efektyvų Mokslinių 
tyrimų septintosios bendrosios programos įgyvendinimą?“, santraukos V dalis, 3, 89, 103 dalys, 
II priedas. 

22 Su teise į gerą administravimą susiję bendrieji principai, numatyti ES pagrindinių teisių chartijos 
41 straipsnyje, ir su atviru, veiksmingu ir nepriklausomu Europos administravimu susijęs 
principas, išdėstytas SESV 298 straipsnyje, pavyzdžiui, proporcingumas, sąžiningumas ir vienodas 
elgesys, teisinis tikrumas, siekis nuolat tobulėti. 

23 Europos konvencija, IX-os darbo grupės supaprastinimo klausimais galutinė ataskaita, p. 1, 
2002 11 29 (http://european-
convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX) ir 
aukšto lygio darbo grupės supaprastinimo po 2020 m. klausimais galutinės išvados ir 
rekomendacijos, p. 1. 

http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
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12. Palyginti su 7 BP, pagrindinių reglamentų rinkinio struktūra24 25 26 programoje 

„Horizontas 2020“ iš esmės liko nepakitusi (IV priedas), išskyrus tai, kad specialiųjų 

programų skaičius buvo sumažintas nuo keturių iki vienos. Tačiau Komisija nustatė keletą 

sąsajų, kuriomis siekė palengvinti pagrindinių paramos gavėjams taikomų reglamentų 

įgyvendinimą (2 paveikslas): 

- pavyzdinis susitarimas dėl dotacijų (MGA); 

- darbo programos (daugiametės programos vietoje metinių darbo programų), kuriose 

specialiosios programos tikslai apibūdinami konkrečiais veiksmais; 

- skaitmeninis dalyvių portalas27. 

                                                      

24 2013 m. gruodžio 11 d. Reglamentas (ES) Nr. 1291/2013 (L 347/104), kuriuo sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ 
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-
establact_lt.pdf). 

25 Prie Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 (L 347/104) buvo pridėtas 2013 m. gruodžio 3 d. Tarybos 
sprendimas (L 347/965) dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), sukūrimo 
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_lt.pdf). 

26 Dalyvavimo taisyklės (įpareigojanti teisė) nustatytos 2013 m. gruodžio 11 d. Reglamente (ES) 
Nr. 1290/2013 (L 347/81), kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h20
20-rules-participation_lt.pdf). 

27 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html. Šiame portale (ES 
finansuojamų mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų elektroninio administravimo prieigos 
taškas) ne tik struktūrizuotai pateikiama informacija, bet ir nustatoma skaitmeninė programos 
„Horizontas 2020“ dalyvių sąsajos forma. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_lt.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_lt.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_lt.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_lt.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_lt.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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2 pav. Teisės aktų leidėjų, Komisijos tarnybų ir paramos gavėjų sąsajos  

 

Šaltinis – Europos Audito Rūmai, pagrįsta programos „Horizontas 2020“ teisės aktų sistema. 

Pavyzdinis susitarimas dėl dotacijų 

13. Susitarime dėl dotacijų nustatomos paramos gavėjų teisės ir pareigos. Komisija parengė 

pavyzdinį susitarimą dėl dotacijų (MGA) ir pavyzdinio susitarimo dėl dotacijų paaiškinimus, 

kurie naudojami kaip internetinės pareiškėjams skirtos rekomendacijos. Savo 2016 m. 

metinėje ataskaitoje kritikavome rekomendacijų ilgį (750 puslapių apimties dokumentas)28. 

Komisija pažymėjo, kad pagal 7 BP tas pats turinys buvo pateiktas keliuose didesnės nei 

1 000 puslapių apimties dokumentuose29. 

                                                      

28 Europos Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos 5 skyrius, 5.18 dalis. 

29 Europos Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos 5 skyrius, 5.18 dalis kartu su Komisijos 
atsakymu. 
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14. Dažnas pavyzdžių naudojimas rekomendacijose yra naudingas paramos gavėjams tais 

atvejais, kai taikomos taisyklės. Tačiau yra rizika, kad visi paramos gavėjai pavyzdžius supras 

kaip vienintelį sprendimo būdą, todėl gali sumažėti jų diskrecija laikytis savo praktikos. 

Darbo programa 

15. Darbo programose siekiama nurodyti konkrečius veiksmus, kuriais bus siekiama aukšto 

lygio Europos Komisijos tikslų. Pagal mūsų 2015 m. metinę ataskaitą30 veiksmai, kurių 

auditas buvo atliekamas, paprastai derėjo su aukšto lygio tikslais, tačiau taip gali būti dėl 

gana plačios šių tikslų apibrėžties. Darbo programos yra pagrindas, kuriuo remdamiesi 

ekspertai vertina programos „Horizontas 2020“ paraišką, be to, jose susiaurinama projektų 

atranka atsižvelgiant į tikslus31. 

Dalyvių portalas 

16. Komisija siūlo naudotis internetiniu dalyvių portalu, kuris veikia kaip bendra elektroninio 

paraiškų ir dotacijų valdymo platforma. Šio dalyvių portalo paskirtis – padėti pareiškėjams 

(pavyzdžiui, per bendrą pagalbos tarnybą) rasti išsamią informaciją apie visus procesus, 

suprasti jų konkrečiai situacijai taikomas programos „Horizontas 2020“ teisinės sistemos 

dalis ir sukurti teisiniu tikrumu grindžiamą aplinką, kurioje jie vykdytų savo veiksmus32. 

Programos „Horizontas 2020“ valdymas 

Komisija 

17. Programą „Horizontas 2020“ tiesiogiai valdo įvairūs ES subjektai, įskaitant aštuonis 

Komisijos generalinius direktoratus, keturias vykdomąsias agentūras (VA) ir septynias 

                                                      

30 Europos Audito Rūmų 2015 m. metinės ataskaitos 3.36 ir 3.37 dalys. 

31 Europos Audito Rūmų drauge su galutiniais paramos gavėjais surengtas praktinis seminaras, 
kuriame aptartos Europos bendrosios programos, 2015 m. vasario 9 d. 

32 Europos Komisija, tarpinis programos „Horizontas 2020“ vertinimas, p. 27 ir 59. 
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bendrąsias įmones (1 lentelė)33. Remiantis Komisijos duomenimis, ES bendrųjų programų iki 

programos „Horizontas 2020“ dalyviai skundėsi tuo, kad įvairūs generaliniai direktoratai arba 

kitos įgyvendinimo įstaigos nenuosekliai aiškina tuos pačius klausimus34. 

1 lentelė. Valdant programą „Horizontas 2020“ dalyvauja įvairūs generaliniai direktoratai ir 

kitos tarnybos 

 Programavimo laikotarpis 

Bendroji mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa 

2002–2006 m. 2007–2013 m. 2014–2020 m. 

Atsakingų GD skaičius 5 6 8 
Atsakingų Komisijos narių 
skaičius 

4 6 8 

Kiti už įgyvendinimą atsakingi 
subjektai 

Vykdomosios įstaigos 

Iniciatyvos pagal 187 str. 

 
 

0 

0 
 

 
 

2 (EMTTVĮ, REA) 

5 jungtinės technologijų 
iniciatyvos („Artemis“, 

ENIAC, KEV, „Švarus 
dangus“, IMI) + SESAR 

 

 
 

4 (EASME, EMTTVĮ, INEA, 
REA) 

7 bendrosios įmonės (BPS, 
„Švarus dangus“, ECSEL, IMI, 

KEV, S2R, SESAR) 
10 sutartinių viešojo ir 

privačiojo sektorių 
partnerysčių 

Viešojo sektoriaus subjektų 
iniciatyvos 
 
 
Kita 
 

1 iniciatyva pagal 185 str. 
 

4 iniciatyvos pagal 
185 str. 

 
 

2 (EIB, EIT) 

6 iniciatyvos pagal 185 str. 
10 bendro programavimo 

iniciatyvų 
 

3 (EIB, EIT, ABT pavyzdinės 
iniciatyvos) 

Šaltinis – Europos Audito Rūmai, remiantis Komisijos pateiktais duomenimis, kurie buvo atnaujinti 
2018 m. vasario mėn. 

                                                      

33 Mokslinių tyrimų ir inovacijų grupę dabar sudaro 8 GD (AGRI, CNECT, EAC, ENER, GROW, HOME, 
MOVE ir RTD), 4 VA (EACEA, EASME, EMTTVĮ, REA), 1 decentralizuota agentūra (GSA) ir 7 BĮ 
(BPS, „Švarus dangus“, ECSEL, KEV, IMI, SESAR, „Shift2Rail“). 

34 Europos Komisija, 7 BP ex post vertinimo ataskaita, p. 64 
(https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7). 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7
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Išskirtinis bendro paramos centro (BPC) vaidmuo 

18. Mes35, kaip ir paramos gavėjai36, raginome užtikrinti nuoseklų ir vienodą bendrųjų 

programų taisyklių taikymą ir visapusišką valdymą37. Rekomendavome atlikti tolesnius 

patobulinimus, kurie padėjo sukurti bendrą paramos centrą (BPC)38 39. Tai buvo atkartota 

tarpiniame 7 BP vertinime (2011 m.), kuriame atkreiptas dėmesys į poreikį sukurti Mokslinių 

tyrimų aiškinamąjį komitetą, kuris spręstų su teisiniu netikrumu ir skirtingais tų pačių 

klausimų aiškinimais, kuriuos pateikia mokslinių tyrimų dotacijas valdantys ES subjektai, 

susijusias problemas40. 

19. Nustatėme, kad Komisija patobulino savo kontrolės sistemas, ypač pastaraisiais metais 

sustiprindama savo ex post audito funkciją per bendrą audito tarnybą (BAT), kuri yra BPC 

sudedamoji dalis41. Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) taip pat nustatė tam tikrą gerąją 

patirtį koordinuojant veiklą su bendru pagalbos centru programos „Horizontas 2020“ 

įgyvendinimo tikslais (6 langelis). Be to, BPC sukūrimo tikslas buvo pašalinti tam tikrus 

ex post auditų nenuoseklumus ir neveiksmingumo aspektus. 7 BP ex post auditus atliko 

pavieniai įvairių įgyvendinimo tarnybų audito skyriai, todėl kyla pavojus, kad paramos gavėjų 

                                                      

35 Europos Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos 5.15 dalis. 

36 „#Industry4Europa“, 2017 m. spalio mėn., p. 11. LERU, KISS-Horizon 2020 – Keep it simple and 
straightforward (2015 m. spalio 23 d.). Tarybos (konkurencingumo) išvados, 2010 m. spalio 11–
12 d., p. 2. 

37 Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 2/2013 „Ar Komisija užtikrino efektyvų mokslinių 
tyrimų septintosios bendrosios programos įgyvendinimą?“, p. 27, 36 dalis. 

38 Komisijos sprendimas C(2013) 8751 dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) bendro paramos centro veiklos taisyklių. 

39 Europos Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos 5.15 dalis ir 3.2 priedas. 

40 Komisijos komunikatas dėl atsako į ekspertų grupės atliktą septintosios bendrosios programos 
tarpinio vertinimo ataskaitą, COM(2011) 52 final, 2.5 skirsnis. 

41 Europos Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos 3.2 priedas, p. 131. 
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atžvilgiu gali būti laikomasi nenuoseklaus požiūrio ir (arba) kad to paties paramos gavėjo 

atžvilgiu gali būti atliekama keletas sutampančių auditų42. 

6 langelis. Vidaus audito tarnyba padarė teigiamą išvadą dėl Kuro elementų ir vandenilio 

bendrosios įmonės veiklos koordinavimo su bendru paramos centru 

2017 m. užbaigtame audite VAT išsiaiškino, kad Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė 

nustatė pakankamus valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės procesus, kuriais 

veiksmingai ir efektyviai remiama jos koordinavimo su BPC veikla ir BPC priemonių ir 

paslaugų įgyvendinimas. 

Sprendimų priėmimo procesas 

20. Sprendimų dėl supaprastinimo laipsnio priėmimas yra sudėtingas ir reikalauja ne tik 

Komisijos, bet ir kitų teisėkūros institucijų – EP ir Tarybos – indėlio. Praeityje EP, pavyzdžiui, 

išreiškė nerimą dėl siūlomos vienodos kompensavimo normos ir privalomos netiesioginių 

išlaidų fiksuotosios normos43 44, t. y. priešingai, nei nurodyta mūsų nuomonėje45. 

                                                      

42 Komisijos vidaus audito tarnyba (2017 m.).  

43 Europos Komisija COM(2013) 98 final, 2013 2 26, p. 27 ir 6–7. 

44 Specialioji ataskaita Nr. 1/2004 dėl mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros netiesioginių 
veiksmų pagal penktąją bendrąją programą (5 BP), skirtą mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai 
(1998–2002 m.), valdymo kartu su Komisijos atsakymais, santraukos IV dalis (2004/C99/01). 

45 2012 m. liepos 19 d. Europos Audito Rūmų nuomonė Nr. 6/2012, 16 dalis. 
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21. Taryba46 taip pat pasiūlė papildomo darbo užmokesčio (premijų) tyrėjams koncepciją ir 

vėl įkūrė programų komitetus, kad pastarieji atrinktų individualius projektus. Būtent dėl šios 

priežasties dotacija gali būti skiriama šiek tiek vėliau. 

22. Be to, pastebime per trumpą faktinį laikotarpį nuo pagrindinių bendrosios programos 

teisės aktų priėmimo iki faktinės programos pradžios47, nepaisant to, kad programos 

„Horizontas 2020“ atveju Komisijos pasiūlymai teisėkūros institucijoms buvo pateikti prieš 

dvejus metus. Dėl šios priežasties pasirengimas programos įgyvendinimui tampa sudėtingas. 

FINANSAVIMO MODELIS 

Perėjimas nuo 6 BP prie 7 BP ir programa „Horizontas 2020“ 

23. Savo nuomonėje dėl programos „Horizontas 2020“ pastebėjome, kad naujas išlaidų 

finansavimo modelis buvo iš esmės supaprastintas48. Tačiau didelė programos 

„Horizontas 2020“ dalis vis dar grindžiama patirtų išlaidų kompensavimu. Supaprastintos 

išlaidų apmokėjimo galimybės, pavyzdžiui, fiksuotųjų normų finansavimas ir standartiniai 

vieneto įkainių dydžiai, programoje „Horizontas 2020“ naudojami dėl didelės dalies biudžeto 

lėšų, o teisių į išmokas, pavyzdžiui, premijas ir projekto finansavimą vienkartine išmoka, 

sistemos apima tik nedidelę dalį biudžeto. 2 lentelėje parodytas premijų naudojimas, o 

3 paveiksle pavaizduota įvairiose bendrosiose programose naudotų išlaidų modelių raida. 

Savo 2016 m. metinėje ataskaitoje49 pastebėjome, kad teisių į išmokas sistemose, 

atsižvelgiant į bendrą biudžetą, padaroma mažiau klaidų, palyginti su išlaidų kompensavimo 

                                                      

46 Europos Komisija COM(2013) 98 final, 2013 2 26, p. 7–8. 

47 Pavyzdžiui, 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu DFP priėmimo data buvo 2013 m. gruodžio 
2 d., Komisijos pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų priėmimo data buvo 2011 m. 
lapkričio 30 d., o teisėkūros procedūra priimamų aktų priėmimo data buvo 2013 m. 
gruodžio mėn. 

48 Europos Audito Rūmų nuomonė Nr. 6/2012, 16–19 dalys. 

49 Europos Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos 1.4 langelis, 1.10 ir 1.38 dalys. 
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modeliu (kaip, pavyzdžiui, yra personalo išlaidų atveju50). Teisių į išmokas išlaidų atveju 

paramos gavėjai gauna išmoką, jei įvykdo tam tikras sąlygas. 

2 lentelė. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programose ribotai pasinaudota premijomis 

 Programavimo laikotarpis 

 2000–2006 m.1 2007–2013 m.2 2014–2020 m. 

Premijos Nėra duomenų mažiau kaip 0,1 % 0,11 % viso biudžeto 

(1) Pagal 6 BP nenumatyta jokių premijų.  

(2) Pagal 7 BP, baigiant įgyvendinti šią programą, buvo finansuojamas labai nedidelis skaičius pripažinimo premijų 
(pavyzdžiui, Dekarto premijos) ir ribotas skaičius bandomųjų veiksmų dėl skatinamųjų premijų pagal Sveikatos 
programą, taip pat „Moterų inovacijų premijų“. 

Šaltinis – Europos Audito Rūmai, remiantis Komisijos pateiktais duomenimis, kurie buvo atnaujinti 

2018 m. sausio mėn. 

3 pav. Bendrosiose programose numatytų išlaidų modelių raida 

 

Šaltinis – Europos Audito Rūmai. 

Projektų finansavimas vienkartinėmis išmokomis 

24. Projektų finansavimas vienkartinėmis išmokomis reiškia, kad užbaigus iš anksto apibrėžtą 

veiklą ir (arba) pasiekus rezultatą bus sumokėta fiksuoto dydžio suma. Projektų finansavimu 

vienkartinėmis išmokomis panaikinamos ES finansavimą gaunančių paramos gavėjų prievolės 

                                                      

50 Europos Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos 5.9 dalis. 

6 BP

• realiųjų išlaidų 
kompensavimas

7 BP

• realiųjų išlaidų 
kompensavimas

• supaprastinimas 
naudojant 
vidutines išlaidas

Programa 
„Horizontas 2020“

• vienkartinė išmoka
• netiesioginių išlaidų 

fiksuotoji norma
• supaprastintos 

nuostatos dėl išlaidų 
kompensavimo

• elektroninis darbo 
srautas

• bendras pagalbos 
centras (BPC)

9 BP

• ?
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teikti išlaidų ataskaitas ir atlikti ex post auditą. Taikant tokį finansavimo modelį, galima 

supaprastinti išlaidų kompensavimą. Komisija atlieka dviejų bandomųjų sistemų pagal 

programą „Horizontas 2020“ bandymus. Pirma, vienkartinė išmoka, kurios fiksuotas dydis 

nustatomas kvietime teikti pasiūlymus, gali būti išmokama dėl viso projekto. Antra, 

vienkartinė išmoka gali būti apskaičiuota remiantis paramos gavėjo projekto pasiūlyme 

pateikta išlaidų sąmata. Pagal šias sistemas paramos gavėjai gaus vienkartinę išmoką, jeigu 

pateiks pakankamą patikinimą, kad įvykdė projekto plane aprašytą veiklą. 

25. Remdamiesi savo metinio patikinimo pareiškimo audito darbu, išanalizavome mokslinių 

tyrimų srityje taikomos projektų finansavimo vienkartinėmis išmokomis sistemos sandarą ir 

manome, kad sistema: 

- galėtų būti naudojama kaip tinkamas finansavimo modelis, dėl kurio santykinio 

paprastumo galėtų būti skatinamas visų pirma jaunų tyrėjų, MVĮ ir naujų dalyvių 

įsitraukimas į programą „Horizontas 2020“;  

- vis dėlto gali būti sudėtingiau įgyvendinama, nes reikia pakeisti mokslinių tyrimų 

bendruomenės, kuri daugybę dešimtmečių buvo įpratusi dirbti pagal išlaidų 

kompensavimo sistemas, mentalitetą. Be to, šiame darbe raginame Komisiją pakeisti 

požiūrį į projektų atranką, vertinimą ir stebėseną. 

26. Komisija svarsto galimybę toliau platesniu mastu naudoti supaprastintas išlaidų 

apmokėjimo galimybes, pavyzdžiui, projektų finansavimą vienkartinėmis išmokomis. Iki šiol 

tai padaryti buvo sudėtinga dėl tinkamos informacijos apie veiklos rezultatus ir kriterijų 

nebuvimo, nes rezultatus ir tyrimo poveikį dėl jų pobūdžio sudėtinga nuspėti ir įvertinti. 

Rezultatų ir poveikio raida dažnai nėra nuosekli51 ir jie gali atsirasti tik praėjus ilgam laikui 

nuo finansavimo momento52. Vis dėlto informacijos apie veiklos rezultatus ir kriterijų 

naudojimas yra svarbus siekiant užtikrinti ES pridėtinę vertę finansuojamuose mokslinių 

                                                      

51 Europos Audito Rūmų 2015 m. metinės ataskaitos 3.24 dalis. 

52 Europos Audito Rūmų 2015 m. metinės ataskaitos 3.31 dalis. 
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tyrimų projektuose ir pasiekti tokius politikos tikslus kaip „pažanga“, rezultatų sklaida ir 

bendradarbiavimas su pramone. 

Paramos gavėjų apskaitos praktikos pripažinimas53 

27. Paramos gavėjai gali turėti savo apskaitos sistemas ir praktiką, kuri nustatoma pagal 

nacionalinės teisės aktus ir tarptautinius apskaitos standartus (TAS). Pagal tokius 

nacionalinės teisės aktus ir standartus paramos gavėjų išlaidų apskaitos metodų nustatymo 

srityje gali būti paliekama tam tikra diskrecijos teisė. Todėl kyla rizika, kad paramos gavėjų 

išlaidų vienetų apskaičiavimo ir klasifikavimo metodai gali neatitikti ES finansiniame 

reglamente (FR) nustatytų išlaidų tinkamumo kriterijų ir dalyvavimo mokslinių tyrimų ir 

inovacijų programoje taisyklių, nepaisant to, kad šiuos metodus, pavyzdžiui, pripažįsta 

nacionaliniai finansuotojai. Tai turi poveikį tam, kad kai kurie dalyviai, pagrįsdami tam tikrus 

išlaidų vienetus, kad juos būtų galima finansuoti pagal programą „Horizontas 2020“, turi 

investuoti į konkrečias apskaitos priemones, nors jie to neprivalo daryti dėl kitų nacionalinių 

fondų. 

28. Paramos gavėjų įprastą apskaitos praktiką naudojant audito tikslais, sumažinamos 

paramos gavėjų išlaidos. Šiuo požiūriu pagal programą „Horizontas 2020“ tam tikru mastu 

leidžiama įprasta paramos gavėjų apskaitos praktika54. Tačiau Komisija atsargiai vertina 

galimybę visiškai pripažinti paramos gavėjų apskaitos praktiką, nes tai pakenktų vienodų 

taisyklių taikymui paramos gavėjų atžvilgiu visose valstybėse narėse. Be to, nacionalinės 

kontrolės ir audito sistemose paprastai netikrinamos ES projektuose, kuriems taikomas 

tiesioginis valdymas, patirtos išlaidos. Tai yra kliūtis Komisijos tarpusavio pasitikėjimui 

nacionaliniais auditais. 

                                                      

53 Europos Parlamentas, Komitetų pirmininkų sueiga, 2017 m. kovo 21 d. raštas dėl 2018 m. 
Europos Audito Rūmų darbo programos, p. 4. ITRE komitetas pasiūlė įvertinti „nacionalinių 
apskaitos sistemų naudojimą <…> supaprastinimo tikslais“. 

54 2011 m. sausio 24 d. Komisijos sprendimas dėl trijų priemonių, skirtų supaprastinti Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1982/2006/EB ir Tarybos sprendimo 
Nr. 970/2006/Euratomas įgyvendinimą, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai C(2007) 1509 ir 
C(2007) 1625. 
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Klaidų lygio raida 

29. Savo 2016 m. metinės ataskaitos skyriuje „Konkurencingumas augimui ir darbo vietų 

kūrimui skatinti“ nustatėme, kad klaidų lygis sumažėjo (nuo 5,6 % 2014 m. iki 4,4 % 2015 m. 

ir 4,1 % 2016 m.) (4 diagrama). Tačiau šis sumažėjimas atskleidžia tik ribotą informaciją apie 

perėjimą nuo 7 BP prie programos „Horizontas 2020“, nes: 

- išlaidos moksliniams tyrimams ir inovacijoms sudaro tik 59 % visų skyriaus 

„Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ išlaidų55;  

- iš 92 sandorių, sudarytų mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, kurių auditą atlikome 

2016 m., 79 sandoriai buvo susiję su 7 BP ir tik 13 – su programa „Horizontas 2020“; 

2015 m. į audito imtį buvo įtrauktas tik vienas su programa „Horizontas 2020“ susijęs 

sandoris;  

- nors savo rezultatus pateikiame reguliariai ir kasmet, mokslinių tyrimų programos gali 

būti užbaigiamos per keletą metų; paramos gavėjai ir Komisija korekcijas gali daryti per 

visą laikotarpį ir galutinio mokėjimo metu; 

- klaidų lygis yra pagrįstas tomis klaidomis, kurias galėjome kiekybiškai įvertinti. Gali būti 

kitų pastabų, pavyzdžiui, sistemos trūkumai arba nesugebėjimas įvykdyti 

dokumentacijos reikalavimų, kurie neturi tiesioginio poveikio mūsų nagrinėjamų 

sandorių tvarkingumui. Į šias pastabas atsižvelgiame savo nuomonėje dėl patikinimo 

pareiškimo, tačiau šios pastabos, atsižvelgiant į jų pobūdį, neįtraukiamos 

apskaičiuojant klaidų lygį. 

                                                      

55 Europos Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos 5.1 langelis. 



 21 

 

4 diagrama. Pagal „Konkurencingumą augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ 

apskaičiuotas klaidų lygis (%) 

(2014–2016 m.) 

 
Šaltinis – Europos Audito Rūmai.  

30. Nustatėme, kad daugiausia klaidų pagal 7 BP buvo padaryta dėl neteisingo tinkamumo 

taisyklių taikymo, todėl, siekiant sumažinti klaidų skaičių, supaprastinimas laikytinas galima 

priemone56. Nors mūsų informacija apie programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimą yra 

ribota57, nes patikrinome nedidelį skaičių sandorių, yra požymių, kad klaidų rizika paramos 

gavėjų prašymuose kompensuoti išlaidas, visų pirma susijusias su personalo išlaidomis, 

išlieka. 2016 m. keturiuose iš trylikos programos „Horizontas 2020“ sandorių, kurių auditą 

atlikome, rasta klaidų. Trijuose sandoriuose rasta klaidų, susijusių su neteisingai 

deklaruotomis personalo išlaidomis, nepaisant to, kad buvo nustatytos supaprastintos išlaidų 

apmokėjimo galimybės ir ne tokie griežti reikalavimai darbo apskaitos žiniaraščiams 

                                                      

56 Europos Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos 1.10 dalis. Dėl konkrečių pavyzdžių žr. 5.2 
priedą: „Konkurencingumo augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ klaidų, kurių poveikis yra ne 
mažiau kaip 20 %, apžvalga (Europos Audito Rūmai, 2016 m. metinė ataskaita). 

57 Tikimės, kad daugiau nei pusė mūsų mokslinių tyrimų pavyzdžių 2018 m. metinėje ataskaitoje 
bus susiję su programos „Horizontas 2020“ sandoriais. 
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(3 lentelė). Be to, nustatėme riziką, kad paramos gavėjai galėtų netinkamai aiškinti taisykles, 

visų pirma tai pasakytina apie paramos gavėjus, kurie yra ne taip gerai susipažinę su 

taisyklėmis, pavyzdžiui, MVĮ ir visiškai nauji dalyviai58. 

3 lentelė. Su 7 BP / programa „Horizontas 2020“ susijusios patirties pavyzdžiai 2016 m. 

metinėje ataskaitoje 

Mokslinių tyrimų pavyzdžių pasiskirstymas 2016 m. metinėje ataskaitoje 
 7 BP Programa 

„Horizontas 2020“ 
Iš viso 

Skaičius % Skaičius % Skaičius % 
Nagrinėti sandoriai 79 100 % 13 100 % 92 100 % 
Iš jų buvo paveikti kiekybiškai 
įvertinamų klaidų, susijusių su 
netinkamomis finansuoti 
išlaidomis 

33 41 % 4 30 % 37 40 % 

Iš jų buvo susiję su netinkamomis 
finansuoti personalo išlaidomis 

18 23 % 3 23 % 21 23 % 

Šaltinis – Europos Audito Rūmai. 

DALYVAVIMAS IR PAŽANGA 

Paraiškų proporcija, sėkmės rodiklis ir dalyvavimo lygis 

31. Paraiškų proporcija išmatuojamas paraiškų, pateiktų pagal kiekvieną valstybę narę arba 

kiekvieną paramos gavėjų grupės rūšį, skaičius. Sėkmės rodikliu išmatuojamas finansuojamų 

paraiškų, atsižvelgiant į bendrą jų kiekį, pateiktą pagal kiekvieną valstybę narę arba kiekvieną 

paramos gavėjų grupės rūšį, skaičius. Dalyvavimo lygiu išmatuojamas faktinis finansavimas, 

gautas pagal kiekvieną valstybę narę arba kiekvieną paramos gavėjų grupės rūšį. Pažanga yra 

pagrindinis programos „Horizontas 2020“ principas, kuris reiškia, kad, remiantis konkurencija 

pagrįstais konkursais, atrenkami tik geriausi projektai. 

Geografiniai skirtumai 

32. Kalbant apie paraiškų proporciją, pažymėtina, kad iš Komisijos turimų duomenų matyti, 

kad ES 15 valstybių narių, išskyrus Liuksemburgą, pagal programą „Horizontas 2020“ pateiktų 

paraiškų skaičius buvo didesnis per pirmuosius trejus programos metus (2014–2016 m.), 

                                                      

58 Europos Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos 5.5 dalis. 
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palyginti su ES 13 valstybėmis narėmis59. Tačiau kai kuriose ES 13 valstybėse narėse paraiškų 

proporcija buvo didesnė nei ES 15 valstybėse narėse, jeigu lygintume paraiškų skaičių su 

mokslinių tyrimų darbuotojų skaičiumi toje valstybėje narėje60.  

33. Kalbant apie programos „Horizontas 2020“ paraiškų sėkmės rodiklį, pažymėtina, kad iš 

Komisijos duomenų matyti, kad jis, atsižvelgiant į valstybes nares, svyruoja nuo 9 % iki 

18 %61. Dešimtyje iš ES 15 valstybių narių pastebimas didžiausias paraiškų sėkmės rodiklis, 

kuris viršija pirmųjų trejų programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo metų 14,8 % vidurkį. 

Kaip parodyta 4 lentelėje, nors sėkmės rodiklis kiekvienoje valstybėje narėje pastarosiose 

bendrosiose programose sumažėjo, sėkmės rodiklio skirtumai tarp ES 15 ir ES 13 valstybių 

narių išlieka. 

4 lentelė. ES 13 valstybių narių sėkmės rodiklis yra mažesnis(a), palyginti su ES 15 valstybių 

narių sėkmės rodikliu62 

 Šalių grupė 

 ES 15 ES 13 

6 BP 25 % 20 % 

7 BP 22 % 18 % 

Programa „Horizontas 2020“ 15 % 11,9 % 

(a)Atsižvelgiant į paraiškų skaičių. 

Šaltinis – Europos Audito Rūmai, remiantis Komisijos pateiktais duomenimis, kurie buvo atnaujinti 
2018 m. vasario mėn. 

34. Dalyvavimo lygis – tai paraiškų proporcijos ir sėkmės rodiklio rezultatas. Iš Komisijos 

duomenų matyti, kad ES 15 valstybės narės per pirmuosius trejus programos įgyvendinimo 

                                                      

59 Europos Komisija, „Programa „Horizontas 2020“ visu tempu – treti įgyvendinimo metai. Faktai ir 
skaičiai 2014–2016 m.“, p. 12. 

60 Ten pat, p. 13. 

61 Ten pat, p. 20. 

62 ES 13 reiškia šalis, kurios į ES įstojo nuo 2014 m., įskaitant Bulgariją, Čekiją, Estiją, Kiprą, Kroatiją, 
Latviją, Lenkiją, Lietuvą, Maltą, Rumuniją, Slovakiją, Slovėniją ir Vengriją. ES 15 reiškia Airiją, 
Austriją, Belgiją, Daniją, Graikiją, Ispaniją, Italiją, Jungtinę Karalystę, Liuksemburgą, Nyderlandus, 
Portugaliją, Prancūziją, Suomiją, Švediją, Vokietiją. 



 24 

 

metus (2014–2016 m.) gavo apytiksliai 87,8 % visų programos „Horizontas 2020“ lėšų, o 

mažiausiai gavo Liuksemburgas ir Portugalija (t. y. atitinkamai 0,3 % ir 1,6 %), palyginti su 

apytiksliai 4,9 % visų ES 13 valstybių narių rodikliu63. Likusi finansavimo dalis tenka ES 28 

šalims64. Tačiau kai kuriose ES 13 valstybėse narėse dalyvavimo lygis yra didesnis nei ES 15 

valstybėse narėse, jeigu lygintume finansavimo kiekį su mokslinių tyrimų darbuotojų 

skaičiumi toje valstybėje narėje65. Iš tarpinio 7 BP programos vertinimo66 matyti, kad 

valstybių narių skiriamas finansavimas nėra proporcingas gyventojų skaičiui arba BVP. 

Paramos gavėjų grupių skirtumai 

35. Kalbant apie paramos gavėjų grupes, pažymėtina, kad viešosios įstaigos pateikė 

apytiksliai 60 % viso programos „Horizontas 2020“ paraiškų skaičiaus, o įmonės pateikė 

apytiksliai 36 % viso programos „Horizontas 2020“ paraiškų skaičiaus67. Kalbant apie sėkmės 

rodiklį, pažymėtina, kad įmonių dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ sėkmės rodiklis 

yra panašus kaip ir švietimo įstaigų (13,5 %), o tai yra mažesnis sėkmės rodiklio vidurkis, 

palyginti su visomis paramos gavėjų grupėmis (14,8 %)68. Apskritai įmonės per pirmuosius 

trejus programos įgyvendinimo metus gavo 27 % programos „Horizontas 2020“ finansavimo, 

o viešosios įstaigos gavo apytiksliai 69 %69 programos finansavimo. Likusi finansavimo dalis 

skiriama kitiems subjektams (ne viešosioms įstaigoms ar įmonėms)70. 

                                                      

63 Europos Komisija. „Programa „Horizontas 2020“ visu tempu – treti įgyvendinimo metai. Faktai ir 
skaičiai 2014–2016 m.“, p. 28. 

64 Ten pat, p. 26.  

65 Ten pat, p. 29. 

66 Septintosios bendrosios programos tarpinis vertinimas, ekspertų grupės galutinė ataskaita, 
2010 m. lapkričio 12 d., 5.3 skirsnis. 

67 Europos Komisija. „Programa „Horizontas 2020“ visu tempu – treti įgyvendinimo metai. Faktai ir 
skaičiai 2014–2016 m.“, p. 11. 

68 Ten pat, p. 19. 

69 Ten pat, p. 24.  

70 Ten pat, p. 24.  
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Veiksmų plėtojimas ir pažangumo ženklas 

36. Atrinkta valstybių narių grupė (t. y. ES 13 valstybių narių, Liuksemburgas ir Portugalija) ir 

susijusios kaimyninės šalys atitinka Komisijos veiksmų plėtojimo sąlygas. Šiais veiksmais 

siekiama pašalinti žemo valstybių narių dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ priežastis, 

šiuo tikslu teikiant papildomą paramą politikos formavimui, institucijų ir gebėjimų 

stiprinimui, komunikacijos ir veiklos tinkluose gerinimui ir būtinų struktūrinių reformų 

palengvinimui. Iki šiol veiksmų plėtojimas buvo skirtas tam, kad iš esmės apimtų viešąsias 

mokslinių tyrimų ir švietimo įstaigas atrinktose šalyse, o privačios įmonės, įskaitant MVĮ ir 

visiškai naujus dalyvius, nėra tiesiogiai įtraukti į šių veiksmų taikymo sritį. 

37. Pažangumo ženklas yra aukštą kokybę simbolizuojanti etiketė, skiriama atrankos 

kriterijus atitinkantiems projektų pasiūlymams, kuriems finansavimas neskiriamas dėl 

biudžeto apribojimų. Norint finansuoti visus pasiūlymus, kurie iki šiol laikomi pažangiais, 

reikėtų apytiksliai 66,3 milijardo eurų papildomo finansavimo71. MVĮ priemonė pagal 

programą „Horizontas 2020“ buvo atrinkta kaip pirma kandidatinė priemonė siekiant 

įgyvendinti pažangumo ženklo iniciatyvą, kuria siekiama palengvinti finansavimo negavusius 

gerus MVĮ pasiūlymus, kad jiems būtų suteikta galimybė gauti finansavimą iš alternatyvių 

šaltinių, pavyzdžiui, Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondai), kuriuos valdo 

nacionalinės institucijos. Remiantis Komisijos duomenimis, 8 781 pažangumo ženklo pažymų 

buvo skirta MVĮ priemonės projektų pasiūlymams, kurių nebuvo galima finansuoti pagal 

programą „Horizontas 2020“. 

                                                      

71 Europos Komisija, bendrosios programos stebėsena, 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring.  

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring
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INDĖLIS SUPAPRASTINANT MOKSLINIUS TYRIMUS PASIBAIGUS PROGRAMAI 

„HORIZONTAS 2020“ 

Kokiose srityse galima nustatyti supaprastinimo galimybes? 

38. Palyginti su ankstesnėmis mokslinių tyrimų programomis, specialistų manymu, programa 

„Horizontas 2020“ yra geriausia iki šiol parengta mokslinių tyrimų ir inovacijų programa72. 

Įvairūs subjektai pripažįsta dideles pastangas supaprastinimo srityje, kurias įdėjo Komisija, ir 

ragina dar labiau supaprastinti programą73 74 75 76 77. 

39. Analizės metu nustatėme šias sritis, kuriose buvo matomos supaprastinimo pastangos: 

- daugiau galimybių susipažinti su pagrindiniais teisiniais reglamentais, kurios 

užtikrinamos sukūrus tokias sąsajas kaip pavyzdinis susitarimas dėl dotacijų, darbo 

programa ir dalyvių portalas (12–16 dalys); 

                                                      

72 Antra konferencija „Programa „Horizontas 2020“: veiklos rezultatai ir tolesnis supaprastinimas“, 
2017 m. vasario 28 d., 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-
EA2990E929F25BAC. 

73 EK, Diskusijoms skirtas dokumentas dėl ES finansų ateities, COM(2017) 358 final, 2017 m. 
birželio 28 d., 4.2.3 dalis. 

74 Pavyzdžiui: EUA, „Nuo vizijos prie veiksmų: kokie EUA siūlymai dėl kitos bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programos (9 BP)“. Taip pat EK ataskaita apie apklausą dėl programos 
„Horizontas 2020“ supaprastinimo, p. 28. 

75 EP, Rezoliucija dėl 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo (43). P8_TA(2017/0143), 2017 m. 
balandžio 27 d., p. 23, 24, 41 ir 50, 34, 43, 161 ir 214 dalys. Taip pat EP Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komiteto ataskaita dėl programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo 
vertinimo atsižvelgiant į jos tarpinį vertinimą ir pasiūlymą dėl Devintosios bendrosios programos 
(2016/2147(INI)), p. 7, 19 ir 30, 49 dalis ir D1 pasiūlymas. Taip pat EP, EPRS, ES bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“, įgyvendinimo Europoje vertinimas, 
2017 m. vasario mėn. (PE 598.599). 

76 Tarybos išvadų 5940/18 ADD1 (p. 12) dėl 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros 
projektas, 5 skyrius „Konkurencingumo augimui ir darbo vietų kūrimui skatinimas“, p. 12. 

77 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) nuomonė dėl programos „Horizontas 
2020“ laikotarpio vidurio peržiūros, 5.1 ir 5.4 skirsniai (INT/792), 5.1 ir 5.4 dalys. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
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- bendro pagalbos centro (BPC) sukūrimas ir jo vaidmens supaprastinimas, dėl kurio 

Komisija perleido BPC vadovaujamąjį vaidmenį diegiant bendrą elektroninę dotacijų 

valdymo sistemą visoje Komisijoje78 (18–19 dalys); 

- supaprastintų išlaidų apmokėjimo galimybių, pavyzdžiui, projektų finansavimo 

vienkartinėmis išmokomis, naudojimas (24–26 dalys); 

- daugiau lankstumo teikiant ataskaitas apie išlaidas, pavyzdžiui, dalinis paramos gavėjų 

įprastinės išlaidų apskaitos praktikos pripažinimas (27–28 dalys). 

40. Tačiau, atsižvelgiant į šiame informaciniame pranešime aprašytus būdingus probleminius 

klausimus, supaprastinimo tikslų toliau sunku siekti šiose srityse: 

- dalyviams, visų pirma ne taip gerai susipažinusiems su taisyklėmis, pavyzdžiui, MVĮ, ir 

toliau buvo sunku suprasti pagrindinius reglamentus (11–16 ir 30 dalys); 

- paramos gavėjams ir toliau sunku įgyvendinti paprastas finansavimo galimybes 

(pavyzdžiui, poreikis pritaikyti savo išlaidų apskaitos praktiką), auditoriams taip pat 

sunku atlikti paramos gavėjų kontrolę (pavyzdžiui, dėl audito įrodymų nebuvimo); be 

to, dar nėra patikimų įrodymų, kuriais remiantis būtų įrodomas ryšys tarp 

supaprastinimo pastangų ir kiekybiškai įvertinamo klaidų lygio (27–30 dalys ir 3 ir 4 

langeliai); 

- paraiškų sėkmės rodiklis vėlesnėse mokslinių tyrimų programose sumažėjo; ES 13 

valstybių narių atsilieka nuo ES 15 valstybių narių (33 dalis ir 4 lentelė). 

41. Pasak aukšto lygio darbo grupės mokslinių tyrimų programų klausimais79: „programoje 

„Horizontas 2020“ pasiektas svarbus supaprastinimas“, o patarimas yra „siekti tolesnio 

                                                      

78 Komisijos organizacinio valdymo tarybos 2016 m. spalio 26 d. susitikimo veiklos išvados. 

79 Nepriklausoma aukšto lygio grupė ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų poveikio didinimo 
klausimais paskelbė savo ataskaitą „LAP-FAB-APP“ (2017 m. liepos mėn.). 
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supaprastinimo“80. Mūsų audito patirtis, susijusi su supaprastinimu, rodo poreikį vadovautis 

naštos paramos gavėjams mažinimo nuostata, suderinti jų įprastą praktiką, kurią pripažino 

nacionaliniai finansuotojai, optimizuoti Komisijos valdymo procesus ir pagrįstais atvejais 

pritaikyti labiau į riziką orientuotą požiūrį prie kontrolės veiklos81. Be to, siekiant mažinti 

teisinį neužtikrintumą, rekomenduojame toliau atsižvelgti į išlaidų apmokėjimo galimybių, 

pavyzdžiui, vieneto įkainių, vienkartinių išmokų, fiksuoto dydžio finansavimo ir premijų, 

supaprastinimą.82 

Pasiūlymai dėl supaprastinimo pasibaigus programai „Horizontas 2020“ 

42. Mūsų analizė rodo, kad dėmesį reikia skirti šioms sritims, atsižvelgiant į mūsų ankstesnes 

specialiąsias ataskaitas ir nuomones: 

1 pasiūlymas (stabilumas ir pokyčiai) – poreikis nustatyti pagrįstą laikotarpį nuo teisės aktų 

priėmimo iki įgyvendinimo83 84 

• susijusiems subjektams, pavyzdžiui, Komisijai ir paramos gavėjams, reikia pakankamai 

laiko norint prisitaikyti prie naujos teisinės sistemos, pagrįstos gero administravimo 

principais (4, 11 ir 20–22 dalys). 

                                                      

80 „LAB – FAB – APP – Investing in the European future we want“, Europos Komisija, RTD GD, 
2017 m. liepos mėn., p. 18 ir p. 6 (7 rekomendacija). 

81 Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 2/2013. 

82 Europos Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos 5.31 dalis. 

83 Specialioji ataskaita Nr. 2/2017: Komisijos derybos dėl 2014–2020 m. partnerystės susitarimų ir 
programų sanglaudos srityje, santraukos X dalis, 3 pav., 36–37 dalys, 138–139 dalys, 1 
rekomendacija. 

84 Specialioji ataskaita Nr. 1/2004 dėl mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros netiesioginių 
veiksmų pagal penktąją bendrąją programą (5 BP), skirtą mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai 
(1998–2002 m.), valdymo kartu su Komisijos atsakymais (2004/C 99/01), santraukos VI dalis. 
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2 pasiūlymas (atskaitomybė ir įsipareigojimas) – poreikis įvertinti tolesnį supaprastintų 

išlaidų apmokėjimo galimybių, pavyzdžiui, projektų finansavimo vienkartinėmis išmokomis 

ir premijų, naudojimą85 86 87 

• reikėtų įvertinti tolesnį supaprastintų išlaidų apmokėjimo galimybių naudojimą siekiant 

paskatinti platesnį visų rūšių paramos gavėjų grupių (pavyzdžiui, MVĮ ir naujų dalyvių) 

dalyvavimą, kuris būtų grindžiamas tinkamesniais veiksmingumo kriterijais (5 ir 24–

26 dalys).  

3 pasiūlymas (teisinis tikrumas ir diskrecija) – poreikis paaiškinti rekomendacijų, kaip 

neprivalomų taisyklių, naudojimą88 

• sąsajų, pavyzdžiui, rekomendacijų, kaip papildomų teisinių reglamentų, taikymas neturėtų 

trukdyti diskrecijos teisei taikyti individualią praktiką (6–7 dalys ir 11–16 dalys). 

4 pasiūlymas (paramos gavėjų ir ES interesai) – poreikis toliau derinti programos nuostatas 

su paramos gavėjų apskaitos praktika89 

• paramos gavėjų apskaitos praktikos pripažinimas turi būti toliau didinamas laikantis naujo 

Finansinio reglamento, o pagrįstais atvejais tokį pripažinimo darbą turėtų atlikti kiti 

subjektai, pavyzdžiui, kompetentingų nacionalinių institucijų atliekamas pažymų 

išdavimas (8 ir 27–28 dalys). 

                                                      

85 2016 m. metinė ataskaita, 5.31 dalis, 1 rekomendacija. 

86 Specialioji ataskaita Nr. 2/2013 „Ar Komisija užtikrino efektyvų Mokslinių tyrimų septintosios 
bendrosios programos įgyvendinimą?“, 5 rekomendacija. 

87 Nuomonės Nr. 6/2012 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatomos Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės, santraukos XI dalis „Premijos“, 36 dalis. 

88 Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 2/2013 „Ar Komisija užtikrino efektyvų mokslinių 
tyrimų septintosios bendrosios programos įgyvendinimą?“, santraukos III dalis, 26, 31 ir 
34 dalys. 

89 Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 2/2013 „Ar Komisija užtikrino efektyvų mokslinių 
tyrimų septintosios bendrosios programos įgyvendinimą?“, santraukos VI dalies a punktas, 21–
22 dalys, 1 rekomendacija. 
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5 pasiūlymas (regioninė sklaida ir pažanga) – poreikis, remiantis tinkamu koordinavimo 

mechanizmu, pripažinti patvirtintus gerus mokslinių tyrimų pasiūlymus, pateiktus pagal 

programą „Horizontas 2020“, kitose Europos ir nacionalinėse programose90 91 92 

• gerų mokslinių tyrimų pasiūlymų, parengtų pagal programą „Horizontas 2020“, vertinimo 

ir atrankos tvarka turi būti pripažįstama kitose ES politikos srityse, pavyzdžiui, sanglaudos 

politikoje, siekiant išvengti nereikalingo Komisijos tarnybų darbo dubliavimo ir laikytis 

vieno langelio principo, taip pat užtikrinti bendrą proceso paskirstant ES lėšas 

veiksmingumą (9, 33, 35 ir 37 dalys). 

                                                      

90 Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 2/2013 „Ar Komisija užtikrino efektyvų mokslinių 
tyrimų septintosios bendrosios programos įgyvendinimą?“, santraukos VI dalies b ir c punktai, 
5 pav., 31–34 dalys, 2, 3 ir 4 rekomendacijos. 

91 Specialioji ataskaita Nr. 2/2010 „Parengiamųjų tyrimų ir naujos infrastruktūros kūrimo paramos 
priemonių, įgyvendinant šeštąją bendrąją mokslinių tyrimų programą, veiksmingumas“, 2 
rekomendacija. 

92 Nuomonės Nr. 6/2012 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatomos Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės, įvado 2 dalis, santraukos II dalis ir 9 dalis. 
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I PRIEDAS  

Europos Audito Rūmų darbas, susijęs su ES bendrosiomis mokslinių tyrimų ir inovacijų 

programomis  

- Europos Audito Rūmų 2015 ir 2016 m. metinės ir specialiosios ataskaitos1. 

- Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos: 

• Specialioji ataskaita Nr. 4/2016 „Europos inovacijos ir technologijos institutas 

turi keisti savo veiklos būdus ir struktūros elementus, kad pasiektų numatytą 

poveikį“.  

• Specialioji ataskaita Nr. 2/2013 „Ar Komisija užtikrino efektyvų mokslinių tyrimų 

septintosios bendrosios programos įgyvendinimą?“. 

• Specialioji ataskaita Nr. 2/2010 „Parengiamųjų tyrimų ir naujos infrastruktūros 

kūrimo paramos priemonių, įgyvendinant šeštąją bendrąją mokslinių tyrimų 

programą, veiksmingumas“. 

• Specialioji ataskaita Nr. 8/2009 „Kompetencijos tinklai“ ir „Integruotieji 

projektai“ Bendrijos mokslinių tyrimų politikoje: ar jais buvo pasiekti numatyti 

tikslai?“. 

• Specialioji ataskaita Nr. 1/2004 dėl mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 

netiesioginių veiksmų pagal penktąją bendrąją programą (5 BP), skirtą mokslinių 

tyrimų ir technologijų plėtrai (1998–2002 m.), valdymo. 

- Europos Audito Rūmų nuomonės: 

• Nuomonė Nr. 6/2012 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento, kuriuo nustatomos Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų 

programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės“.  

• Nuomonė Nr. 1/2006 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 

nustatančio įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo 

                                                      

1 https://www.eca.europa.eu. 

https://www.eca.europa.eu/lt
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Septintosios pagrindų programos veiksmuose ir mokslinių tyrimų rezultatų 

sklaidos taisykles (2007–2013 m.), pasiūlymo. 
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II PRIEDAS 

Praktinių seminarų ir konferencijų, kuriose lankėsi Europos Audito Rūmų personalas, 
sąrašas 

1. Praktinis seminaras „Darbo su Europos bendrųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų programų 
7 BP / „Horizontas 2020“ patirtis“, 2015 m. vasario 9 d., Briuselis. 

2. Simpoziumas „Auditavimas – tai klausymasis“, Audito principai ir standartai: jų kilmė, ryšys ir 
pasekmės, 2015 m. liepos 2 d., Europos Audito Rūmai, Liuksemburgas. 

3. Už biudžeto įvykdymo patvirtinimą atsakingas Komisijos narys Carlos Moedas, „Moksliniai 
tyrimai, mokslas ir inovacijos“, pranešimas skaitytas dalyvaujant A. Brenninkmeijeriui, 2014 m. 
metinė ataskaita, 2015 m. gruodžio 3 d., Briuselis. 

4. Europos Audito Rūmų praktinis seminaras „Teorinė teisinio galutinių ES subsidijų paramos 
gavėjų neužtikrintumo sistema“, 2016 m. kovo 11 d., Briuselis. 

5. Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos apie EIT pristatymas, Briuselis, 2016 m. 
balandžio 21 d., EP, Briuselis. 

6. ITRE – apsikeitimas nuomonėmis dėl Europos Audito Rūmų 2015 m. metinės ataskaitos, 
2016 m. lapkričio 10 d., Briuselis. 

7. ITRE darbo grupė programos „Horizontas 2020“ klausimais: „Supaprastinimas ir apskaitos 
sistema: fiksuoti dydžiai ir visos išlaidos / bendradarbiavimas su Europos Audito Rūmais“, 2016 m. 
gruodžio 8 d., Briuselis. 

8. EP CONT, apsikeitimas nuomonėmis su Komisijos nariu Carlosu Moedasu, atsakingu už 
mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas, dalyvaujant atsakingam Europos Audito Rūmų nariui Alex’ui 
Brenninkmeijeriui, Briuselis, 2015 m. metinė ataskaita, 2017 m. sausio 24 d., Briuselis. 

9. Informacinis IDEA lygos, Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų dialogas, 2017 m. kovo 
28 d., Briuselis. 

10. Diskusija su IGLO „Mokslinių tyrimų finansavimas ir Europos Audito Rūmų 2016 m. metinė 
ataskaita, 2017 m. birželio 7 d., Briuselis. 

11. EP CONT posėdis „Nuo Septintosios bendrosios programos prie programos 
„Horizontas 2020““, 2017 m. birželio 21 d., Briuselis. 

12. Neformalus suinteresuotųjų subjektų susitikimas dėl būsimos bendrosios programos (9 BP) 
supaprastinimo, Europos universitetų asociacija (EUA), 2017 m. spalio 11 d., Briuselis. 

13. EARTO politinis renginys, „9 BP link: maksimalus MTI poveikis siekiant užtikrinti Europos, kaip 
pasaulinio masto veikėjos, poziciją“, 2017 m. spalio 11 d., Briuselis. 

14. EP CONT, apsikeitimas nuomonėmis su Komisijos nariu Carlosu Moedasu, atsakingu už 
mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas, dalyvaujant atsakingam Europos Audito Rūmų nariui Alex’ui 
Brenninkmeijeriui, 2016 m. metinė ataskaita, 2017 m. spalio 19 d., Briuselis. 
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15. Suinteresuotųjų subjektų praktinis seminaras dėl tolesnio mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bendrųjų programų įgyvendinimo supaprastinimo, 2017 m. spalio 20 d., Briuselis. 

16. Bendro pagalbos centro (RTD GD) direktoriaus vizitas Europos Audito Rūmuose, 2017 m. 
lapkričio 15 d., Liuksemburgas.



 1 

 

III PRIEDAS 

 
Svarbių supaprastinimų, nustatytų Penktojoje bendrojoje programoje (5 BP), apžvalga1 

FP5-FP6 

‒ Internetinio elektroninio pasiūlymų pateikimo paslauga (EPSS), kuri naudojama 
pasiūlymams teikti ir elektroninėms priemonėms tobulinti. 

‒ Audito pažymų išdavimas. 

‒ Nustatyta kolektyvinė projekto partnerių finansinė atsakomybė. 

‒ Patvirtintas veiksmų planas dėl racionalizavimo ir paspartinimo, susijusio su šia 
pagrindine veikla: laiko iki sutarties sudarymo mažinimas, taisyklių paaiškinimas, 
informavimo gerinimas, vidaus valdymo gerinimas. 

FP6-FP7 

‒ Paaiškinta teisinė sistema patvirtinant bendrą susitarimo dėl dotacijų formą, vietoje 
bendros sutarties formos. 

‒ Sumažinta su ataskaitų teikimu susijusi našta prailginant standartinius projektų 
ataskaitinius laikotarpius (vietoje 12 mėnesių nustatomas 18 mėnesių trukmės 
ataskaitinis laikotarpis). 

‒ Prailginti du projektų pasiūlymų pateikimo etapai. 

Finansavimo modelis 

‒ Panaikintas „papildomų išlaidų“ modelis (dėl kurio universitetai negalėjo personalo 
išlaidų apmokestinimo taikyti nuolatiniams darbuotojams).  

‒ Nustatytas paramos gavėjų, kurie neturi visapusiškos išlaidų apskaitos sistemos, 
netiesioginių išlaidų supaprastinto apskaičiavimo metodas.  

‒ Vienkartinė išmoka tarptautinio bendradarbiavimo šalims partnerėms (ICPC). 

Auditas ir kontrolės priemonės 

‒ Nustatyta ex ante pažymų, susijusių su išlaidų apskaičiavimo metodika, išdavimo tvarka, 
taikoma vidutinėms personalo išlaidoms (CoMAv). 

                                                      

1 Europos Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis (2018 m. vasario mėn.). 
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‒ Audito pažymų sistemos patobulinimai (susitarimas dėl pažymas išduodantiems 
auditoriams taikomų procedūrų ir finansinės ataskaitos pažymos (CFS) nustatymas). 

‒ Gerokai sumažintas CFS skaičius nustatant minimalią CFS reikalaujamą ribą (375 000 
eurų). 

‒ Priimtos pareiškėjų finansinio gyvybingumo tikrinimo rekomendacijos – vienodo 
elgesio užtikrinimas ir didesnis teisinis tikrumas. Sukurta URP (unikali registracijos 
priemonė) siekiant sudaryti sąlygas dalyviams tik vieną kartą pateikti savo pagrindinę 
teisinę, administracinę ir finansinę informaciją. Ši užduotis perduota Mokslinių tyrimų 
vykdomajai agentūrai. 

‒ Sukurtas garantijų fondas, kuris sudaro sąlygas reformuoti ex ante kontrolės priemonių 
sistemą ir sumažinti poreikį gauti banko finansines garantijas. 

‒ Nustatytos trys priemonės, kuriomis siekiama supaprastinti ES 7 BP mokslinių tyrimų 
dotacijų valdymą (vidutinės personalo išlaidos, MVĮ savininkams taikomas fiksuotas 
dydis, sukurtas mokslinių tyrimų aiškinamasis komitetas (C(2011) 174 final, 2011 01 24 
(paskelbtas dalyvių portale). 

‒ Supaprastintas išieškojimo procesas, paaiškintas mokesčių ir rinkliavų, susijusių su 
darbo užmokesčiu, tinkamumas (C(1720) 2009 12 12 (paskelbta dalyvių portale). 

‒ Komisijos sprendimas dėl fiksuotųjų normų naudojimo siekiant padengti pragyvenimo 
išlaidas, kurias paramos gavėjai patyrė per keliones, kurias rengė vykdydami su dotacija 
susijusius netiesioginius veiksmus, dėl kurių buvo sutarta pagal Europos bendrijos 
Septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) ir Europos atominės energijos bendrijos 
(Euratomas) Septintąją bendrąją programą (2007–2011 m.). 

FP7-H2020 

Finansavimo modelis 

‒ Iš esmės supaprastintas finansavimo modelis: 
o Nustatytas bendras kiekvienam projektui taikomas finansavimo lygis, pakeitęs 

sudėtingą finansavimo lygių matricą, pagrįstą organizacijos kategorijomis ir 
veiklos rūšimis pagal 7 BP. 

‒ Bendra fiksuotoji norma (25 %), taikoma netiesioginėms išlaidoms, pakeičianti keturias 
netiesioginių išlaidų finansavimo galimybes pagal 7 BP. 

Auditas ir kontrolės priemonės 

‒ Ex ante finansinio pajėgumo patikrų skaičiaus sumažinimas: tikrinami tik privatūs 
koordinatoriai (netikrinami jokie kiti partneriai, kurių rizika apdraudžiama garantijų 
fonde). 
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‒ Toliau gerokai sumažintas CFS skaičius (tik viena CFS kiekvieno paramos gavėjo 
projektui jo įgyvendinimo pabaigoje ir tik jeigu pagal įprastą paramos gavėjo išlaidų 
apskaitos praktiką apskaičiuotas įnašas, pagrįstas faktinėmis išlaidomis ir vieneto 
įkainiais, yra ne mažesnis nei 325 000 eurų). 

‒ Nebereikalaujama apskaičiuoti darbuotojų, kurie projekte dirba visą darbo dieną, 
darbo laiko, supaprastinta darbuotojų, kurie projekte dirba ne visą darbo dieną, darbo 
laiko apskaita. 

‒ Viena bendra ES audito paslauga, susijusi su išlaidomis moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, kuri numatyta visoms įgyvendinančioms įstaigoms taikomoje audito 
strategijoje; audito laikotarpis po projekto užbaigimo sumažinamas nuo 5 iki 2 metų. 

Intelektinės nuosavybės teisės (INT) 

‒ Lengvesnis INT perdavimas, kurį atliekant Komisija imasi mažiau intervencinių veiksmų 
(programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo taisyklės, 44 straipsnis). 

Komunikacija / IT 

‒ Dalyvių portalas: bendras prieigos taškas, kuriame paramos gavėjai ir 
įgyvendinančiosios institucijos, valdančios programos „Horizontas 2020“ dotacijas, 
gali vykdyti visą keitimąsi informacija ir kuriuo gali naudotis ekspertai. 

‒ E. valdymas: dotacijų ir ekspertų sutarčių valdymas be popieriaus; automatinis 
elektroninių dokumentų saugojimas ir archyvavimas. 

Laikas iki dotacijos suteikimo (8 mėnesiai) 

‒ Metodas „be derybų“.  
‒ Administracinių procesų pagreitinimas. 
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IV PRIEDAS 

Svarbiausi teisės aktai ir rekomendacijos, susiję su bendrosiomis programomis 

Dokumento rūšis  
(numeris, puslapių 

skaičius) 

Programavimo laikotarpis 

2002–2006 m. 2007–2013 m. 2014–2020 m. 

Teisinis pagrindas 

- Reglamentas (-ai) 
- Dalyvavimo taisyklės 
- Specialiosios programos 

 

(Nr. 1513/2002/EB, 33) 

(Nr. 2321/2002, 12) 

3 specialiosios programos (iš 
viso 73 puslapiai) 

2002/834/EB 

2002/835/EB 

2002/836/EB 

 

(Nr. 1982/2006/EB, 41) 

(Nr. 1906/2006, 18) 

4 specialiosios programos (iš 
viso 284 puslapiai) 

2006/971/EB 

2006/972/EB 

2006/973/EB 

2006/974/EB  

 

(Nr. 1291/2013, 70) 

(Nr. 1290/2013, 23) 

1 specialioji programa 
(2013/743/ES, 77 puslapiai) 

Teisiniai įgyvendinimo 
dokumentai 

- Darbo programos 
- Pavyzdinis (-iai) 

susitarimas (-ai) dėl 
dotacijų1 

 

 

(18 dokumentų, 994 
puslapiai) 

 

 

(7 dokumentai, 9 048 
puslapiai) 

(21 dokumentas, 1 554 
puslapiai) 

 

 

(3 dokumentai, 5 487 
puslapiai) 

(26 dokumentai, 2 897 
puslapiai) 

Rekomendaciniai 
dokumentai 

apie susitarimus dėl 
dotacijų(2) 

 

  

 

(29 dokumentai, 800 
puslapių) 

 

(1 dokumentas, 750 puslapių) 

Kita  
Iniciatyvos pagal 185 str. 

- EDCTP 
- „Eurostars“ 
- EMRP (2009 m.) / 

EMPIR (2014 m.) 
- KGPA 
- BONUS 
- PRIMA 

Bendrosios įmonės: 
‒ BPS BĮ 
‒ IMI2 
‒ CS2 
‒ ECSEL 
‒ KEV 
‒ SESAR 

 
‒ S2R 

  
 

– 
(Nr. 743/2008, 10 puslapių) 
(Nr. 912/2009, 14 puslapių) 
(Nr. 742/2008, 9 puslapiai) 
(Nr. 862/2010, 14 puslapių) 

 
 

(Nr. 560/2014, 22 puslapiai) 
(Nr. 557/2014, 23 puslapiai) 
(Nr. 558/2014, 31 puslapis) 
(Nr. 561/2014, 27 puslapiai) 
(Nr. 559/2014, 22 puslapiai) 

(Nr. 219/2007, 11 puslapių, iš 
dalies pakeista 

Nr. 1361/2008, 6 puslapiai ir 
Nr. 721/2014, 8 puslapiai) 

(Nr. 642/2014, 25 puslapiai) 

 
 

(Nr. 556/2014, 16 puslapių) 
(Nr. 553/2014, 13 puslapių) 
(Nr. 555/2014, 11 puslapių) 
(Nr. 554/2014, 13 puslapių) 

 
(2017/1324, 15 puslapių) 

Šaltinis – Europos Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis (2018 m. vasario mėn.). 



© Europos Sąjunga, 2018 m.
Dėl leidimo naudoti arba kopijuoti nuotraukas arba kitą medžiagą, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, 
būtina tiesiogiai kreiptis į autorių teisių subjektus. 
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