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Inovacijos,  

Supaprastinimas 

ir darnumas 

Dalyvavimo taisyklės: 3 pagrindiniai uždaviniai  

H2020 
Dalyvavimo 

taisyklės 

 

Darnumas 
Supaprastini

mas 

Innovacijos 



. 

Bendros taisyklės 

etc. 

EU Financial 
Regulation 

Specific rules 
for participation 

Apima visas H2020 
mokslinių tyrimų ir 
inovacijų  
veiklas  

ES Financinis 

 

Specific rules 
for participation 

Išlaikomas 
lankstumas, kur 
reikia 

etc. 

ES Finansinis 
Reglamentas 

Specialios 

dalyvavimo 
taisyklės 

http://www.eurostars-eureka.eu/home.do
http://eit.europa.eu/home.html
http://www.eurostars-eureka.eu/home.do
http://eit.europa.eu/home.html


Taip pat kaip ir 7BP  
 

• Dotacija (Grant) pagrindinė 
finansavimo forma 

 

• Dotacijos sutartys  

 

• Faktinės išlaidos  

 

• Standartiniai bendradarbiavimo 
projektai = mokslinių tyrimų ir 
inovacijos veiklos 

 

• Koordinavimo ir paramos veiklos  
 

 

 

 Finansavimas - I 



 

• MVĮ instrumentas  

 

• Programų kofinansavimo veiklos 

 

• Specialios priemonės inovacijoms:  

 

• Iki komerciniai pirkimai, 

• Inovatyvių sprendimų pirkimai, 

• Prizai. 

  
 

  Finansavimas - II 

Nauja 

 

 Išplėstas vienkartinių išmokų (lump-sums), nustatyto dydžio 
(flat rates) išmokų  ir vieneto kainos (unit costs) taikymas 



MVĮ instrumentas:  
 

• Įgyvendinamas per vieną  
centralizuotą  valdymo struktūrą 

 

• „iš apačios į viršų“ principas 

 

• Nuolat galiojantys kvietimai 

 

• Tik MVĮ yra tinkamas dalyvis 

MVĮ instrumentas 
 



Dalyvavimo sąlygos 

Minimalios dalyvavimo sąlygos  

 

• Min 3 dalyviai iš 3 skirtingų ES valstybių narių ar 
asocijuotų šalių; 

 

– EMT, MVĮ instrumentas, koordinavimo ir paramos 
veiklos, lavinimo ir mobilumo  veiklos: 

•1 dalyvis iš ES valstybės narės ar asocijuotos šalies. 
 

 
Papildomos sąlygos 

 Darbo programoje arba darbo plane. 



• Dalyvavimas 
 

atviras visoms trečiųjų šalių 

institucijoms  ar tarptautinėms 

organizacijoms 

Tarptautinis bendradarbiavimas - I 
 

Apribojimai galimi, bet 

nurodomi darbo programose. 

 dėl konkurencijos;  

 

 dėl saugumo. 



Finansavimas 
 

• Trečiosioms šalims nurodytoms 

darbo programoje 

arba 

• Trečiosioms šalims nurodytoms A 

priede 

  

Tarptautinis bendradarbiavimas - II 
 

 kai Komisija 
nusprendžia, kad 
būtinas trečiosios šalies 
dalyvavimas veikloje 
arba 

 pagal dvišalį mokslo ir 
technologinį susitarimą. 



• Vienas projektas = Vienas 
finansavimo intensyvumo dydis 

• Visiems paramos gavėjams 
visose dotacijos veiklose. 

 

 Nustatyta darbo programoje:  

‒Iki 100 % tinkamų išlaidų; 

 

‒Bet iki 70 % inovacijų 
projektams (išskyrus ne 
pelno siekiančioms 
organizacijoms  - iki  
100%). 

 

(*) Research and technological development includes scientific coordination.  

(**) For beneficiaries that are non-profit public bodies, secondary and higher 

education establishments, research organisations and SMEs 

(***) The reimbursement of indirect eligible costs, in the case of coordination 

and support actions, may reach a maximum 7% of the direct eligible costs, 

excluding the direct eligible costs for subcontracting and the costs of 

resources made available by third parties which are not used on the premises 

of the beneficiary. 

(****) Including research for the benefit of specific groups (in particular 

SMEs) 

 

Maximum 

reimbursement 

rates  

Research and 

technological 

development 

activities (*)  

Demonstration 

activities 
Other 

activities 

Network of 

excellence 
50% 

75% (**) 
100% 

Collaborative 

project(****) 
50% 

75% (**) 
50% 100% 

Coordination 

and support 

action 

100% (***) 

Vienas finansavimo intensyvumo  dydis  

7BP H2020 



Vienas netiesioginių išlaidų modelis 

20% ? 
60% ? 

Faktinis ? 

Supaprastintas ? 

Vienintelis modelis: 
25 % nustatytas dydis 

7BP 

H2020 



Personalo išlaidos  

– Išplėstas vidutinių 
personalo išlaidų taikymas  

– Priedų mokėjimas  

•Ne pelno siekiančiose organizacijose 
8000 eurų/metus/asmeniui 

– Supaprastinimai MVĮ  

– Mažiau reikalavimų laiko 
apskaitai 

– …ir daugiau H2020 
Dotacijos sutartyje 

 

 Išlaidų kompensavimas 



Kontrolė ir Auditas 

Finansinio 

pajėgumo patikra  

 

 Tik projektų koordinatoriams ≥ €500 k€ 

CFS 

[Finansinių ataskaitų 

sertifikatas] 

 

 Tik su galutiniais mokėjimais/paramos gavėjui/kai 
tinkamos tiesioginės išlaidos ≥ €325 000 € 
 

 Jei norima  galima pateikti vidutinių išlaidų 
skaičiavimo sertifikatą  
 

Ex-post auditai 

 Nuostatos H2020 Reglamente 
 Komisijos auditai ne vėliau kaip 2 m. po galutinio 

mokėjimo (payment of the balance)  
 

 Audito strategijos esmė rizikos ir žalos prevencija 

Ekstrapoliacija  Taikomas naujasis Finansinis reglamentas 

 Taip pat kaip ir 7BP 
 

Garantinis fondas 



– Nuosavybės teisės 
(IN) 
 

• Dalyviui kuris sukūrė 
rezultatus, 

• Bendra nuosavybė galima tik 
tam tikrais atvejais 

– IN apsauga 

• Kai būtina 
 

– IN panaudojimas 

• Bendras reikalavimas 
panaudoti 

– Sklaida 
 

• Principai išlieka. 

Intelektinės nuosavybės teisės - I 

Taip pat kaip ir 7BP 



– Išskirtinių teisių perdavimas už ES/ AŠ ribų 
 

• Dotacijos sutartyje gali būti numatyta teisė prieštarauti 
perduoti teises, jei intelektinė nuosavybė buvo sukurta gavus 
ES finansavimą 

–  Prieigos teisės  
 

• Projekto įgyvendinimui ir rezultatams panaudoti (tai pat ir 
susijusioms institucijoms įkurtomis ES VN ar AŠ) 

– Specialios nuostatos Dotacijos sutartyje: 
 

• Saugomo srities projektams, 

• EMT tyrimams, 

• MVĮ instrumentui,  

• Mobilumo veiklose,  

• Paramos veiklose,  

• ŽIB ir kt. 

Intelektinės nuosavybės teisės - II 



 
– Papildomi panaudojimo/sklaidos reikalavimai 

 

• Nustatomi darbo programoje  

– Atvira prieiga: 
 

• Privaloma mokslinėms publikacijoms ir, 

• Mokslinių tyrimų duomenims (srityse numatytose darbo 
programoje) 

– Prieigos teisės: 
 

• ES visose programos dalyse ir, 

• VN prie „Saugios visuomenės“, 

– Specifinės nuostatos: 
 

• Iki komerciniai pirkimai, 

• Inovatyvių sprendimų pirkimai. 

 

 

Intelektinės nuosavybės teisės - III 

Nauja 



Nuo paraiškos iki dotacijos: proceso paspartinimas  - I 

Nuo paraiškos pateikimo iki dotacijos 
pasirašymo  - 8 mėn. 

 

 

 
 

 

 

 

 

5 mėn. 
Supažindinti pareiškėjus su 

vertinimo rezultatais  

3 mėn. 
pasirašyti DS 



Nuo paraiškos iki dotacijos: proceso paspartinimas  - II  

Proceso paspartinimas 

 Trumpesnis derybų 
periodas:  

• Kiekviena paraiška vertinama 
„kaip ji parašyta“ 

• O ne kokia „galėtų būti�“ 

 Juridinių asmenų 
patvirtinimas (PIC) vyksta 
paraleliai. 

 Nebelieka popierinės 
dokumentacijos:  

El. bendravimas & el. dotacijų pasirašymas. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Jūsų kompetencija yra reikalinga Vertinti H2020 paraiškas 

Registracija galima per -  
Participant Portal 

 

 
 

Registruokitės ekspertais 



JŪSŲ KLAUSIMAI  

Jurgita Stonytė 

Tel. 2618530 

Jurgita.stonyte@lmt.lt   

mailto:Jurgita.stonyte@lmt.lt

