2022 m. „Erasmus+“ dotacijos sutarties priedas

PAPILDOMOS FINANSINĖS IR SUTARTIES TAISYKLĖS TAIKOMOS PROJEKTAMS,
ORGANIZUOJANTIEMS VIRTUALIAS VEIKLAS DĖL COVID-19

Šios taisyklės papildo dotacijos sutarties III priedo I.2 ir II.2 straipsnių taisykles ir yra taikomos tik tais
atvejais, kai virtualios veiklos organizuojamos dėl COVID-19. Pagal Dotacijos sutartyje nustatytas
taisykles, yra būtinos ataskaitos apie virtualų mobilumą.
I.2 straipsnis. Fiksuotų normų apskaičiavimas ir patvirtinamieji dokumentai
Kelionės, pragyvenimo išlaidos ir kursų mokesčių išlaidos nėra tinkamos finansuoti virtualioms
veikloms. Kalbinis parengimas internetu (OLS) siūlomas visais atvejais.
C. Mobilumo organizavimo lėšos
a)
Dotacijos sumos apskaičiavimas: dotacijos suma apskaičiuojama bendrą virtualioje
mobilumo veikloje dalyvaujančių dalyvių skaičių padauginus iš mobilumo organizavimui skirtų
fiksuotų normų, nurodytų Sutarties IV priede.
b)
Priežastinis įvykis: įvykis, suteikiantis teisę gauti dotaciją, yra tas įvykis, kai dalyvis
vykdė veiklą.
c)
Patvirtinamieji dokumentai: dalyvavimo veikloje įrodymas, pateikiant priimančios
organizacijos pasirašytą dokumentą, kuriame nurodomas dalyvio vardas, pavardė, veiklos
tikslas, taip pat virtualios veiklos pradžios ir pabaigos data.
II.2 straipsnis. Faktinių išlaidų apskaičiavimas
A. Dalyvių įtraukties rėmimas
Dotacijos gavėjui leidžiama pervesti bet kuriai biudžeto kategorijai skirtas lėšas dalyvių, turinčių mažiau
galimybių, mobilumo veiklos organizavimui, net jei iš pradžių šiai kategorijai lėšų nebuvo skirta.
a)
Dotacijos sumos apskaičiavimas: dotacija yra skirta kompensuoti 100 proc. faktiškai
patirtų tinkamų finansuoti išlaidų.
b)
Tinkamos finansuoti išlaidos: išlaidos, tiesiogiai susijusios su mažiau galimybių turinčiais
dalyviais ir reikalingos šių dalyvių virtualioms veikloms įgyvendinti.
c)
Patvirtinamieji dokumentai: susijusių išlaidų sąskaitos faktūros, kuriose nurodomas
sąskaitą faktūrą išduodančios įstaigos pavadinimas ir adresas, suma ir valiuta bei sąskaitos
faktūros data.
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B. Išimtinės išlaidos
Dotacijų gavėjui leidžiama perkelti iki 10 proc. lėšų iš bet kurios biudžeto kategorijos, atsižvelgiant į
fiksuotas normas, išimtinėms išlaidoms, kad būtų padengtos išlaidos, susijusios su įrangos ir (arba)
paslaugų, reikalingų virtualioms mobilumo veikloms dėl COVID-19 įgyvendinti, pirkimu ir (arba)
nuoma, net jei iš pradžių biudžeto kategorijai „Išimtinės išlaidos“ nebuvo paskirta lėšų,
a)
Dotacijos sumos apskaičiavimas: dotacija yra skirta kompensuoti 75 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų, faktiškai patirtų perkant ir (arba) nuomojant įrangą ir (arba) paslaugas.
b)
Tinkamos finansuoti išlaidos: išlaidos, susijusios su įrangos ir (arba) paslaugų, reikalingų
virtualiam mobilumui įgyvendinti, pirkimu ir (arba) nuoma.
c)
Patvirtinamieji dokumentai: patirtų išlaidų apmokėjimo įrodymas remiantis sąskaitomis
faktūromis, nurodant sąskaitą išrašiusio subjekto pavadinimą ir adresą, sumą ir valiutą bei
sąskaitos faktūros datą.

