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Išlaidų tinkamumas

Tinkamų finansuoti išlaidų atitikties kriterijai:
• Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos ir apmokėtos nuo
projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos
(PFSA 44);
• Išlaidos turi būti būtinos projektams įgyvendinti, t. y. prisidėti prie projekto
tikslų, uždavinių ir rezultatų pasiekimo (PAFT 402);
• Išlaidos turi būti faktiškai patirtos (PAFT 405);
• Išlaidos turi būti tinkamai dokumentuotos, t. y. visos įgyvendinant projektą
patirtos išlaidos turi būti pagrįstos projekto tinkamų finansuoti išlaidų
patvirtinimo dokumentais, kurių atsekamumas turi būti užtikrintas. Patirtos
išlaidos turi būti įtrauktos į projekto vykdytojo buhalterinę apskaitą
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais
(PAFT 406)

Visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimas

Veiksmų programos priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu, kai
numatoma finansuoti vienarūšes veiklas ir projektų išlaidas apmokėti taikant tik
supaprastintą išlaidų apmokėjimą ar apdovanojimus ar išmokėti palūkanų
subsidijas (PAFT 347)
Supaprastintas išlaidų apmokėjimas (išlaidų supaprastinimai) – projekto
tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimas, kai projekto vykdytojui nereikia pateikti
išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų. Projekto išlaidos
apmokamos supaprastintai, kai joms taikomi fiksuotieji įkainiai, fiksuotoji suma
ar fiksuotoji norma (PAFT 6.32)

Supaprastinimų rūšys

Fiksuotasis projekto išlaidų vieneto įkainis (fiksuotasis įkainis) – iš anksto
nustatytas vienodas projekto išlaidų vieneto įkainis, taikomas projekto
tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais
dokumentais, kuriais įrodomas projekto kiekybinio rezultato pasiekimas, kai
projekto vykdytojas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo
dokumentų, pavyzdžiui, 1 val. DU, 1 km transporto išlaidų įkainis, 1 kelionės į x
šalį įkainis (PAFT 6.3);
Fiksuotoji projekto išlaidų norma (fiksuotoji norma) – 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 (PAFT 6.4)
Fiksuotoji projekto išlaidų suma (fiksuotoji suma) – iš anksto nustatyta bendra
projekto ar jo dalies išlaidų suma, pavyzdžiui, 1 stažuotės fiksuotoji suma, 1
seminaro fiksuotoji suma; (PAFT 6.5) – netaikoma

Supaprastinimų rūšys

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)

Finansavimo schema
Finansavimo tipas - negrąžinama subsidija, siekianti iki 100 procentų visų tinkamų
finansuoti išlaidų (PFSA 6, 48).
Viso projekto tinkamos finansuoti išlaidos – iki 72.450,00 EUR (PFSA 46).
Darbo užmokestis ir susiję darbdavio įsipareigojimai (projekto vykdymo išlaidos, 5
biudžeto kategorija) atsiskaitant tarp institucijų kompensuojami pagal
fiksuotuosius įkainius (PFSA 52.1 , PAFT 433.1).
Kita dalis tiesioginių projekto išlaidų (kelionės, turtas, paslaugos bei kitos projektui
įgyvendinti būtinos išlaidos) ir netiesioginės išlaidos apmokamos, taikant 40 proc.
fiksuotąją normą, kuri skaičiuojama nuo darbo užmokesčio (7 biudžeto kategorija)
(PFSA 52.2, PAFT 433.1).
Projekto vykdytojui tinkamos finansuoti išlaidos apmokamos tik kompensavimo
būdu (PFSA 58).

Darbo užmokestis pagal fiksuotuosius įkainius
• Darbo užmokestis kompensuojamas pagal Darbo užmokesčio fiksuotųjų
įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaitoje
(patvirtintoje Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V227) sudarytą metodiką.
• Įkainių skaičiavimo vienetas EUR/val. Didžiausi atitinkamų pareigybių
darbuotojų valandų skaičiai per metus nurodyti ataskaitoje (Ataskaitos IV
skyrius).
• Fiksuotąjį įkainį sudaro darbo užmokestis, mokesčiai ir darbdavio
įsipareigojimai.
• Fiksuotieji įkainiai nurodyti ataskaitos 4 lentelėje.
• Pareiškėjas gali taikyti ir mažesnius fiksuotuosius įkainius (šiuo atveju
paraiškoje, biudžeto pagrindime pateikiamas jų apskaičiavimas, nurodant
koeficientą ir priedo dydį).
• Fiksuotieji įkainiai nekeičiami visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, išskyrus
atvejus, kai keičiami su jais susiję teisės aktai.

Darbo užmokestis pagal fiksuotuosius įkainius (2)
Už atostogų dienas (kaip ir kompensacija už atostogas) FĮ nemokamas, nes
atostoginiai arba kompensacija už nepanaudotas atostogas yra įskaičiuoti į FĮ.
Vadovaujantis DK 167 straipsnio nuostatomis, mokslinio tyrimo vadovas ir
mokslinio tyrimo grupės nariai turi teisę į 56 kalendorines atostogų dienas (tai
sudaro 313 pilnų darbo valandų, t.y.: 56 dienos *8 valandos * 0,7 metinis darbo
dienų koeficientas esant penkių darbo dienų savaitei ). Taigi, mokslinio tyrimo
vadovo ir mokslinio tyrimo grupės nario maksimalus darbo valandų skaičius per
kalendorinius metus – 1696 (2009* – 313). (Ataskaitos 2 skyrius)

Vadovaujantis nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančio DK 138 straipsnio
nuostatomis, mokslinio tyrimo vadovas ir mokslinio tyrimo grupės nariai
(dirbama penkias dienas per savaitę) turi teisę į keturiasdešimt vienos darbo
dienos atostogas (tai sudaro 328 pilnas darbo valandas, t.y.: 41 diena * 8
valandos). Taigi, mokslinio tyrimo vadovo ir mokslinio tyrimo grupės nario
vidutinis maksimalus darbo valandų skaičius per kalendorinius metus – 1681
(2009*-328).
*vidutiniškai per 2011-2016 m. laikotarpį buvo 2009 pilnos darbo valandos per metus.

Darbo užmokestis pagal fiksuotuosius įkainius (3)
•

Stažuotojas turi dirbti projekte visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir teikiant
paraišką jo darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 1260 darbo valandų
per 12 mėnesių (PFSA 29);

•

Išlaidoms, kurioms taikomi FĮ, pagrįsti, projekto vykdytojas neteikia išlaidų
pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų. FĮ kiekybinio rezultato (darbo
valandų) pasiekimui įrodyti teikiama pažymos dėl darbo užmokesčio
apskaičiavimo mokslinių tyrimų projektuose taikant fiksuotuosius įkainius forma
(Ataskaitos 1 priedas)

•

Projekto įgyvendinimo metu stažuotojas privalo siekti fizinių veiklos įgyvendinimo
rodiklių. Kiekvienam fiziniam rodikliui į biudžeto lentelę turi būti įrašytas pagal
fiksuotąjį įkainį planuojamų pasiekti rezultatų mato vienetų (valandų) skaičius.
Sudarant sutartį, šis skaičius bus perkeltas į sutarties 2 priedą „Finansavimo
sąlygos“ ir projekto įgyvendinimo metu neturi būti tikslinamas.

40 proc. fiksuotoji norma

Fiksuotoji norma nustatyta ir taikoma apmokant dalį tinkamų finansuoti projekto
išlaidų, kai fiksuotoji norma sudaro 40 proc. vykdančiojo personalo išlaidų (PAFT
433.3)
40 proc. fiksuotoji norma apima netiesiogines projekto išlaidas ir dalį tiesioginių
projekto išlaidų.
Už projekto išlaidas, patirtas taikant šią normą, atsiskaityti nereikia.

40 proc. fiksuotoji norma (2)
Išlaidos, kurios kompensuojamos pagal fiksuotąją normą:
• projektą vykdančio personalo komandiruočių ar stažuočių išlaidos;
• išlaidos paslaugoms;
• turto įsigijimo išlaidos;
• projekto vykdytojui priklausančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudos, jei šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir
kitas šalis) lėšos;
• projekto viešinimo išlaidos. Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo
apie projektą priemonės pagal PAFT 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčius –
informacija internete, A3 formato plakatas, pranešimai tikslinėms grupėms ir
viešinimo ženklai;
• kitos projekto tikslams pasiekti būtinos išlaidos;
• netiesioginės projekto išlaidos (projekto administravimo ir susijusios išlaidos).

Netinkamos finansuoti išlaidos
•

Stažuotės vadovo (stažuotės vadovas pagal Aprašą suprantamas kaip pareiškėjo
(projekto vykdytojo) institucijoje dirbantis mokslininkas, kuris projekto
įgyvendinimo metu vadovauja stažuotojo darbui) darbo užmokesčio išlaidos yra
netinkamos finansuoti (PFSA 17);

•

Į stažuotojo darbo valandas negali būti įskaičiuotas darbo laikas, vykdant
netiesiogines (administracinio pobūdžio) projekto veiklas (jei vykdomos). (PFSA
29).

•

Projektas negali būti finansuotas ar finansuojamas iš kitų Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais
disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės
paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų (įskaitant lėšas, skirtas
Susitarimui dėl Europos molekulinės biologijos konferencijos įkūrimo įgyvendinti)
ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos
tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

Rekomendacijos

• Abiejų biudžeto kategorijų planavimas yra vienodai svarbus.
• Atsiskaitymas už pasiektus fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius, tačiau
nereikia pamiršti veiklų.
• Konkretus ir lakoniškas projekto planavimas: vienas uždavinys, viena ar kelios
veiklos, aiškūs ir pasiekiami fiziniai rodikliai.
• „Nepamesti“ darbuotojų darbo laiko valandų.
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