
II priedas 

 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1 straipsnis. Atsakomybė 

Kiekviena sutarties šalis  atleidžia viena i kitą nuo bet kokios civilinės atsakomybės dėl jos ar jos 

personalo patirtų tiesioginių ir\ar netiesioginių nuostolių, susijusių su sutarties įvykdymu, išskyrus tuo 

atveju, kai tiesioginiai nuostoliai yra kilę dėl tyčinio ir šiurkštaus kitos šalies ar jos personalo 

aplaidumo(). 

 

Lietuvos Nacionalinė agentūra arba Europos Komisija ar jos personalas nelaikoma atsakinga, jei būtų 

gauti su sutartimi susiję skundai dėl žalos atlyginimo, vykdant projektą. Tuo vadovaudamasi Lietuvos 

Nacionalinė agentūra arba Europos Komisija netenkins jokių pagal minėtus skundus gautų prašymų dėl 

žalos atlyginimo..  

 

2 straipsnis. Sutarties nutraukimas 

Dalyviui nesilaikant bet kurių sutartinių įsipareigojimų ir neatsižvelgiant į pasekmes pagal galiojančius 

teisės aktus, institucija turi teisę nutraukti arba anuliuoti sutartį be papildomų sąlygų, jeigu dalyvis 

nesiima jokių veiksmų per vieną mėnesį nuo registruoto laiško gavimo dienos. 

 

Jei dalyvis nutraukia sutartį, nepasibaigus jos galiojimo terminui arba nesilaiko sutarties sąlygų, jis/ji 

privalo grąžinti jam/jai jau išmokėtą dotaciją ar jos dalį.  

 

Jei dalyvis sutartį nutraukia dėl aplinkybių, kurių jis/ji negali nei numatyti, nei išvengti dėl nenugalimos 

jėgos poveikio (force majeure), t.y. esant nenumatytai ir neįprastai situacijai ar įvykiui, kurio dalyvis 

negali suvaldyti ir kuri nepriklauso nuo dalyvio veiksmų ar neveikimo (klaidos ar aplaidumo), dalyvis 

turi teisę gauti dotacijos dalį, atitinkančią realiai išbūtam laikui. Kita dotacijos dalis privalo būti grąžinta, 

kaip tai yra numatyta 2.2 straipsnyje. Visos likusios lėšos turi būti grąžintos. 

 

3 straipsnis. Duomenų apsauga 

Visa sutartyje nurodyta asmeninė informacija privalo būti tvarkoma pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 ir reglamentą (ES) Nr. 2016/679 dėl asmenų apsaugos Bendrijos 

institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo judėjimo. Šios sutarties 

įgyvendinimo ir pratęsimo tikslais tokius duomenis gali tvarkyti tik siunčianti institucija, Nacionalinė 

agentūra ir Europos Komisija, neribojant galimybės pateikti šiuos duomenis institucijoms, atsakingoms 

už patikrinimą ir auditą pagal ES teisės aktus (Europos Audito Rūmams ir Europos kovos su sukčiavimu 

biurui (OLAF). 

 

Pateikęs prašymą raštu, dalyvis gali susipažinti su savo asmens duomenimis, juos papildyti arba ištaisyti. 

Visus su jo/jos asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus jis/ji turi adresuoti siunčiančiajai 

institucijai ir/arba Nacionalinei agentūrai. Dėl netinkamo siunčiančiosios institucijos ir/ar Nacionalinės 

agentūros veiksmų tvarkant dalyvio asmens duomenis, dalyvis gali pateikti skundą Valstybinei duomenų 

apsaugos inspekcijai arba kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną, jei šiuos duomenis 

netinkamai tvarko Europos Komisija. 

 

4 straipsnis. Patikrinimai ir auditas 

Sutarties šalys įsipareigoja teikti bet kokią informaciją, kurios prašo Europos Komisija, Lietuvos 

Nacionalinė agentūra arba bet kuri kita Europos Komisijos ar Lietuvos Nacionalinės agentūros įgaliota 

išorės įstaiga, siekiant patikrinti, kad mobilumo laikotarpis ir šios sutarties nuostatos yra tinkamai 

įgyvendinamos. 

 


