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2007-2013 m. ir 2014-2020 m. ES periodų skirtumai
• 2007-2013 m. išlaidos buvo grindžiamos pirminiais
dokumentais (teikiant dokumentų kopijas), taikant
fiksuotuosius įkainiais (darbo užmokesčio išlaidos) ir vienodo
dydžio normą (netiesioginės išlaidos). 2014-2020 m. išlaidos
bus grindžiamos supaprastintai, t. y. pagal fiksuotuosius
įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas.
• 2014-2020 m. periode – kryžminio finansavimo išlaidos
(mokslinė laboratorinė įranga, kitas ilgalaikis turtas, įrengimai
ir įrenginiai) nefinansuojamos.

• 2014-2020 m. periodas pailgėja vieneriais metais, lyginant su
2007-2013 m. periodu - išlaidos turi būti patirtos iki 2023-1231 (+3 metai nuo laikotarpio pabaigos).

Baigti projektai

Nefinansuojami projektai, kurie buvo fiziškai baigti arba
visiškai įgyvendinti iki paraiškos pateikimo dienos,
nepriklausomai nuo to, ar projekto vykdytojas atliko visus
susijusius mokėjimus (pvz., tiekėjams, rangovams).

Kada išlaidos laikomos faktiškai patirtomis?

• Jei jos skirtos apmokėti (taip pat - avansu, jeigu pateikta
išankstinio mokėjimo grąžinimo garantija, laidavimo ar
laidavimo draudimo dokumentas) už prekes, paslaugas ar
darbus, DU, ar kitoms nustatytoms išmokoms (pavyzdžiui,
dienpinigiams, stipendijoms) išmokėti;

• Supaprastinai apmokamos išlaidos;

Biudžeto išlaidų kategorijos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Žemė;
Nekilnojamasis turtas;
Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai;
Įranga, įrenginiai ir kitas turtas;
Projekto vykdymas;
Informavimas apie projektą;
Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją normą

Projekto biudžetas pildomas rodiklių pagrindu, tačiau (nauja) 6
ir 7 kategorijų išlaidos nėra priskiriamos fiziniams rodikliams.

5 biudžeto išlaidų kategorija: vykdymo išlaidos
Apima ir paslaugų, nusidėvėjimo, trumpalaikio turto pirkimo išlaidas (išskyrus viešinimą)!
Vykdymo išlaidų pavyzdžiai:
• Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir atlygio projektą vykdantiems fiziniams
asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos;
• Projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos;
• (nauja) – patalpų nuomos išlaidos;
• projekto veiklose dalyvaujančių asmenų DU išlaidos (tik kaip nuosavas įnašas, jeigu PFSA nenustatyta
kitaip), komandiruočių, kelionių, dalyvavimo renginiuose ir pan. išlaidos;
• tarptautinio partnerio, svečio iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo išlaidos;
• stipendijos, studento (mokinio) krepšelis, norminė studijų kaina ir kitos PFSA nustatytos išmokos;
• galimybių studijos, (nauja – investicijų projekto), tyrimų, studijų, metodikų rengimo, mokymų
organizavimo ir vykdymo, leidybos ir panašios išlaidos;
• mokymo ir ugdymo priemonių bei kito trumpalaikio turto, išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus
baldus, įrangą ir įrenginius, pirkimo ir nuomos išlaidos, įrangos nuomos išlaidos;
• projekto vykdytojui (partneriui) priklausančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
(jei projekto vykdytojas ir (arba) partneris yra biudžetinė įstaiga, šios išlaidos galimos tik iš projekto
vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavo įnašo);
• projekto veikloms vykdyti (įskaitant dalyvių apgyvendinimą) reikalingų transporto priemonių, patalpų
eksploatavimo (komunalinių, ryšio paslaugų ir pan.) išlaidos;
• kitos projekto veikloms įvykdyti būtinos išlaidos.

Eksploatavimas
• Tinkamomis finansuoti laikomos projekto veikloms vykdyti
reikalingų:
transporto priemonių panaudos ir (ar) eksploatavimo išlaidos (sunaudotų
degalų, perduotų naudoti tepalų, padangų, plovimo medžiagų, filtrų,
smulkių detalių įsigijimo ir pan. išlaidos);
Patalpų eksploatavimo išlaidos (komunalinių paslaugų, šildymo, patalpų
tvarkymo ir pan.)

• Nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos – tik jeigu
neįtrauktos į nuomos kainą.

Nusidėvėjimas (amortizacija)
• Tinkamos finansuoti yra tiek materialiojo, tiek nematerialiojo turto
nusidėvėjimo sąnaudos.
• Tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti šiuos reikalavimus:
o Nudėvimam turtui įsigyti negalėjo būti naudojamos viešosios (įskaitant
ir kitų šalių) lėšos, ir dėl to būtų pažeistos nuostatos dėl dvigubo
finansavimo;
o Nusidėvėjimo sąnaudos turi būti apskaičiuotos pagal projekto
vykdytojo patvirtintus nusidėvėjimo normatyvus, atitinkančius teisės
aktų nuostatas;
o Tinkamos tik projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpiu
patirtos nusidėvėjimo sąnaudos
• Tinkamomis finansuoti laikomos ir projekto vykdytojui priklausančio turto,
kurį projekto vykdytojas gavo neatlygintinai (dovanų, perdavimo, mainų
būdu dar pan.) ar pasigamino, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos.

Darbo užmokestis (nauja)
Atskira darbo sutartis (dėl papildomo darbo) toje pačioje darbovietėje su
darbuotoju gali būti nesudaroma, kai šalia pagrindinių pareigų sulygstama dėl
papildomų pareigų ar papildomo darbo toje pačioje darbovietėje ir jis gali būt
atliekamas tiek per normalų darbo laiką pagrindinėje darbovietėje, tiek kitu
laiku. Toks susitarimas turi būti išreiškiamas ne sudarant naują darbo sutartį, o
aptariant tai galiojančioje darbo sutartyje (darbo sutarties modifikavimas).
Papildant pagrindinio darbo sutartį papildomomis pareigomis ar sutariant dėl
papildomo darbo, neturi būti pažeistas DK 144 straipsnis „Darbo laiko trukmė“.
Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas,
valstybės tarnautojas negali eiti daugiau negu vienerias valstybės tarnautojo
pareigas, dirbti pagal darbo sutartį valstybės ar savivaldybės institucijoje ar
kitoje įstaigoje, kurioje jis eina valstybės tarnautojo pareigas.

Dienpinigiai

Nauja: grįžtant iš komandiruotės į užsienio valstybę, už dieną,
kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena,
tinkamomis finansuoti išlaidomis laikoma 50 proc. Lietuvos
Respublikos teisės aktuose nustatytos dienpinigių normos
(svarbu!
numatoma
taikyti
ir
nebiudžetinėms
įmonėms/organizacijoms).

Priemonės įgyvendinimas visuotinės dotacijos būdu

Veiksmų programos priemonė įgyvendinama visuotinės
dotacijos būdu,
• kai numatoma finansuoti vienarūšes veiklas;
• projektų išlaidas apmokamos taikant tik supaprastintą išlaidų
apmokėjimą.

Supaprastinimų rūšys
• Fiksuotasis įkainis (FĮ) – iš anksto nustatytas vienodas projekto
išlaidų vieneto įkainis, pavyzdžiui, 1 val. DU, 1 km transporto
išlaidų įkainis, 1 kelionės į x šalį įkainis;
• Fiksuotoji suma (FS) – iš anksto nustatyta bendra projekto ar jo
dalies išlaidų suma, pavyzdžiui, 1 stažuotės fiksuotoji suma, 1
seminaro fiksuotoji suma;
• Fiksuotoji norma (FN) – procentais išreikšta norma nuo visų ar
dalies projekto tinkamų finansuoti išlaidų, pavyzdžiui, kelionių
išlaidų dalis (%) nuo DU, netiesioginių išlaidų dalis (%) nuo visų
tinkamų finansuoti išlaidų

Nustatymo reikalavimai
• FĮ, FS ir FN turi būti nustatomi vadovaujantis bent vienu iš šių būdų:
- Atlikto reprezentatyvaus tyrimo rezultatais (kai įvertinamos
vidutinės rinkos kainos, statistiniai duomenys, projektų istoriniai
duomenys ar kiti duomenys);
- LR ar ES teisės aktuose ar kituose dokumentuose galiojančia
supaprastinto išlaidų apmokėjimo schema, jeigu ji taikoma panašiems
projektams ir panašiems projektų vykdytojams;
- Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu (tik ESF projektams,
kurių bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 100 000 EUR)
• ESF projektuose, kurių bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija
50 000 EUR (išskyrus, kai projektui taikoma valstybės pagalbos schema) bei
visuotinių dotacijų priemonių projektų išlaidos apmokamos tik
supaprastintai.

Bendrieji taikymo reikalavimai (1)

•

Galimybė taikyti supaprastintai apmokamas išlaidas ir jų
dydžiai (išskyrus, tai nustatoma individualiai ESF projektams
iki 100 000 EUR) nustatomi PFSA;

•

Supaprastintai išlaidos gali būti apmokamos tik išlaidų
kompensavimo būdu, (nauja) išskyrus atvejus, kai
deklaruojama fiksuotoji norma apskaičiuojama nuo sąskaitų
apmokėjimo būdu deklaruotų išlaidų.

Bendrieji taikymo reikalavimai (2)
•

Projekto paraiškoje pareiškėjas gali nurodyti mažesnius negu
maksimalūs PFSA nurodyti supaprastintai apmokamų išlaidų
dydžiai, kurie vėliau perkeliami ir į to projekto sutartį;

•

Projekto sutartyje nustatytų FĮ ir FS dydis projekto
įgyvendinimo metu nėra keičiamas, išskyrus, jeigu pasikeičia
jų taikymą reglamentuojantys teisės aktai (netiesioginių
išlaidų FN gali būti keičiama ir projektui skyrus papildomą
finansavimą);

•

Jei projekto vykdytojo faktinės išlaidos yra didesnės negu
apmokamos pagal nustatytus dydžius, skirtumą jis apmoka iš
savo nuosavų lėšų.

Fiksuotųjų įkainių (FĮ) taikymas
• Išlaidos pagal FĮ pripažįstamos tinkamomis finansuoti
proporcingai pasiektiems kiekybiniams rezultatams (išlaidų
suma nustatoma FĮ kiekybinio rezultato vienetų skaičių
padauginus iš FĮ dydžio);
• Įgyvendinančiajai institucijai teikiami dokumentai, įrodantys
kiekybinio rezultato pasiekimą;
• Įgyvendinančiajai institucijai neteikiami projekto išlaidų,
patirtų taikant FĮ, įprasti išlaidų pagrindimo ir tokių išlaidų
apmokėjimo įrodymo dokumentai.

Fiksuotųjų sumų (FS) taikymas
• Viename projekte FS (ar keleto FS suma) negali viršyti 100 000
EUR;

• FS išmokama pagal pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas
veiklos įvykdymas (rezultato ir jo požymių pasiekimas);
• Įgyvendinančiajai institucijai neteikiami įprasti projekto išlaidų,
apmokamų taikant FS, išlaidų pagrindimo ir tokių išlaidų
apmokėjimo įrodymo dokumentai (išskyrus atvejus, kai jie
atitinka veiklos įvykdymo įrodymo dokumentus);

• Išlaidos pagal FS pripažįstamomis tinkamomis finansuoti tik tuo
atveju, jeigu projekto vykdytojas įgyvendina veiklą projekto
sutartyje nustatytomis sąlygomis; priešingu atveju visos
išlaidos pagal FS yra netinkamos finansuoti (=0).

Fiksuotoji norma (ESF atveju)
„STANDARTINĖ fiksuotoji norma“
(nustatytas proc. nuo tiesioginių projekto
išlaidų, ESF – atėmus kryžminio
finansavimo išlaidas)

Fiksuotoji norma

Netiesioginėms išlaidoms
„15 procentų fiksuotoji norma“
(15 proc. nuo vykdančiojo personalo darbo
užmokesčio išlaidų (įskaitant atlygį pagal
paslaugų ir autorines sutartis)

Daliai tinkamų finansuoti
projekto išlaidų

„40 procentų fiksuotoji norma“ (tik
ESF)
(40 % vykdančiojo personalo išlaidų
kitoms išlaidoms)

„ Individuali fiksuotoji norma“ (tik
ESF):
(Individualiai nustatoma projektui, kai
bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma

Netiesioginėms ir (arba) daliai
tiesioginių projekto išlaidų

neviršija 100 000 EUR)

„Kita fiksuotoji norma“
(nustatyta tyrimo būdu (tikėtina, priemonių
lygiu)

ESF – pateikiamos Projektų
administravimo ir finansavimo
taisyklių 10 priede

ERPF/SF – pateikiamos
Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių 10 priede

Netiesioginių išlaidų FN
FN apima šias išlaidas:
• Projekto administravimo ir susijusias išlaidas:
– Projekto vykdytojo (partnerių) darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos
už laiką, dirbtą administruojant projektus;
– Projektą administruojančių asmenų mokymo projekto administravimo
klausimais išlaidas;
– Su projekto administravimu susijusių prekių pirkimo, patalpų, įrangos,
transporto priemonių nuomos, turto eksploatavimo išlaidas;
– Projekto administravimo paslaugų pirkimo išlaidas;
– Projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių paslaugų ir
ryšio išlaidas;
• Finansinių paslaugų pirkimo išlaidas (avanso draudimo, banko mokesčių ir
kitų finansinių paslaugų pirkimo išlaidas);
• Projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugų pirkimo išlaidas;
• Turto draudimo išlaidas (tik iš ESF lėšų bendrai finansuojamų projektų).

Standartinės netiesioginių išlaidų FN patikra
 Projekto sutartyje nustatyta standartinė FN dar kartą
įvertinama tikrinant galutinį MP:
– Nustačius, kad FN turėjo būti mažesnė ir todėl projekto
vykdytojui buvo išmokėta didesnė, nei priklauso,
netiesioginių projekto išlaidų suma, išmokėtų lėšų perviršis
yra susigrąžinamas;
– Nustačius, kad FN galėtų būti didesnė (pvz., dėl
sumažėjusios veiklų rangos dalies), FN nėra keičiama.

Netinkamos finansuoti išlaidos (1)
• skolos palūkanos, išskyrus atvejus, kai teikiamos palūkanų ar garantinio
mokesčio subsidijos;
• PVM, kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galima įtraukti į PVM
atskaitą, net jeigu toks PVM į atskaitą įtrauktas nebuvo, bei PVM, kurį
sumokėjo užsienio apmokestinamasis asmuo (kaip jis apibrėžtas Pridėtinės
vertės mokesčio įstatyme);
• naudoto turto įsigijimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai perkamas
nekilnojamasis turtas ar kultūros vertybės, kai mokymosi tikslais perkama
įranga ar kitas turtas, kurie bus naudojami ne pagal pirminę savo paskirtį, ar
kai dėl paveldosaugos reikalavimų teisės aktuose nustatytais atvejais
negalima naudoti naujų medžiagų;
• išlaidos, patirtos atsiradus teigiamiems skirtumams dėl valiutos kurso
pasikeitimo;
• baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;
• transporto priemonių (išskyrus tikslines transporto priemones, būtinas
projekto uždaviniams įgyvendinti) pirkimo išlaidos;
• išlaidos, kurios padidina projekto sąnaudas, proporcingai nesukurdamos
pridėtinės vertės;

Netinkamos finansuoti išlaidos (2)
• nepagrįstai didelės išlaidos (įgyvendinančioji institucija turi teisę atlikusi
rinkos kainų analizę pripažinti netinkamomis finansuoti tą išlaidų dalį, kuri
viršija analizės išvadoje nurodytą konkrečiai investicijai nustatytą didžiausią
rinkos kainą);
• išlaidos, patirtos vykdant sutartis (jų dalį), sudarytas su tarpininkais ar
konsultantais, kuriose darbų ar paslaugų kaina siejama su išlaidų dydžiu,
nepagrįstu faktine atlikto darbo ar suteiktų paslaugų verte;
• išlaidos, patirtos iš projekto vykdytojo ar partnerio įsigyjant prekes,
paslaugas (įskaitant trumpalaikio ir ilgalaikio turto, taip pat nekilnojamojo
turto nuomą) ar darbus;
• išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių
išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES struktūrinių
fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės
paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų
pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną
kartą.

Ačiū

