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I. ĮVADAS

Kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimu (toliau Tyrimas) siekiama nustatyti projekto vykdytojo patiriamų išlaidų, susijusių su kviestinio mokslininko
dalyvavimu doktorantūros procese arba kviestinio mokslininko vizito į Lietuvos mokslo ir studijų
institucijas vykdant mokslinius tyrimus, rūšis bei apskaičiuoti šių išlaidų fiksuotųjų įkainių maksimalius
dydžius.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo
priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ 9
skirsnis nustato priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Parama mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinei
veiklai“ (toliau – Priemonė Nr. 09.3.3-LMT-K-712), kurioje viena iš remiamų veiklų yra ,,1.3.7. Mokslininkų,
tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš
Lietuvos ir į Lietuvą“.
Šios veiklos poveiklės, pagal kurias numatoma finansuoti mokslines išvykas į Lietuvą, apima
kviestinių mokslininkų dalyvavimą doktorantūros procese ir kviestinių mokslininkų vizitus į Lietuvos
mokslo ir studijų institucijas vykdant bendrus mokslinius tyrimus. Priemonė Nr. 09.3.3-LMT-K-712 bus
įgyvendinta visuotinės dotacijos būdu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 897 ,,Dėl mokslo
doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Mokslo doktorantūros nuostatų 25 punktas nustato:
,,25. <...>Tarp gynimo tarybos narių ir disertanto ar jo vadovo (disertaciją ginant eksternu – konsultanto)
negali kilti interesų konfliktas. Ne mažiau kaip vienas gynimo tarybos narys turi būti iš užsienio mokslo ir
studijų institucijos. Ginant lituanistinio pobūdžio disertaciją, mokslininkai iš užsienio mokslo ir studijų
institucijų į gynimo tarybą įtraukiami pagal poreikį“, todėl būtina užtikrinti kviestinių mokslininkų iš
užsienio mokslo ir studijų institucijų dalyvavimą doktorantūros procese.
Taip pat, siekiant skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas vykdyti mokslinius tyrimus, skatinti
mokslininkų mobilumą, didinti Lietuvos mokslininkų ir jų tyrimų žinomumą tarptautinėje mokslo
bendruomenėje ir sudaryti galimybes dalintis teorinėmis ir praktinėmis mokslo žiniomis, pagal Priemonę
Nr. 09.3.3-LMT-K-712 numatoma skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas kviesti šių institucijų
vykdomuose moksliniuose tyrimuose dalyvauti kviestinius mokslininkus iš užsienio valstybių.

Kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių taikymas leis supaprastinti 20142020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų investicijų programos projektų administravimą,
sumažinti projektų vykdytojų administracinio personalo ir įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų laiko
sąnaudas ir paprasčiau planuoti projekto išlaidas rengiant paraiškas.
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Tyrimo ataskaitoje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir jų maksimalius dydžius planuojama taikyti
pagal Priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 finansuojant kviestinių mokslininkų vizitus į Lietuvą (dalyvauti
doktorantūros procese arba moksliniuose tyrimuose).
Tyrimo ataskaitoje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir jų maksimalius dydžius galima taikyti ir
kituose panašiuose projektuose, susijusiuose su mokslininkų mobilumu, t.y. kviestinių mokslininkų
tiksliniais vizitais į Lietuvą.
Tyrime vartojamos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytos sąvokos. Taip pat
tyrimo ataskaitoje vartojamos šios sąvokos:

Dalyvavimas doktorantūros procese – kviestinio mokslininko dalyvavimas disertacijos gynime
gynimo tarybos sudėtyje;

Kviestinis mokslininkas – užsienio mokslo ir studijų institucijoje dirbantis mokslininkas,
atvykstantis į Lietuvą dalyvauti doktorantūros procese arba bendriems moksliniams tyrimams vykdyti;
Tyrimo atlikimo etapai.

1. Atlikta istorinių duomenų analizė ir prielaidų apžvalga;

2. Atlikta su tyrimo objektu susijusių Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos galiojančių teisės
aktų analizė;
3. Nustatyti fiksuotųjų įkainių dydžiai.

Tyrimą atliko Lietuvos mokslo taryba 2016 m. kovo-balandžio mėn.

II. TYRIMO METODIKA

II.1 Tyrimo prielaidos ir duomenų šaltiniai

Tyrimo metu buvo išanalizuoti panašaus projekto istoriniai duomenys - atlikta Lietuvos mokslo
tarybos įvykdyto ES struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Konkursinis trumpalaikių
mokslininkų vizitų finansavimas“, kuris buvo įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę
„Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“, analizė. Šis projektas
pradėtas įgyvendinti: 2009 m. lapkričio 16 d. ir baigtas 2015 m. gegužės 16 d.

Iki projekto pabaigos buvo paskelbti 9 kvietimai teikti paraiškas finansinei paramai disertacijų
gynimo procese gauti ir 12 kvietimų užsienio mokslininkų vizitams į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas
moksliniams tyrimams vykdyti.

Šiame projekte priimančiajai institucijai1, kviečiančiai kviestinį mokslininką dalyvauti
doktorantūros procese ir (arba) vykdyti mokslinius tyrimus skiriamos maksimalios sumos buvo nustatytos
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2013 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-189 ,,Dėl rekomendacijų
projekte „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ numatytiems trumpalaikiams
mokslininkų vizitams skiriamų lėšų apskaičiavimo patvirtinimo“ patvirtintų ,,Rekomendacijų dėl projekte
„Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ numatytiems trumpalaikiams mokslininkų
1

Projekto „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ vykdytojas buvo Lietuvos mokslo taryba, o mokslo ir studijų
institucijos, kviečiančios kviestinius mokslininkus, buvo vadinamos priimančiosiomis institucijomis.
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vizitams skirtų lėšų apskaičiavimo (aktuali redakcija patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014
m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2013 m. gegužės 17 d.
įsakymo Nr. V-189 „Dėl rekomendacijų projekte „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų
finansavimas“ numatytiems trumpalaikiams mokslininkų vizitams skiriamų lėšų apskaičiavimo
patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Lietuvos mokslo tarybos rekomendacijos) numatytiems trumpalaikiams
mokslininkų vizitams skiriamų lėšų apskaičiavimo“ 4 punkte (paramos suma dalyvauti moksliniame tyrime)
ir 6 punkte (atlyginimas dalyvaujančiam doktorantūros procese), konkrečiai:
-

-

4 punkte numatyta, kad paramos suma dalyvauti moksliniame tyrime Lietuvoje susideda iš dviejų
dalių: 1) už pirmąsias 7 dienas skaičiuojamas iki 1737,72 Eur atlyginimas. Už 8-ą ir tolesnes dienas
– iki 136,12 Eur per dieną. Bendra vizito trukmė negali būti trumpesnė nei 7 dienos ir viršyti 30
dienų laikotarpio; 2) papildomos išlaidos gali sudaryti iki 20 procentų numatyto (aukščiau
nurodyto) atlygio. Už skirtas lėšas galima pirkti reikalingas specialiąsias priemones (reagentus,
kitas moksliniam tyrimui atlikti naudojamas priemones), išskyrus įrangą, įrengimus ir ilgalaikį
turtą;

6 punkte numatyta, kad dalyvaujančiam doktorantūros procese skaičiuojamas iki 955,75 Eur
atlyginimas, o bendra vizito trukmė negali viršyti 4 dienų laikotarpio.

Atkreiptinas dėmesys, kad šios sumos aukščiau minimose Lietuvos mokslo tarybos
rekomendacijose buvo nustatytos neatlikus išsamaus tyrimo / poreikių vertinimo, todėl negali būti
laikomos pagrįstomis ir naudotinomis nustatant fiksuotųjų įkainių dydžius 2014-2020 m. laikotarpiu.
2014-2020 m. laikotarpiu pagal Priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 finansuojant kviestinių
mokslininkų vizitus į Lietuvą planuojama patirti tokias išlaidas:
1. Kviestinio mokslininko iš užsienio atvykimo į Lietuvą ir atgal išlaidos;
2.

Kviestinio mokslininko apgyvendinimo bei pragyvenimo Lietuvoje išlaidos.

Siekiant efektyviau naudoti ribotas priemonės lėšas (t.y. finansuoti daugiau kviestinių mokslininkų
vizitų) bei vengiant dvigubo finansavimo rizikos, iš projekto lėšų nenumatoma apmokėti kviestinių
mokslininkų darbo užmokesčio už darbą dalyvaujant doktorantūros procese ar moksliniuose tyrimuose.
Esant poreikiui, tokias išlaidas projekto vykdytojas turi teisę apmokėti savo lėšomis, tačiau tokios išlaidos
negali būti pripažįstamos tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis ir kaip nuosavas įnašas.

Taigi, nesant reprezentatyvaus tyrimo būdu nustatytų dydžių ir tinkamų naudoti istorinių
duomenų, kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje fiksuotuosius įkainius nuspręsta apskaičiuoti tokiu būdu:
-

-

Kelionių (skrydžių) išlaidoms apmokėti taikyti Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m.
spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 patvirtintos Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių
apskaičiavimo tyrimo ataskaitos (galiojančios versijos) 2 lentelėje nustatytus kelionės į užsienį
fiksuotųjų įkainių dydžius
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai

Apgyvendinimo ir pragyvenimo Lietuvoje išlaidų dydžiams įvertinti: atlikti Lietuvos
Respublikos bei Europos Sąjungos galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinių
komandiruočių bei dienpinigių ir/ar kitų pragyvenimo išlaidų (įskaitant apgyvendinimo
išlaidas) apmokėjimą, analizę ir pasirinkti tinkamiausią fiksuotųjų įkainių nustatymo metodiką,
pagal kurią nustatyti fiksuotieji įkainiai būtų pagrįsti, nesudėtingai apskaitomi ir patogūs
taikyti.

Atitinkamai, tyrimo metu buvo išanalizuoti šie Lietuvos Respublikos teisės aktai:
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1. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių patvirtinimo“;

2.
3.
4.

Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 ,,Dėl tarnybinių
komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl
dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“
(toliau – įsakymas Nr. 116);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 924 ,,Dėl bazinės
socialinės išmokos dydžio patvirtinimo“.

Taip pat buvo išanalizuotos Europos Komisijos išorinės pagalbos sutartims galiojančios aktualios
per diem normos, skelbiamos oficialioje Europos Komisijos interneto svetainėje (tyrimo metu aktualios
normos galioja nuo 2015 m. kovo 18 d., normos Kolumbijoje – nuo 2015 m. balandžio 21 d.):
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm

II.2 Tyrimo metodika

Išanalizavus Tyrimo ataskaitos II.1 dalyje nurodytus teisės aktus nustatyta, kad įsakymu Nr. 116
nėra nustatomos dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos Lietuvoje, kurios būtų aktualios į
Lietuvą atvykstantiems kviestiniams mokslininkams. Šiame teisės akte nustatytos tik dienpinigių ir
gyvenamojo ploto nuomos normos užsienio valstybėse, tačiau nėra nustatytų normų Lietuvos Respublikai,
kai ji laikoma užsienio valstybe.
Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių 17.1 punkte
nustatyta, darbuotoją siunčiant į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje, jam išmokami
15 procentų patvirtinto bazinės socialinės išmokos dydžio dienpinigiai, jeigu komandiruotė trunka ilgiau
nei vieną darbo dieną, už įsakyme ar potvarkyje nurodytą komandiruotės laiką.
Vadovaujantis šiuo teisės aktu, dienpinigių norma Lietuvoje sudaro tik 5,7 Eur (38 Eur*15%) per
dieną. Ši norma taikoma Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ar organizacijų darbuotojų
komandiruotėms, taigi, įprastai tokia dienpinigių suma išmokama Lietuvos Respublikos teritorijoje
gyvenantiems ir Lietuvos įmonėse, įstaigose ar organizacijose dirbantiems asmenis. Tačiau tokia
dienpinigių suma nėra pakankama kompensuoti įprastines pragyvenimo išlaidas (maitinimosi, vietinių
kelionių ir kitas smulkias kelionės išlaidas) atvykus į užsienio šalį (kviestinio mokslininko atveju – Lietuvą).
Pavyzdžiui, vadovaujantis įsakymu Nr. 116, iš Lietuvos į gretimą užsienio šalį – Lenkijos Respubliką – į
tarnybinę komandiruotę iš Lietuvos siunčiamam asmeniui jau būtų išmokama 44 Eur/dieną dienpinigių
suma ir apmokamos gyvenamojo ploto nuomos išlaidos iki 145 Eur/naktį, nors, vadovaujantis EUROSTAT
duomenimis2, gyvenimo lygis (vienam gyventojui tenkanti bendrojo vidaus produkto dalis, išreikšta
perkamosios galios standarto vienetais (PGS)) Lietuvoje (75 PGS vienetai) yra aukštesnis negu Lenkijoje
(68 PGS vienetai). Taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra nustatytos gyvenamojo ploto
nuomos normos, už šias išlaidas atsiskaitoma pagal faktą, pateikiant atitinkamus buhalterinės apskaitos
dokumentus (apgyvendinimo įstaigos sąskaitas faktūras ir pan.), taip pat pagal faktą atsiskaitoma ir už
2

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00114
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vietinių kelionių (šalies viduje) ir kitas smulkias komandiruočių išlaidas. Vadovaujantis Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių 347 punktu, realių išlaidų apmokėjimas pagal išlaidų pagrindimo
ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentus visuotinės dotacijos būdu įgyvendinamų priemonių projektuose
nėra galimas.

Kadangi Lietuvos Respublikos finansų ministerija yra inicijavusi Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų
fiksuotųjų įkainių tyrimą (šios tyrimo ataskaitos rengimo metu apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų
įkainių dydžiai dar nėra patvirtinti), o vietinių kelionių užsienio valstybėje ir kitų komandiruočių išlaidų
užsienio valstybėje fiksuotųjų įkainių dydžiai yra nustatyti Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių
apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje, kviestinio mokslininko vizito atveju yra galimybė šioms išlaidoms taikyti
šiose tyrimo ataskaitose nustatytus (ar numatomus nustatyti) fiksuotųjų įkainių dydžius. Visgi, tokių
sudėtinių fiksuotųjų įkainių apskaita gana sudėtinga (fiksuotąjį įkainį sudarytų daug smulkių sudėtinių
dalių), todėl tai nėra optimalus pasirinkimas, o dienpinigių norma Lietuvos Respublikoje kaip užsienio
valstybėje nėra nustatyta jokiame supaprastintai apmokamų išlaidų tyrime, todėl negalėtų būti
įskaičiuota į sudėtinio fiksuotojo įkainio dydį. Todėl buvo išanalizuota kita alternatyva – kviestinio
mokslininko vizito Lietuvoje pragyvenimo išlaidoms taikyti Europos Komisijos nustatytas per diem normas
Lietuvos Respublikoje, kurios galioja išorės sutartims, kai misijos trukmė viršija vieną dieną. Šios normos
apima dienpinigių, maitinimosi, gyvenamojo ploto nuomos, vietinių kelionių bei kitas smulkias išlaidas,
t.y. visas kviestiniam mokslininkui aktualias pragyvenimo Lietuvoje išlaidas (šios per diem normos
neskaidomos į atskiras sudedamąsias dalis, taigi nėra įmanoma nustatyti, kokią normos dalį sudaro pvz.
vietinių kelionių išlaidos)
Kadangi Tyrimo ataskaitoje siekiama nustatyti universalius, pagrįstus ir patogius naudoti
fiksuotųjų įkainių dydžius, kviestinių mokslininkų vizitų išlaidoms apmokėti logiškiausia ir efektyviausia
būtų taikyti Europos Komisijos išorės sutartims nustatytą per diem normą Lietuvos Respublikoje, kuri nuo
2015 m. kovo 18 d. sudaro 183 eurus per dieną. Kadangi darytina prielaida, kad didžiąją per diem normos
dalį sudaro gyvenamojo ploto nuomos išlaidos (atsižvelgiant į Lietuvos teisės aktuose nustatytas
dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų užsienio valstybėse dydžius), tyrimo tikslams nuspręsta šį
fiksuotąjį įkainį taikyti proporcingai Lietuvoje praleistų naktų skaičiui.
Atitinkamai, kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų fiksuotasis įkainis apskaičiuojamas
pagal formulę:
FĮKMVL = FĮKU+(FĮPD* XVLT), kur

FĮKMVL – kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų fiksuotasis įkainis;

FĮKU – kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis, nustatytas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko
2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 patvirtintos Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių
apskaičiavimo tyrimo ataskaitos (galiojančios versijos) 2 lentelėje

FĮPD – kviestinio mokslininko apgyvendinimo bei pragyvenimo Lietuvoje išlaidų fiksuotasis įkainis,
atitinkantis Europos Komisijos išorės sutartims nustatytą galiojančią per diem normą Lietuvos
Respublikoje
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en;
XVLT– vizito Lietuvoje trukmė (nakvynių Lietuvoje skaičius).

Iš projekto lėšų taikant fiksuotuosius įkainius apmokamų vizitų Lietuvoje trukmės apribojimai gali
būti nustatyti projektų finansavimo sąlygų apraše.

5

Kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų
fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita,
patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko
2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-157

III. TYRIMO REZULTATAI

Atsižvelgiant į tyrimo II.1 ir II.2 dalyse pateiktą informaciją, kviestinio mokslininko vizito
Lietuvoje išlaidų fiksuotas įkainis (1 kviestiniam mokslininkui) nustatomas kaip sudėtinis kintantis dydis,
atsižvelgiant į fiksuotojo įkainio sudedamąsias dalis:
FĮKMVL = FĮKU+(FĮPD* XVLT), kur

FĮKMVL – kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų fiksuotasis įkainis;

FĮKU – kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis, nustatytas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko
2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 patvirtintos Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių
apskaičiavimo tyrimo ataskaitos (galiojančios versijos) 2 lentelėje

FĮPD – kviestinio mokslininko apgyvendinimo bei pragyvenimo Lietuvoje išlaidų fiksuotasis įkainis,
atitinkantis Europos Komisijos išorės sutartims nustatytą galiojančią per diem normą Lietuvos
Respublikoje
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en;
XVLT– vizito Lietuvoje trukmė (nakvynių Lietuvoje skaičius).

Kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis negali viršyti fiksuotojo įkainio, nustatyto tai užsienio
šaliai (šalių grupei), kurioje veikia mokslo ir studijų institucija (jos filialas), iš kurios(-io) kviečiamas
kviestinis mokslininkas, nepriklausomai nuo faktinės valstybės, iš kurios kviestinis mokslininkas atvyks į
Lietuvą ar iš jos išvyks, pavyzdžiui, jei kviečiamas Vokietijos mokslo ir studijų institucijoje dirbantis
mokslininkas, yra taikomas tai šalių grupei, kuriai priskirta Vokietija, kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis
įkainis, nors kviestinis mokslininkas prieš atvykdamas į Lietuvą fiziškai yra kitoje valstybėje, pavyzdžiui
JAV, iš kurios skrenda tiesiai į Lietuvą.
Projekto vykdytojui paliekama teisė nuspręsti, kuriam laikotarpiui (dienų skaičiui) turi būti
kviečiamas kviestinis mokslininkas, tačiau vizito trukmei viršijant projektų finansavimo sąlygų apraše
nustatytą maksimalią trukmę (jei nustatomi vizito trukmės apribojimai), apgyvendinimo ir pragyvenimo
išlaidos už vėlesnes vizito dienas laikomos netinkamomis finansuoti projekto išlaidomis ir apmokamos iš
projekto vykdytojo lėšų ar kitų šaltinių.

Pažymima, kad kompensuodamas kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidas projekto
vykdytojas turi laikytis nacionalinių teisės aktų nuostatų.

IV. NUSTATYTŲ FIKSUOTŲJŲ DYDŽIŲ TAIKYMAS

Projekto išlaidoms, kurios apmokamos taikant nustatytus kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje
išlaidų fiksuotuosius įkainius, pagrįsti projekto vykdytojas su mokėjimo prašymais pateikia suvestinę
kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius pažymą, kurios
rekomenduojama bazinė forma pateikiama Tyrimo ataskaitos 1 priede. Esant poreikiui,
įgyvendinančiosios institucijos formoje gali pridėti papildomų stulpelių (pvz. dėl fizinio rodiklio nr.,
projekto veiklos nr./pavadinimo ir kt.).
Projektui taikomi projekto sutarties sudarymo dieną galiojantys fiksuotųjų įkainių dydžiai: FĮKU –
kelionės į užsienį išlaidų fiksuotojo įkainio dydis, nustatytas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m.
spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 patvirtintos Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo
ataskaitos (galiojančios versijos) 2 lentelėje ir FĮPD – kviestinio mokslininko apgyvendinimo bei
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pragyvenimo Lietuvoje išlaidų fiksuotojo įkainio dydis, nustatytas oficialioje Europos Komisijos interneto
svetainėje
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en.

Projektui taikomi fiksuotųjų įkainių dydžiai nustatomi projekto sutartyje ir projekto įgyvendinimo
metu nekeičiami ir neindeksuojami.

7

