
ATASKAITA

dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su 
Instituto atsakymu

(2016/C 449/21)

ĮVADAS

1. Budapešte įsikūręs Europos inovacijos ir technologijos institutas (toliau – Institutas, taip pat vadinamas EIT) įsteigtas 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 294/2008 (1). Instituto tikslas – prisidėti prie tvaraus Europos 
ekonominio augimo ir konkurencingumo stiprinant valstybių narių ir Europos Sąjungos inovacinius gebėjimus. Institutas 
teikia dotacijas vis didėjančiam „žinių ir inovacijos bendruomenių“ (ŽIB), susiejančių aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
verslo sritis, skaičiui ir per tai siekiančioms skatinti inovaciją ir verslumą. ŽIB koordinuoja šimtų partnerių veiklą. Iš EIT 
skiriamų dotacijų kompensuojamos partnerių išlaidos ir išlaidos ŽIB koordinacijos veiklai.

2. Lentelėje pateikti pagrindiniai duomenys apie Institutą (2).

Lentelė

Pagrindiniai duomenys apie Institutą

2014 2015

Biudžetas (milijonais eurų) (1) 174,9 231,7

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d. (2) 48 50

(1) Biudžeto skaičiai pagrįsti mokėjimų asignavimais.
(2) Darbuotojai – pareigūnai, laikinieji darbuotojai, sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai ekspertai.

Šaltinis: Instituto pateikti duomenys

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA

3. Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį operacijų testavimą ir 
pagrindinių Instituto priežiūros ir kontrolės sistemų kontrolės priemonių vertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių 
darbų gauti įrodymai ir atliekama vadovybės pareiškimų analizė.

PATIKINIMO PAREIŠKIMAS

4. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį Audito Rūmai auditavo:

a) Instituto metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės 
būklės (3) ir biudžeto vykdymo (4) ataskaitos, ir

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą.
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(1) OL L 97, 2008 4 9, p. 1.
(2) Daugiau informacijos apie Instituto kompetenciją ir veiklą pateikta jo interneto svetainėje: www.eit.europa.eu.
(3) Jas sudaro balansas ir finansinės veiklos ataskaita, pinigų srautų lentelė, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų 

santrauka ir kiti aiškinamieji raštai.
(4) Jas sudaro biudžeto rezultatų ataskaita ir biudžeto rezultatų ataskaitos priedas.

http://www.eit.europa.eu/


Vadovybės atsakomybė

5. Vadovybė yra atsakinga už Instituto metinių finansinių ataskaitų rengimą ir sąžiningą jų pateikimą bei atspindimų 
operacijų teisėtumą ir tvarkingumą (5):

a) Su Instituto metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusi vadovybės atsakomybė apima vidaus kontrolės sistemos, – 
susijusios su finansinės atskaitomybės, kurioje nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių iškraipymų, 
parengimu ir sąžiningu pateikimu, – nustatymą, taikymą ir priežiūrą; tinkamų apskaitos metodų, remiantis Komisijos 
apskaitos pareigūno patvirtintomis apskaitos taisyklėmis (6), pasirinkimą ir taikymą; esamomis aplinkybėmis pagrįstų 
apskaitinių įvertinimų atlikimą. Direktorius Instituto metines finansines ataskaitas patvirtina po to, kai jo apskaitos 
pareigūnas jas parengė remdamasis visa turima informacija ir pateikė su finansinėmis ataskaitomis susijusį raštą, 
kuriame, be kita ko nurodo, kad jis turi pakankamą patikinimą, kad jos visais reikšmingais aspektais tikrai ir teisingai 
atspindi Instituto finansinę būklę.

b) Su atspindimų operacijų teisėtumu ir tvarkingumu bei patikimo finansų valdymo atitiktimi susijusi vadovybės 
atsakomybė apima veiksmingos ir efektyvios vidaus kontrolės, – apimančios pakankamą priežiūrą ir tinkamas 
priemones, siekiant išvengti pažeidimų ir sukčiavimo bei, prireikus, teismines procedūras, susigrąžinant neteisingai 
išmokėtas ar panaudotas lėšas, – nustatymą, taikymą ir priežiūrą.

Auditoriaus atsakomybė

6. Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, privalo pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai (7) metinių 
finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Audito 
Rūmai savo auditą atlieka vadovaudamiesi IFAC tarptautiniais audito standartais ir etikos kodeksais bei INTOSAI 
tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais. Pagal šiuos standartus reikalaujama, kad Audito Rūmai 
planuotų ir atliktų auditą tokiu būdu, kad būtų gautas pakankamas patikinimas dėl to, ar Instituto metinėse finansinėse 
ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.

7. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie sumas ir kitą informaciją finansinėse 
ataskaitose bei apie jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Procedūros pasirenkamos auditoriaus nuožiūra, 
remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų 
reikšmingos neatitikties Europos Sąjungos teisinio pagrindo reikalavimams rizikos vertinimu. Atlikdamas šiuos rizikos 
vertinimus, auditorius atsižvelgia į visas vidaus kontrolės priemones, susijusias su finansinių ataskaitų rengimu ir 
sąžiningu jų pateikimu, taip pat į operacijų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti įdiegtas priežiūros ir kontrolės sistemas, 
ir nustato esamomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. Atliekant auditą taip pat įvertinamas apskaitos metodų 
tinkamumas, atliktų apskaitinių vertinimų pagrįstumas ir bendras finansinių ataskaitų pateikimas. Rengdami šią ataskaitą 
ir patikinimo pareiškimą, Audito Rūmai atsižvelgė į su Instituto metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusį 
nepriklausomo išorės auditoriaus darbą pagal ES Finansinio reglamento 208 straipsnio 4 dalį (8).

8. Audito Rūmų manymu, jų patikinimo pareiškimui pagrįsti yra gauta pakankamai tinkamų audito įrodymų.

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo

9. Audito Rūmų nuomone, Instituto metinėse finansinėse ataskaitose jo finansinė būklė 2015 m. gruodžio 31 d. ir su 
tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra 
pateikti teisingai, kaip to reikalauja jo finansinis reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos 
taisyklės.
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(5) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 39 ir 50 straipsniai (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).
(6) Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės yra pagrįstos Tarptautinės buhalterių federacijos paskelbtais 

Tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais (TVSAS) arba, prireikus, – Tarptautinės apskaitos standartų valdybos 
paskelbtais Tarptautiniais apskaitos standartais (TAS)/Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS).

(7) Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 107 straipsnis.
(8) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).



Sąlyginės nuomonės dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo pagrindas

Apskaičiuojant netiesiogines su dotacijomis susijusias tinkamas finansuoti išlaidas naudota netvarkinga fiksuotoji norma

10. 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpio ES įnašas į Instituto biudžetą pateiktas programos 
„Horizontas 2020“ finansiniame pakete, o tai reiškia, kad Institutas turi taikyti programos „Horizontas 2020“ (H2020) 
taisykles. Programa „Horizontas 2020“ pakeičia ir tęsia Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės 
veiklos septintąją bendrąją programą (7BP), kuri buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1982/ 
2006/EB (9), galiojusiu 2007–2013 metais. EIT šioje programoje nedalyvavo.

11. 2014 m. sausio 1 d. Institutas su šiomis taisyklėmis suderino savo finansinį reglamentą ir nuo tos dienos, 
apskaičiuojant netiesiogines su dotacijomis susijusias tinkamas finansuoti išlaidas, taikoma tik vienoda fiksuotoji 25 % 
norma (10). Įvertinęs 2014 m. verslo planus, EIT 2013 m. spalio mėn. oficialiu raštu informavo ŽIB, kad taip gali atsitikti. 
Prieštaraujant šiai nuostatai, 2014 m. vasario mėn. su ŽIB pasirašytuose 2014 m. susitarimuose dėl dotacijų ir toliau 
taikoma 40 % fiksuotoji norma ne pelno viešųjų įstaigų, aukštojo mokslo įstaigų mokslinių tyrimų organizacijų ir MVĮ 
atžvilgiu.

12. 40 % fiksuotoji norma, buvo nustatyta EIT finansinių taisyklių (galiojusių iki jo finansinio reglamento) 
75 straipsnio 8 dalyje ir nuo 2014 m. sausio 1 d. buvo atšaukta. Nors EIT finansinis reglamentas abiem vadinamų 
finansinių taisyklių straipsniams numato pereinamąjį laikotarpį, jis nenumato tokio laikotarpio 75 straipsnio 8 daliai, 
leidžiančiai taikyti 40 % fiksuotąją normą. Toks pereinamasis laikotarpis nėra numatytas ir programos „Horizontas 2020“ 
taisyklėse. Programos „Horizontas 2020“ taisyklių 57 straipsnio, reglamentuojančio perėjimą nuo 7BP prie programos 
„Horizontas 2020“, 2 dalyje sakoma, kad „šis Reglamentas (programos „Horizontas 2020“ taisyklės) neturi poveikio… 
susijusių veiksmų… tęsimui ar keitimui… iki finansinės paramos, kurią Komisija ar finansavimo įstaigos skiria pagal 
Sprendimą Nr. 1982/2006/EB ar bet kuriuos kitus tai paramai 2013 m. gruodžio 31 d. taikomus teisės aktus, skyrimo – 
tie teisės aktai toliau taikomi atitinkamiems veiksmams iki jų užbaigimo“. Tačiau EIT nepriklausė 7BP ir todėl neteikė 
paramos pagal ją. Todėl EIT finansinėms taisyklėms netaikomos teisinės nuostatos, kurios taikomos šiai paramai [7BP]. 
Dėl to programos „Horizontas 2020“ taisyklių 57 straipsnio 2 dalies pereinamojo laikotarpio nuostatos nėra taikomos 
2014 m. susitarimams dėl dotacijų ir atitinkamoms išmokoms.

13. Nesant galiojančio teisinio pagrindo, 40 % fiksuotosios normos taikymas netiesioginių tinkamų finansuoti išlaidų 
kompensavimui yra netvarkingas. Bendra permokėta suma, kuri susidarė taikant šią fiksuotąją normą, yra 5,5 milijono 
eurų – ji atitinka 3 % 2015 m. dotacijų operacijų (11).

2014 m. dotacijų operacijų ex post patikrinimo rezultatai

14. Dėl klaidų, kurios buvo nustatytos atlikus 2015 m. dotacijų operacijų imties ex post patikrinimą, ištaisius 13 dalyje 
aprašytą permoką, susidarė 2 % likutinis su 2014 m. dotacijų operacijomis susijęs klaidų lygis (1,46 % neatlikus tokio 
pataisymo).

Bendras klaidų lygis

15. Bendras 10–14 dalyse paaiškintų dalykų klaidų lygis sudaro 5 % 2014 m. dotacijų operacijų arba 4,9 % visų 
2015 m. išlaidų.

Sąlyginė nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

16. Audito Rūmų nuomone, išskyrus pagrindo sąlyginei nuomonei 10–15 dalyse aprašytų dalykų poveikį, 
2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais 
yra teisėtos ir tvarkingos.

17. Toliau pateiktos pastabos šių Audito Rūmų nuomonių nekeičia.
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(9) OL L 412, 2006 12 30, p. 1.
(10) EIT Finansinio reglamento 90 straipsnio 1 dalis.
(11) 2015 m. dotacijų operacijos apima 2015 m. atliktus galutinius dotacijų mokėjimus ir išankstinių mokėjimų patvirtinimus, kurie 

sudarė 183,3 milijono eurų.



PASTABOS DĖL OPERACIJŲ TEISĖTUMO IR TVARKINGUMO

18. 2015 m. Institutas informavo ŽIB, kad jo finansinis įnašas per pirmuosius penkerius metus (2010–2014 m.) 
neviršijo 25 % jų bendrų atitinkamų išlaidų viršutinės ribos. Tačiau dėl prastos ŽIB papildomos veiklos apibrėžties sumažėjo 
galimybė atlikti bet kokį aiškų įvertinimą, kuriame būtų nustatyta, ar skaičiuojant didžiausią galimą EIT įnašą turėtų būti 
pripažįstamos su ŽIB susijusios sąnaudos. Audito Rūmai savo specialiojoje ataskaitoje Nr. 4/2016 padarė išvadą, kad ši 
finansavimo sąlyga (kuri ir toliau taikoma naujuoju 2014–2020 m. laikotarpiu) sukuria labai nedaug pridėtinės vertės ar 
visai jos nesukuria, o ją panaikinus, būtų gerokai palengvinta ŽIB partneriams tenkanti veiklos ir finansinių ataskaitų 
teikimo našta (12).

PASTABOS DĖL VIDAUS KONTROLĖS PRIEMONIŲ

19. Pažyma dėl finansinių ataskaitų, kurios yra reikalaujama iš ŽIB partnerių, prašančių kompensuoti daugiau kaip 
325 000 eurų, prisidedama prie Instituto ex ante išlaidų deklaracijų patikrinimo (13). Tačiau šių pažymų kokybė labai 
skiriasi, tokiu būdu apribojamas iš jų gaunamas patikinimas ir reikalaujama, kad Institutas atliktų papildomas patikras.

PASTABOS DĖL BIUDŽETO VALDYMO

20. EIT reglamente nustatyta, kad „EIT kaupia finansavimą iš viešųjų ir privačių šaltinių bei naudoja savo išteklius pagal 
šį reglamentą. Jis ypač siekia sukaupti didelę ir vis didėjančią savo biudžeto dalį iš privačių šaltinių ir pajamų iš savo 
veiklos“ (14). Nepaisant minėtos nuostatos, kuri aiškiai susijusi su EIT biudžetu, įnašas iš programos „Horizontas 2020“ 
finansinio paketo sudarė 99 % jo 2015 m. biudžeto.

21. Nors Institutui leidžiama dar kartą įvesti nepanaudotus asignavimus (per metus neįsipareigotus asignavimus arba 
metų pabaigoje panaikintus asignavimus) į sekančių trejų metų biudžetus (15), jis laiku nepatvirtino savo procedūros, skirtos 
dar kartą įvesti su 2014 m. susitarimais dėl dotacijų susijusius 26,6 milijono eurų į 2015–2017 m. biudžetus. Šie 
asignavimai susidaro dėl to, kad ŽIB panaudojo mažiau lėšų, nei buvo tikėtasi.

22. Įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis buvo aukštas III antraštinėje dalyje, jis sudarė 0,4 milijono eurų arba 44 % 
(2014 m. – 0,5 milijono eurų arba 36 %). Šie perkėlimai daugiausia susiję su sutartimis dėl IT paslaugų, kurios buvo 
teikiamos ir metams pasibaigus, ir su posėdžiais, dėl kurių dar negautos sąskaitos faktūros.

KITOS PASTABOS

23. Pirminis Komisijos Institutui nustatytas tikslas tapti finansiškai savarankišku buvo 2010 m. Tačiau 2011 m. birželio 
mėn. jis tapo tik iš dalies finansiškai savarankiškas su sąlyga, kad (Institutą kuruojantis) Švietimo ir kultūros generalinis 
direktoratas ir toliau vykdys ex ante su dotacijomis susijusių operacijų ir 60 000 eurų viršijančių viešųjų pirkimų tvirtinimą.

24. 2014 m. susitarimai dėl dotacijų su trimis ŽIB buvo pasirašyti 2014 m. sausio 1 d. pradėjus vykdyti dotacijomis 
finansuojamus veiksmus. Iš pat pradžių pasirašyti 2014 m. vasario mėn., pakeitimai, susiję su 38 milijonais eurų papildomų 
lėšų, buvo pasirašyti tik 2014 m. kovo mėn.

25. Institutas finansuoja „EIT Digital“ magistro studijų programą, kurioje dalyvauja 16 Europos universitetų. Universitetų 
išlaidų kompensavimo modelis apima maksimalią 8 000 eurų vienkartinę išmoką vienam studentui (pagal programos 
„Erasmus Mundus“ nuostatas) ir faktines išlaidas, įskaitant vienodo dydžio netiesiogines išlaidas. Šiuo pagrindu, 
2015 m. universitetams buvo išmokėta suma, atitinkanti vidutiniškai vienam studentui tenkančią 15 000 eurų dotaciją. 
Tačiau šis modelis niekada nebuvo formaliai apibrėžtas ir jis neleidžia atskirti veiklos, susijusios su vienkartinėmis 
išmokomis, nuo veiklos, susijusios su faktinėmis išlaidomis. Institutas turėtų pereiti prie aiškiai ir oficialiai nustatyto 
modelio, pagrįsto vienu bendru išlaidų deklaravimo metodu, kaip antai pagrįsta vienkartine išmoka.
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(12) Specialioji ataskaita Nr. 4/2016: Europos inovacijos ir technologijos institutas turi keisti savo veiklos būdus ir struktūros elementus, 
kad pasiektų numatytą poveikį.

(13) Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2013 34 straipsnis (OL L 347, 2013 12 20, p. 81).
(14) Reglamento (EB) Nr. 294/2008 5 straipsnio 1 dalies d punktas.
(15) EIT Finansinio reglamento 14 straipsnio 1 dalis.

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=35819
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=35819


26. Remiantis ŽIB stebėtojų tarybos spendimu vienas ŽIB juridinis asmuo savo 55 darbuotojams išmokėjo 646 000 eurų 
priemokų (kai kurios jų siekė 100 000 eurų), kurias Institutas kompensavo 100 %. Viešųjų lėšų naudojimas išmokant tokias 
priemokas yra neįprasta praktika ir į tai turėtų būti atsižvelgta, nustatant EIT finansuojamų individualių užmokesčių 
viršutinę ribą, kuri bus taikoma susitarimams dėl dotacijų, sudarytų nuo 2016 m. Patikimo finansų valdymo principo taip 
pat nebuvo laikomasi, kuomet kitas ŽIB partneris, taikydamas nuo 800 eurų iki 3 250 eurų dienos tarifą vienam asmeniui, 
nusipirko ryšių su visuomene paslaugų už sumą, kurią Institutas taip pat visiškai kompensavo.

27. Institutas pasinaudojo Komisijos preliminariąja sutartimi dėl inovacijų konferencijų, kurios įvyko 2015 ir 2016 m., 
rengimo. Pagal šią preliminarią sutartį užsakyta paslaugų kurių kainos nebuvo nustatytos preliminarioje sutartyje. Už šias 
paslaugas sutartos kainos siekia nuo 800 eurų per dieną jaunesnio konsultanto atveju iki 2 250 eurų vyresnio konsultanto 
atveju (jos yra beveik keturiskart didesnės už kainą, dėl kurios yra susitarta preliminarioje sutartyje vyresniojo vadovo 
atveju). Tokiomis kainomis nupirktų paslaugų išlaidos siekia daugiau nei 100 000 eurų už konferenciją.

ATSIŽVELGIMAS Į ANKSTESNIŲ METŲ PASTABAS

28. Taisomųjų veiksmų, atsižvelgiant į Audito Rūmų ankstesnių metų pastabas, apžvalga pateikta priede.

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
2016 m. rugsėjo 13 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Pirmininkas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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PRIEDAS

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas

Metai Audito Rūmų pastaba
Taisomojo veiksmo būklė

(užbaigtas/vykdomas/ 
neįvykdytas/n. d.)

2012

Be 9–13 dalyse aprašytų dalykų, 2010 ir 2011 m. pasirašytų susitarimų dėl 
dotacijų biudžetai, pagal kuriuos buvo atliekami 2012 m. mokėjimai nebuvo 
pakankamai konkretūs. Nebuvo ryšio tarp patvirtintų lėšų ir įgyvendinamos 
veiklos. [Susitarimuose dėl dotacijų …] nebuvo ŽIB ir jų partneriams skirtų 
prekių ir paslaugų pirkimo taisyklių.

Užbaigtas

Susitarimuose dėl dotacijų nebuvo nustatytos individualios ribos konkrečioms 
išlaidų kategorijoms (kaip antai personalo išlaidoms, subrangai, teisinėms 
paslaugoms ir pan.)

Neįvykdytas (1)

2012

EIT taip pat atliko ex ante patikroms priklausančius visų finansuojamų projektų 
techninius vertinimus. Tačiau kadangi trūko kiekybiškai vertinamų tikslų, 
nebuvo galima veiksmingai įvertinti projekto veiklos ir rezultatų. Verslo 
planuose nebuvo pakankamai tiksliai apibrėžtos vykdytinos veiklos, taip pat 
juose nebuvo nustatytos aiškios gairės, kiekvienos veiklos laukiami rezultatai ir 
kokybės kriterijai.

Užbaigtas

2012

Iš 2011 m. perkeltų 22 milijonų eurų įsipareigotų asignavimų apie 10 milijonų 
eurų (45 %) 2012 m. buvo panaikinti. Aukštą panaikinimų lygį visų pirma lėmė 
tai, kad pagal 2011 m. susitarimus dėl dotacijų naudos gavėjai deklaravo 
mažesnes, nei buvo įvertinta, išlaidas (9,2 milijono eurų, arba 92 % panaikintų 
perkėlimų).

N. d.

2013

Bendruosiuose susitarimuose dėl partnerystės (BSP) su trimis ŽIB nustatyta, kad 
EIT finansinis įnašas gali sudaryti iki 25 % visų ŽIB išlaidų per pirmuosius 
ketverius metus – nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio mėn. Pagal 
ŽIB pateiktus skaičius visos trys ŽIB šios viršutinės ribos laikėsi. Tačiau kadangi 
šie skaičiai iki 2015 m. nebus audituojami, nėra tinkamų audito įrodymų, kad 
EIT finansavimas neviršijo šios 25 % viršutinės ribos.

Užbaigtas

2014

EIT palaipsniui gerino atliekamą ŽIB išlaidų deklaracijų finansinį patikrinimą. 
Tačiau vis dar vėluojama atlikti veiklos rezultatų patikrinimą. ŽIB metiniuose 
veiklos planuose vis dar pateikiama netinkama rezultatų apibrėžtis ir nėra 
aiškios sąsajos tarp planuojamų rezultatų ir tinkamų išlaidų pagal partnerius ir 
išlaidų kategoriją. Audito Rūmai taip pat nustatė atvejų, kai buvo išmokėta visa 
EIT dotacijos suma, nors nebuvo pasiekti kai kurie veiklos plane nustatyti tikslai.

Užbaigtas

2014

Institutas pervertino savo biudžeto 2014 m. poreikius 13,1 milijono eurų suma 
arba 5,6 % (2013 m.: 3,4 milijono eurų arba 2,5 %) ir buvo įsipareigota tik dėl 
220 milijonų eurų iš 233,1 milijono eurų biudžeto. Žemas įvykdymo lygis iš 
esmės yra susijęs su nepanaudotais asignavimais dotacijoms (11,4 milijono 
eurų), skirtoms finansuoti ŽIB veiklą. ŽIB veiklos planuose, pagal kuriuos buvo 
pasirašyti dotacijų susitarimai, nebuvo reikalaujama panaudoti visus Instituto 
turimus 2014 m. asignavimus. Kaip nurodyta Instituto finansiniame reglamen-
te, nepanaudoti asignavimai vėl bus įtraukti į Instituto 2015–2017 m. biudžetą.

Vykdomas (2)
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Metai Audito Rūmų pastaba
Taisomojo veiksmo būklė

(užbaigtas/vykdomas/ 
neįvykdytas/n. d.)

2014
ŽIB vis dar turi parengti finansinio tvarumo strategijas. Praėjus penkeriems jų 
gyvavimo metams, jos vis dar visiškai priklauso nuo Instituto ir ŽIB partnerių 
finansavimo.

Vykdomas (3)

2014

Nuo įsteigimo 2009 m. Institutas kentėjo dėl didelės darbuotojų kaitos ir 
nestabilumo vadovybės lygmeniu. 2014 m. birželio mėn. valdyba nusprendė 
išsiųsti Instituto direktorių į ilgalaikę mokslinių tyrimų komandiruotę Europos 
universitetiniame institute Florencijoje likusiems vienuolikai jo vadovavimo 
mėnesių. Pavaduojantis direktorius pareigas eiti pradėjo 2014 m. rugpjūčio 
mėn. (tuoj po jo įdarbinimo ir paskyrimo generaliniu administracijos 
direktoriumi), taigi per šešerius metus direktoriaus pareigas eina jau ketvirtas 
asmuo. Skelbimas apie laisvą naujo direktoriaus darbo vietą buvo paskelbtas 
2015 m. liepos mėn.

Vykdomas (4)

2014

Nuo 2013 m. yra laisvos dvi iš trijų skyrių vadovų darbo vietų. Nuo 
2013 m. viena darbo vieta užimta laikinai, o tai prieštarauja Tarnybos 
nuostatams, kuriose nustatytas maksimalus vienerių metų laikotarpis. Antrąją 
šiuo metu yra užėmęs generalinis administracijos direktorius, kuris taip pat 
laikinai eina direktoriaus pareigas ir tokiu būdu vienu metu turi tris funkcijas.

Vykdomas (5)

2014
Nors, palyginti su 2013 m., situacija pagerėjo, 20 % darbo vietų EIT personalo 
plane 2014 m. pabaigoje vis dar buvo laisvos (palyginti su vienu trečdaliu 
2013 m. pabaigoje).

Vykdomas (6)

2014

Dalyko pabrėžimas

Neprieštaraudami 9 dalyje išreikštai besąlyginei nuomonei, Audito Rūmai nori 
atkreipti dėmesį į tai, kad EIT finansinis įnašas negali viršyti 25 % visų ŽIB 
išlaidų per pirmuosius penkerius metus – nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 
2014 m. gruodžio 31 d. Pagal ŽIB pateiktus skaičius, buvo laikomasi šios 
viršutinės ribos. Iki 2015 m. kovo 31 d. EIT gavo audito sertifikatus apie ŽIB 
papildomos veiklos (ŽIBPV) išlaidas 2010–2014 m. Be šių audito sertifikatų 
2015 m. EIT atliko ŽIB papildomos veiklos portfelio peržiūrą, siekiant 
užtikrinti, kad būtų patvirtinta tik ta veikla, kuri atitinka ŽIBPV nustatytus 
visus teisinius ir funkcinius reikalavimus, įskaitant reikalavimą turėti sąsają su 
ŽIB pridėtinės vertės veikla, finansuojama EIT.

Užbaigtas

(1) EIT nustatė naujas, nuo 2016 m. taikytinas viršutines maksimalaus EIT prisidėjimo prie bendrų ŽIB valdymo ir pridėtinių išlaidų, taip 
pat prie ŽIB individualių išlaidų vadovaujantiems darbuotojams. Tačiau Institutas neplanuoja jokių tolesnių specialių taisomųjų 
veiksmų šio klausimo atžvilgiu, kaip tai yra nurodyta jo atsakyme į 2012 finansinių metų Audito Rūmų metinę ataskaitą.

(2) 2015 m. biudžeto poreikiai buvo pervertinti 25 milijonais eurų t. y. 9,4 %; tik 241,6 milijono eurų turimų asignavimų buvo 
įsipareigota. Žemo įgyvendinimo lygio priežastis išliko ta pati. Nepanaudoti asignavimai gali būti vėl įrašomi į 2016– 
2018 m. biudžetus.

(3) ŽIB partnerių deklaruotos, su 2014m. susitarimais dėl dotacijų susijusios pajamos siekė 0,3 milijono eurų.
(4) 2015 m. darbuotojų kaita siekė 17 % (užpildyti etatai 2015 m. pradžioje). Naujo direktoriaus paskyrimo procedūra vis dar vykdoma.
(5) Vienas neužimtas etatas buvo užpildytas, kitas skyriaus vadovo etatas vis dar neužimtas ir nuo 2013 m. užpildomas ad interim 

pagrindu.
(6) 2015 m. pabaigoje 16 % Instituto etatų plano etatų buvo neužimta.
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INSTITUTO ATSAKYMAS

10–13. EIT nesutinka su Audito Rūmų išvada, kadangi pagal 2014 m. susitarimus dėl dotacijų nebuvo jokios 
„permokos“ ar netvarkingo mokėjimo Žinių ir inovacijų bendrijų (ŽIB) netiesioginėms išlaidoms atlyginti.

EIT yra bendrosios programos „Horizontas 2020“ dalis ir nuo 2014 m. sausio 1 d. turi taikyti programos „Horizontas 
2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisykles. Programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisyklių 57 straipsnio 2 dalyje 
aiškiai išdėstyta tokia pereinamojo laikotarpio nuostata: „šis reglamentas neturi įtakos atitinkamų veiksmų tęsimui ar 
pakeitimui, įskaitant visišką arba dalinį nutraukimą, kol jie bus užbaigti, arba iki finansinės paramos, kurią Komisija ar 
finansavimo įstaigos skiria pagal Sprendimą Nr. 1982/2006/EB ar bet kuriuos kitus tai paramai 2013 m. gruodžio 31 d. 
taikomus teisės aktus, skyrimo – tie teisės aktai toliau taikomi atitinkamiems veiksmams iki jų užbaigimo“. Pagal šią 
konkrečią nuostatą EIT galima laikyti „finansavimo įstaiga“, o EIT reglamentą – „kitu teisės aktu“. Pagal teisės aktus, kurie 
buvo taikytini EIT finansinei pagalbai 2013 m. gruodžio 31 d., EIT finansines taisykles, aukštojo mokslo įstaigoms, 
mokslinių tyrimų organizacijoms, ne pelno viešosioms įstaigoms ir MVĮ buvo aiškiai leidžiama atsiskaitant už netiesiogines 
išlaidas taikyti 40 % fiksuotąją normą. Todėl šios institucijos taikė 40 % fiksuotąją normą pagal 2014 m. susitarimus dėl 
dotacijų teisėtai ir tvarkingai. Taigi, EIT nesutinka su Audito Rūmų išvada, nes jokių permokų nebuvo. Nors EIT iš tiesų 
2013 m. spalio mėn. pranešė ŽIB, kad gali keistis atsiskaitymo už netiesiogines išlaidas pagal programą „Horizontas 2020“ 
taisyklės, šis pranešimas pateiktas prieš Europos Parlamentui ir Tarybai 2013 m. gruodžio 11 d. priimant programos 
„Horizontas 2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisykles, įskaitant pirmiau paminėtas 57 straipsnyje išdėstytas pereinamojo 
laikotarpio nuostatas. Pagal priimtas pereinamojo laikotarpio nuostatas EIT nereikėjo panaikinti leidimo aukštojo mokslo 
įstaigoms, mokslinių tyrimų organizacijoms, ne pelno viešosioms įstaigoms ir MVĮ atsiskaitant už netiesiogines išlaidas 
taikyti 40 % fiksuotąją normą.

Kad atitinkamos aplinkybės būtų aiškesnės, svarbu priminti 2014 m. susitarimų dėl dotacijų sudarymo eigą. 2014 m. EIT ir 
ŽIB susitarimai dėl dotacijų sudaryti remiantis 2014 m. ŽIB verslo planais, kuriuos Žinių ir inovacijų bendrijos rengė 
2013 m. Metinį kvietimą teikti 2014 m. verslo planus EIT paskelbė 2013 m. balandžio mėn. Žinių ir inovacijų bendrijoms 
išsiųsdamas Verslo planų gaires. Remdamosi EIT pateiktomis gairėmis ir konsultuodamosi su savo partneriais ŽIB 
2014 m. verslo planus parengė ir pateikė EIT iki 2013 m. rugsėjo 30 d. Kai EIT, padedamas išorės ekspertų, įvertino 
2014 m. verslo planus, EIT valdyba 2013 m. gruodžio 5 d. priėmė sprendimą dėl 2014 m. finansavimo paskirstymo Žinių 
ir inovacijų bendrijoms. Remdamosi šiuo Valdybos sprendimu, ŽIB 2014 m. sausio mėn. iš dalies pakeitė savo verslo 
planus, kad šie atitiktų skirtas lėšas. Dotacijas skyrė EIT direktorius, susitarimai dėl dotacijų pasirašyti 2014 m. vasario mėn. 
Laikantis teisinio tikrumo principo, po kvietimo teikti pasiūlymus paskelbimo finansavimo taisyklių keisti nebegalima.

Atsižvelgiant į tai ir į programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisyklių pereinamojo laikotarpio nuostatas, 
naujojo reglamento dėl programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisyklių įsigaliojimas neturėtų paveikti 
atitinkamų veiksmų (t. y. ŽIB 2014 m. verslo planų, kurie buvo parengti ir EIT įvertinti 2013 m.) tąsos iki EIT finansinės 
paramos skyrimo. Šią paramą reikėjo skirti pagal 2013 m. gruodžio 31 d. taikytinus teisės aktus.

EIT iš tikrųjų nebuvo Septintosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos (7BP) programos dalis. 
Tačiau EIT yra programos „Horizontas 2020“ dalis, dauguma ŽIB partnerių taip pat yra naudos gavėjai ir pagal 7BP, ir pagal 
kitas programos „Horizontas 2020“ programas. Todėl pereinant nuo finansinės paramos pagal programas, galiojusias iki 
programos „Horizontas 2020“, prie finansinės paramos pagal programą „Horizontas 2020“, tai yra, nuo 7BP prie 
programos „Horizontas 2020“, būtų nuoseklu taikyti tą pačią 40 % fiksuotąją normą.

Be to, svarbu priminti, kad kvietimus teikti pasiūlymus pagal 7BP Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas 
skelbė iki pat 2013 m. gruodžio mėn., o susitarimai dėl dotacijų pagal šiuos kvietimus buvo pasirašomi iki pat 
2014 m. spalio mėn. Daugelis šių susitarimų dėl dotacijų 2016 m. vis dar vykdomi ir, remiantis tomis pačiomis programos 
„Horizontas 2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisyklių pereinamojo laikotarpio nuostatomis, juos vykdant laikomasi 7BP teisės 
aktų nuostatų. EIT naudos gavėjams (ŽIB partneriams), kuriems pagal 2014 m. susitarimus dėl dotacijų taikyta 40 % 
fiksuotoji norma, nesuteikė palankesnių sąlygų.

14. Kaip nurodyta EIT 2015 m. konsoliduotoje metinėje veiklos ataskaitoje, 2015 m. dotacijų operacijų, vykdytų pagal 
2014 m. susitarimus dėl dotacijų, likutinis klaidų lygis, pritaikius ex ante ir ex post kontrolės priemonės, yra 1,46 %.
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15. Dėl atsakymuose į 10–14 punktus nurodytų priežasčių EIT apskaičiuotas 2015 m. dotacijų operacijų klaidų lygis yra 
1,46 %.

18. EIT gavo nepriklausomų auditorių audito sertifikatus dėl ŽIB papildomos veiklos išlaidų iki 2015 m. kovo 31 d., 
siekdamas užtikrinti, kad EIT 2010–2014 m. finansinis įnašas neviršytų 25 % viršutinės ribos. Pagal audituotus duomenis 
2010–2014 m. laikotarpiu procentinės finansavimo dalys buvo tokios: ŽIB „Climate KIC“ – 16 %, ŽIB „KIC InnoEnergy“ – 
19 %, ŽIB „EIT Digital“ – 21 %.

Kadangi šios procentinės dalys mažesnės už EIT ir ŽIB partnerystės pagrindų susitarimuose nustatytą 25 % viršutinę ribą, 
EIT gavo atitikties taikytinai teisinei bazei patikinimą.

Vis dėlto, Komisija ir EIT priėmė Audito Rūmų Specialiojoje ataskaitoje Nr. 4/2016 pateiktą rekomendaciją siūlyti iš dalies 
keisti EIT teisinę bazę ir panaikinti 25 % finansavimo sąlygą, kad būtų palengvinta ŽIB partneriams tenkanti veiklos ir 
finansinių ataskaitų teikimo našta. Iki to laiko, kol tokia pataisa bus priimta, EIT įgyvendins šiuo metu taikytinus teisės 
aktus.

19. EIT taiko Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato bendrajai programai „Horizontas 2020“ sukurtą 
audito sertifikatų metodiką nuo 2014 m. susitarimų dėl dotacijų. Į pataisytą metodiką įtraukti išsamesni nurodymai, 
suderintos procedūros, taip pat 63 standartinės visas išlaidų kategorijas apimančios faktinės aplinkybės.

Be to, EIT sukūrė visapusišką su dotacijomis susijusių patikinimų strategiją, kuri grindžiama ir ex ante, ir ex post tikrinimu, 
įskaitant BSP, siekdamas užtikrinti operacijų teisėtumą ir tvarkingumą.

20. EIT kitaip aiškina taikytiną teisinę bazę. EIT steigimo reglamento 16 konstatuojamojoje dalyje pateikiamas toks 
paaiškinimas dėl minėto reglamento 5 straipsnio d dalies: „Todėl tikimasi, kad pramonės, finansų ir paslaugų sektoriai 
ženkliai prisidės finansuojant EIT biudžetą, ypač – ŽIB biudžetą. ŽIB turėtų siekti, kad kuo didesnę įnašų dalį sudarytų 
privačiojo sektoriaus įnašai“.

Atsižvelgdamas į tai, EIT laikosi nuomonės, kad EIT lėšas turi telkti pirmiausia iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių, per savo Žinių 
ir inovacijų bendrijas. Todėl EIT cituotą straipsnį aiškina taip, kad EIT biudžetas, kai apie jį kalbama, apima ir ŽIB biudžetą. 
Taigi, EIT sėkmingai telkė lėšas iš kitų viešųjų ir privačiųjų šaltinių per savo Žinių ir inovacijų bendrijas. Finansavimo iš kitų 
šaltinių, ne iš EIT, dalis, skirta į trijų pirmųjų etapų ŽIB biudžetą, daugiausia skirta ŽIB deklaruotai papildomai veiklai ir 
2010–2014 m. atitinkamai sudarė 84 % („Climate-KIC“), 81 % („KIC InnoEnergy“) ir79 % („EIT Digital“).

21. Apie Žinių ir inovacijų bendrijų pagal 2014 m. susitarimus dėl dotacijų nepanaudotą 26,6 milijono eurų sumą EIT 
sužinojo, kai ŽIB 2015 m. kovo mėn. pateikė prašymus dėl faktinės 187,2 milijono eurų sumos. Tuo metu nepanaudotų 
į 2014 m. biudžetą įtrauktų asignavimų nebebuvo galima panaikinti – juos tik tada būtų buvę galima įvesti į kitų trejų metų 
biudžetus.

Tiesiogiai remdamasis patirtimi, įgyta įgyvendinant 2014 m. susitarimus dėl dotacijų, EIT persvarstė biudžetą ir 
2015 m. spalio mėn. paprašė Žinių ir inovacijų bendrijų patikslinti savo 2015 m. verslo planus bei biudžetus. ŽIB 
pataisytus verslo planus ir biudžetus pateikė 2015 m. lapkričio mėn. Sumažinus ŽIB biudžetus, EIT galėjo panaikinti 
įsipareigojimus, susijusius su nepanaudotomis sumomis, tada jos buvo panaikintos ir dar kartą įtrauktos į 2016 m. pajamų 
ir išlaidų sąmatą. Iš to matyti, kad EIT, glaudžiai bendradarbiaudamas su ŽIB, gerokai patobulino biudžeto valdymą.

Šiomis aplinkybėmis svarbios Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 4/2016 pateiktos rekomendacijos. EIT ir ŽIB 
susitarimai dėl dotacijų, pasirašyti prieš pradedant veiklą ir apimantys ilgesnį laikotarpį nei vieni metai, turėtų padėti 
pagerinti ŽIB skirtų lėšų įsisavinimo rezultatus.

22. Bendra Audito Rūmų nurodyta suma atitinka planuotą perkelti sumą – tą reikėjo padaryti dėl veiklos pobūdžio, 
t. y. paslaugų, teikiamų ir metams pasibaigus, ir 2015 m. gruodžio mėn. vykusių posėdžių, už kuriuos sąskaitos faktūros 
gautos tik 2016 m. sausio mėn. Šie planuoti perkėlimai nėra silpno EIT biudžeto valdymo požymis, veikiau tai tipinė 
biudžeto valdymo priemonė.

23. EIT paprašė Komisijos procesą dėl visiško finansinio savarankiškumo pradėti iš naujo. Komisija 2016 m. kovo mėn. 
parengė šio proceso planą ir tvarkaraštį. Remiantis preliminariu tvarkaraščiu, Komisija baigs rengti finansinio 
savarankiškumo vertinimo ataskaitą 2016 m. gruodžio mėn.–2017 m. sausio mėn.
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24. Kadangi EIT biudžetas yra metinis, o ES biudžetas dažniausiai patvirtinamas ne anksčiau kaip gruodžio viduryje, 
konkrečių metų susitarimų dėl dotacijų negalima pasirašyti iki tų metų sausio 1 d. EIT įsipareigojo sumažinti atotrūkį tarp 
priemonės įgyvendinimo pradžios datos, nustatytos ŽIB veiklos planuose, ir dotacijų susitarimų pasirašymo datos. Dėl to 
2014 m. susitarimai dėl dotacijų su trimis ŽIB pasirašyti 2014 m. vasario mėn.

Kalbant apie 2014 m. kovo mėn. pasirašytų susitarimų dėl dotacijų pakeitimus, svarbu pažymėti, kad dėl vykstančių derybų 
dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos ir programos „Horizontas 2020“, EIT 2014 m. metinį biudžetą supo 
didelis netikrumas. Todėl EIT valdyba laikėsi atsargios pozicijos ir 2013 m. rugsėjo mėn. nusprendė 2014 m. susitarimams 
dėl dotacijų paskirstyti tik 180 milijonų eurų – pirmąją dalį. Patvirtinus 2014 m. metinį biudžetą, 2014 m. kovo mėn. 
visoms trims ŽIB EIT skyrė antrąją dotacijų dalį, kurių suma iš viso siekė 38,5 mln. EUR.

25. „EIT Digital“ magistro studijų programoje galima išskirti švietimo veiklą, kuriai skiriamos vienkartinės išmokos, ir 
veiklą, kurioje dengiamos faktinės išlaidos. Iš vienkartinių išmokų mokesčiams už mokslą dengiamos universitetų išlaidos, 
susijusios su studentų dalyvavimu techniniuose kursuose. Kita vertus, veikla, už kurią atsiskaitoma pagal faktines išlaidas, 
yra susijusi su konkrečiais „EIT Digital“ mokymosi tikslais, ja studentams sukuriama pridėtinė vertė, palyginti su tipinėmis 
magistro studijų programomis, kurias siūlo dalyvaujantys universitetai.

EIT sutinka, kad turėtų pereiti prie vienkartinės išmokos modeliu grindžiamo ŽIB magistro studijų programų finansavimo ir 
taip supaprastinti atsiskaitymą už išlaidas, kai tik surinks pakankamai statistinių duomenų, kad galėtų apskaičiuoti tokią 
vienkartinę išmoką pagal ES finansinio reglamento 124 straipsnio 2 dalies nuostatas.

26. EIT laikosi nuomonės, kad priemokos kaip kintamoji bazinio atlygio ŽIB vadovaujančiajam personalui dalis atitinka 
visas atitinkamas taisykles ir reglamentus, visų pirma programos „Horizontas 2020“ anotuoto pavyzdinio dotacijos 
susitarimo 1.1.3 skirsnį, kuriame išdėstytos paramos gavėjams mokamų kintamųjų dalių tinkamumo sąlygos. Tiksliau, 
kintamąsias dalis buvo leista mokėti pagal darbo sutartis, jos buvo apskaičiuojamos remiantis objektyviomis sąlygomis, šias 
sąlygas juridinis asmuo ŽIB dokumentavo, o EIT patikrino. Darbuotojams faktiškai sumokama grynoji suma priklauso nuo 
taikytino mokesčio prie pajamų šaltinio dydžio ir darbuotojų individualios mokestinės padėties. Jeigu mokesčių, sumokėtų 
nuo bendrosios Audito Rūmų nurodytos sumos, dydis sudarė apie 40–50 %, grynoji vienam asmeniui išmokėta suma 
vidutiniškai siekė apie 6 000–7 000 eurų.

Nors priemokų – ir tų, kurios sudaro kintamąją atlygio dalį, ir tų, kurios mokamos už rezultatus – atlyginimas galbūt yra 
neįprasta praktika, tikslai, kurių siekia ŽIB, kaip verslo organizacijos, pavyzdžiui, siekti finansinio tvarumo, taip pat 
neįprasti ir nėra aprašyti jokioje programoje. Kintamųjų išmokų kaip bazinio atlygio dalies mokėjimas gali būti didelė 
paskata siekti gerų rezultatų ir užtikrinti, kad būtų pasiekti ekonominio naudingumo tikslai. Iš tikrųjų atlygis už rezultatus 
ŽIB vadovaujančiajam personalui laikomas tinkamiausiu, kai veikla grindžiama verslo modeliu. Be to, svarbu pažymėti, jog 
bus užtikrinta, kad EIT indėlis į ŽIB vadovaujančiojo personalo darbo užmokestį, įskaitant priemokas, neviršytų EIT 
2016 m. susitarimuose dėl dotacijų nustatytos viršutinės ribos.

Pagaliau pažymėtina, kad EIT laikosi nuomonės, jog šiuo atveju svarbi Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 4/2016 
rekomendacija Nr. 3. Audito Rūmai nurodo, kad „EIT <…> turėtų siekti didesnio savarankiškumo ir pasinaudoti programos 
„Horizontas 2020“ teisinio pagrindo lankstumu. Pirmiausia jis turėtų patvirtinti specialias taisykles, kurios būtų pritaikytos 
ŽIB partnerių poreikiams“. Leisdamas taikyti atitinkamo juridinio asmens ŽIB sukurtą veiklos rezultatais pagrįsto atlygio 
sistemą, EIT būtent tai ir darė.

Kalbant apie kito ŽIB partnerio, garsaus viešojo universiteto, pirktas ryšių su visuomene paslaugas, svarbu pažymėti, kad 
ryšių su visuomene paslaugas teikiantis subrangovas buvo pasirinktas konkurso būdu, o konkursas vykdytas visapusiškai 
laikantis ŽIB partnerio pirkimo taisyklių. Todėl EIT laikosi nuomonės, kad buvo užtikrintas didžiausias veiklos ekonominis 
naudingumas ir kad patikimo finansų valdymo principų buvo laikomasi. Audito išvada dėl patikimo finansų valdymo 
neaiški, nes Audito Rūmai nepateikė lyginamųjų kainų, su kuriomis būtų galima palyginti kainas, už kurias ŽIB partneris 
pirko paslaugas.

27. Rangovas, su kuriuo sudaryta preliminarioji sutartis, subrangovą pasirinko ir su juo sutartį sudarė laikydamasis 
Komisijos preliminariosios sutarties sąlygų. Rangovas teikė specializuotas paslaugas, pavyzdžiui, kūrė INNOVEIT 
koncepcijos metmenis, parengė patrauklią ir nuoseklią programą, vedė ir padėjo suorganizuoti trijų dienų renginį.
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Remiantis informacija, gauta iš rangovo, su kuriuo sudaryta preliminarioji sutartis, jis drauge su aptariamu subrangovu per 
kelerius praėjusius metus organizavo keletą renginių įvairiems Komisijos generaliniams direktoratams. Standartiniai šio 
subrangovo minėtiems renginiams taikyti vyresniųjų bei jaunesniųjų konsultantų paslaugų įkainiai atitinkamai buvo 2 500 
eurų ir 900 eurų. Iš tikrųjų, INNOVEIT atveju subrangovas pritaikė 10 % nuolaidą. Rangovas, su kuriuo sudaryta 
preliminarioji sutartis ir kuris bendradarbiauja ir su kitais moderatoriais, patikino EIT, kad taikyti įkainiai konkurencingi, 
palyginti su šių paslaugų rinkos kainomis.

Taigi, 2 250 eurų vyresniojo konsultanto paslaugų įkainis yra laikomas rinkos įkainiu, atspindintis ir aukšto lygio įgūdžius, 
ir kompetenciją, kurių reikia prašomoms užduotims įvykdyti, ir vykdyto darbo, kuris daugiausia buvo koncepcinis (o ne 
logistinis, susijęs su konferencijos organizavimu) pobūdį. Pagaliau svarbu pažymėti, kad Švietimo ir kultūros generalinio 
direktorato ir EIT pasirašytame susitarimo memorandume dėl viešojo pirkimo šiai preliminariajai sutarčiai sudaryti yra 
nustatyta, kad EIT negali dalyvauti tarpinstituciniame kvietime dalyvauti konkurse ir tada tas pačias prekes arba paslaugas 
pirkti kitais būdais. Todėl organizuodamas INNOVEIT renginius EIT turėjo naudoti Komisijos preliminariąją sutartį. 
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