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Teisės aktai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
patvirtintos LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316
sutrumpinimai: PAFT, Projektų taisyklės
Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 4
patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-678
sutrumpinimai: PFSA
Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita, patvirtinta Lietuvos
mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 ( 2017-05-24 redakcija)
Kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita,
patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-157
Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams
patvirtintos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos,
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34
sutrumpinimas: Išlaidų rekomendacijos

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
(išlaidos gali būti apmokėtos ir iki veiklų įgyvendinimo pradžios, bet ne anksčiau
kaip 2016 m. sausio 1 d.) (PFSA 39);
• Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra mokslinio vizito ar mokslinės išvykos
pradžia. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne ankščiau kaip po
paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos (PFSA 24);.

• Finansuojami moksliniai vizitai ir mokslinės išvykos vyksiantys nuo 2017 m.
spalio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. (PFSA 13);

Išlaidų tinkamumas

Tinkamų finansuoti išlaidų atitikties kriterijai:
• 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, registravimosi renginyje išlaidų
individuali fiksuotoji suma, išlaidų vizoms individuali fiksuotoji suma;

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 5, 41).
Viso projektams įgyvendinti numatoma skirti – iki 1.528.282 EUR (PFSA 8).
• pagal poveiklę „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo
ir studijų institucijoje“ – iki 64.141 EUR;
• pagal poveiklę „Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų
kompetencijai kelti“ – iki 64.141 EUR;
• pagal poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ –
iki 1.000.000 EUR;

• pagal poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje„ – iki
400.000 EUR.

Finansavimo schema
• Mokslinių išvykų (mokslinės stažuotės bei mokslo renginio) ir mokslinio
vizito išlaidos (projekto vykdymo išlaidos, 5 biudžeto kategorija)
atsiskaitant tarp institucijų kompensuojami pagal fiksuotuosius įkainius
ir individualias fiksuotąsias sumas (PFSA 46.1 , PAFT 433.1).
• Kita dalis projekto išlaidų - netiesioginės išlaidos apmokamos, taikant
standartinę fiksuotąją normą (PFSA 46.2, PAFT 433.1) netiesioginėms
projekto išlaidoms apmokėti, kuri skaičiuojama nuo projekto vykdymo
išlaidų ir kuri nustatoma neviršijant Projektų taisyklių 10 priede
nustatytų ribų (7 biudžeto kategorija).

Projekto vykdytojui tinkamos
kompensavimo būdu (PFSA 49).

finansuoti

išlaidos

apmokamos

tik

Vizito dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų
institucijoje vykdymo išlaidos (1)
• Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje
kompensuojamas pagal Kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų
fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje (patvirtintoje Lietuvos
mokslo tarybos pirmininko 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-157) sudarytą
metodiką.
• Taikomi fiksuotieji įkainiai:
• kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis, nustatytas Lietuvos mokslo
tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 (2017-05-24
redakcija) patvirtintos Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių
apskaičiavimo tyrimo ataskaitos (galiojančios versijos) 2 a lentelėje;
• kviestinio mokslininko apgyvendinimo bei pragyvenimo Lietuvoje išlaidų
fiksuotasis įkainis, atitinkantis Europos Komisijos išorės sutartims
nustatytą galiojančią per diem normą Lietuvos Respublikoje

Vizito dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų
institucijoje vykdymo išlaidos (2)
• Kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis (kodas FĮ-012-01)
2a lentelė. Kelionės į užsienį FĮ (galiojantys nuo 2017m. gegužės 24 d.)
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Šalių grupė
I Europos, NVS ir Artimųjų ir Vidurio rytų šalių grupė (Baltarusija,
Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Gruzija, Jungtinė Karalystė,
Latvija, Lenkija, Moldova, Norvegija, Prancūzija, Rumunija, Suomija,
Švedija, Rusija (europinė dalis 13), Ukraina, Vokietija
II Europos, NVS ir Artimųjų ir Vidurio rytų šalių grupė (Airija,
Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Bosnija ir Hercegovina, Graikija,
Juodkalnija, Kazachstanas, Kipras, Kroatija, Italija, Ispanija, Izraelis,
Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Serbija, Slovakija, Slovėnija,
Turkija, Uzbekistanas, Vengrija) ir kitos Europos ir NVS šalys bei
Rusijos azijinė dalis
III Europos, NVS ir Artimųjų ir Vidurio rytų šalių grupė (Egiptas,
Islandija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Malta, Omanas, Šveicarija) ir kitos
Artimųjų ir Vidurio Rytų šalys

4.

Afrika, Azija, Š. Amerika

5.

P. Amerika, Australija, N. Zelandija

Kelionės į
užsienį FĮ
(EUR)

218

307

443
828
1231

Vizito dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų
institucijoje vykdymo išlaidos (3)

• kviestinio mokslininko apgyvendinimo bei pragyvenimo Lietuvoje išlaidų
FĮ (kodas FĮ-036)
Europos Komisijos išorės sutartims nustatytą galiojančią per diem normą
Lietuvos Respublikoje yra 183 EUR
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems
/index_en.htm_en;
Pagal poveiklę „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir
studijų institucijoje“ veiklų įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė kaip 4
kalendorinės dienos
Pažymima, kad kompensuodamas kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje
išlaidas projekto vykdytojas turi laikytis nacionalinių teisės aktų nuostatų.

Vizito į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai
kelti vykdymo išlaidos (1)
• Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti
kompensuojamas pagal Kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų
fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje (patvirtintoje Lietuvos
mokslo tarybos pirmininko 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-157) sudarytą
metodiką.
• Taikomi fiksuotieji įkainiai:
• kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis, nustatytas Lietuvos mokslo
tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 (2017-05-24
redakcija) patvirtintos Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių
apskaičiavimo tyrimo ataskaitos (galiojančios versijos) 2 a lentelėje;
• kviestinio mokslininko apgyvendinimo bei pragyvenimo Lietuvoje išlaidų
fiksuotasis įkainis, atitinkantis Europos Komisijos išorės sutartims
nustatytą galiojančią per diem normą Lietuvos Respublikoje

Vizito į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai
kelti vykdymo išlaidos (2)
• Kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis (kodas FĮ-012-01)
2a lentelė. Kelionės į užsienį FĮ (galiojantys nuo 2017m. gegužės 24 d.)
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Šalių grupė
I Europos, NVS ir Artimųjų ir Vidurio rytų šalių grupė (Baltarusija,
Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Gruzija, Jungtinė Karalystė,
Latvija, Lenkija, Moldova, Norvegija, Prancūzija, Rumunija, Suomija,
Švedija, Rusija (europinė dalis 13), Ukraina, Vokietija
II Europos, NVS ir Artimųjų ir Vidurio rytų šalių grupė (Airija,
Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Bosnija ir Hercegovina, Graikija,
Juodkalnija, Kazachstanas, Kipras, Kroatija, Italija, Ispanija, Izraelis,
Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Serbija, Slovakija, Slovėnija,
Turkija, Uzbekistanas, Vengrija) ir kitos Europos ir NVS šalys bei
Rusijos azijinė dalis
III Europos, NVS ir Artimųjų ir Vidurio rytų šalių grupė (Egiptas,
Islandija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Malta, Omanas, Šveicarija) ir kitos
Artimųjų ir Vidurio Rytų šalys

4.

Afrika, Azija, Š. Amerika

5.

P. Amerika, Australija, N. Zelandija

Kelionės į
užsienį FĮ
(EUR)

218

307

443
828
1231

Vizito į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai
kelti vykdymo išlaidos (3)

• kviestinio mokslininko apgyvendinimo bei pragyvenimo Lietuvoje išlaidų
FĮ (kodas FĮ-036)
Europos Komisijos išorės sutartims nustatytą galiojančią per diem normą
Lietuvos Respublikoje yra 183 EUR
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems
/index_en.htm_en;
Pagal poveiklę „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir
studijų institucijoje“ veiklų įgyvendinimo trukmė gali būti ne trumpesnė kaip
5 ir ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų
Pažymima, kad kompensuodamas kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje
išlaidas projekto vykdytojas turi laikytis nacionalinių teisės aktų nuostatų.

Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje
vykdymo išlaidos (1)
•

Mokslinės išvykos į mokslo renginius (trumpalaikės mokslinės išvykos)
kompensuojamos Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo
ataskaitoje, patvirtintoje Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d.
įsakymu Nr. V-191 ( 2017-05-24 redakcija) sudarytą metodiką.

•

Taikomi fiksuotieji įkainiai:
kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis, nustatytas Ataskaitos 2 a lentelėje;
trumpalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių fiksuotasis įkainis ir kitų
trumpalaikės mokslinės išvykos išlaidų fiksuotasis įkainis, nustatytas Ataskaitos
3 a lentelėje;
dienpinigių užsienyje fiksuotasis įkainis ir gyvenamojo ploto užsienyje nuomos
kompensacijos fiksuotasis įkainis, nustatytas Lietuvos Respublikos finansų
ministro 1996-11-21 įsakymu Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto
nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ (Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2014-09-24 įsakymo Nr. 1K-293 redakcija).

•

Taikomos fiksuotosios sumos:
išlaidų vizoms individuali fiksuotoji suma;
registravimosi renginyje išlaidų individuali fiksuotoji suma.

Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje
vykdymo išlaidos (2)
• Kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis (kodas FĮ-012-01)
2a lentelė. Kelionės į užsienį FĮ (galiojantys nuo 2017m. gegužės 24 d.)
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Šalių grupė
I Europos, NVS ir Artimųjų ir Vidurio rytų šalių grupė (Baltarusija,
Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Gruzija, Jungtinė Karalystė,
Latvija, Lenkija, Moldova, Norvegija, Prancūzija, Rumunija, Suomija,
Švedija, Rusija (europinė dalis 13), Ukraina, Vokietija
II Europos, NVS ir Artimųjų ir Vidurio rytų šalių grupė (Airija,
Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Bosnija ir Hercegovina, Graikija,
Juodkalnija, Kazachstanas, Kipras, Kroatija, Italija, Ispanija, Izraelis,
Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Serbija, Slovakija, Slovėnija,
Turkija, Uzbekistanas, Vengrija) ir kitos Europos ir NVS šalys bei
Rusijos azijinė dalis
III Europos, NVS ir Artimųjų ir Vidurio rytų šalių grupė (Egiptas,
Islandija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Malta, Omanas, Šveicarija) ir kitos
Artimųjų ir Vidurio Rytų šalys

4.

Afrika, Azija, Š. Amerika

5.

P. Amerika, Australija, N. Zelandija

Kelionės į
užsienį FĮ
(EUR)

218

307

443
828
1231

Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje vykdymo išlaidos
(3)

• trumpalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių trumpalaikės mokslinės
išvykos vietinių kelionių fiksuotasis įkainis (kodas FĮ-010-01)
Trumpalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių FĮ apskaičiuojamas:
4,98 EUR dauginant iš išvykos dienų skaičiaus.
• trumpalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių fiksuotasis įkainis (kodas
FĮ-010-01)
Trumpalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių FĮ apskaičiuojamas:
0,21 EUR dauginant iš išvykos dienų skaičiaus.

Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje
vykdymo išlaidos (4)

• dienpinigių užsienyje fiksuotasis įkainis (kodas FĮ-013)
Dienpinigių užsienyje FĮ apskaičiuojamas:
finansų ministro patvirtintos užsienio valstybėje dienpinigių norma
dauginant iš dienų skaičiaus, tačiau, grįžtant iš užsienio valstybės, už dieną,
kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokama 50
procentų dienpinigių normos.
• gyvenamojo ploto užsienyje nuomos kompensacijos fiksuotasis įkainis
(kodas FĮ-016)
Gyvenamojo ploto užsienyje nuomos kompensacijos FĮ apskaičiuojamas:
finansų ministro patvirtintos gyvenamojo ploto nuomos norma dauginant iš
nakvynių skaičiaus ir dauginant iš koeficiento – 0,6.

Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje
vykdymo išlaidos (5)
• išlaidų vizoms individuali fiksuotoji suma
Išlaidų vizoms individuali FS apskaičiuojama:
FS dydis nustatomas projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu,
vadovaujantis pareiškėjo pateiktais duomenimis, kurie turi būti patikimi ir
gali būti patikrinami, arba projekto biudžetu (gali būti taikoma tik iš ESF lėšų
bendrai finansuojamiems projektams, kai didžiausia galima projektui
skiriamo finansavimo lėšų suma neviršija 100 000 eurų).
• registravimosi renginyje išlaidų individuali fiksuotoji suma
Išlaidų registravimosi renginyje išlaidų individuali FS apskaičiuojama:
FS dydis nustatomas projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu,
vadovaujantis pareiškėjo pateiktais duomenimis, kurie turi būti patikimi ir
gali būti patikrinami, arba projekto biudžetu (gali būti taikoma tik iš ESF lėšų
bendrai finansuojamiems projektams, kai didžiausia galima projektui
skiriamo finansavimo lėšų suma neviršija 100 000 eurų).

Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje
vykdymo išlaidos (6)

Trumpalaikė mokslinė išvyka – mokslinė išvyka (dalyvauti tarptautinėje
konferencijoje, moksliniame seminare, mokyklose, dėstyti užsienio
aukštojoje mokykloje ir kt.), kurios trukmė neviršija 14 dienų.
Pagal poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje “ veiklų
įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė kaip 14 kalendorinių dienų.
Pažymima, kad projekto vykdytojas prašydamas kompensuoti Mokslinės
išvykos į mokslo renginius išlaidas turi faktiškai patirti registravimosi
renginyje ir vizų sąnaudas.

Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje vykdymo išlaidos (1)
•

Mokslinės išvykos į stažuotę (trumpalaikės ir ilgalaikės mokslinės išvykos)
kompensuojamos Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo
ataskaitoje, patvirtintoje Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d.
įsakymu Nr. V-191 ( 2017-05-24 redakcija) sudarytą metodiką.
Taikomi fiksuotieji įkainiai:
kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis, nustatytas Ataskaitos 2 a lentelėje;
trumpalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių fiksuotasis įkainis ir kitų
trumpalaikės mokslinės išvykos išlaidų fiksuotasis įkainis, nustatytas Ataskaitos 3 a
lentelėje;
dienpinigių užsienyje fiksuotasis įkainis ir gyvenamojo ploto užsienyje nuomos
kompensacijos fiksuotasis įkainis, nustatytas Lietuvos Respublikos finansų ministro
1996-11-21 įsakymu Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų
vykstantiems į užsienio komandiruotes“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 201409-24 įsakymo Nr. 1K-293 redakcija).
ilgalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių fiksuotasis įkainis ir kitų ilgalaikės
mokslinės išvykos išlaidų fiksuotasis įkainis, nustatytas Ataskaitos 3 a lentelėje;
pragyvenimo kompensacijos fiksuotasis įkainis ir gyvenamojo ploto nuomos
kompensacijos fiksuotasis įkainis nustatytas Ataskaitos 3 a lentelėje

•

Taikomos fiksuotosios sumos:

•

išlaidų vizoms individuali fiksuotoji suma.

Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje vykdymo išlaidos (2)
• Kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis (kodas FĮ-012-01)
2a lentelė. Kelionės į užsienį FĮ (galiojantys nuo 2017m. gegužės 24 d.)
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Šalių grupė
I Europos, NVS ir Artimųjų ir Vidurio rytų šalių grupė (Baltarusija,
Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Gruzija, Jungtinė Karalystė,
Latvija, Lenkija, Moldova, Norvegija, Prancūzija, Rumunija, Suomija,
Švedija, Rusija (europinė dalis 13), Ukraina, Vokietija
II Europos, NVS ir Artimųjų ir Vidurio rytų šalių grupė (Airija,
Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Bosnija ir Hercegovina, Graikija,
Juodkalnija, Kazachstanas, Kipras, Kroatija, Italija, Ispanija, Izraelis,
Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Serbija, Slovakija, Slovėnija,
Turkija, Uzbekistanas, Vengrija) ir kitos Europos ir NVS šalys bei
Rusijos azijinė dalis
III Europos, NVS ir Artimųjų ir Vidurio rytų šalių grupė (Egiptas,
Islandija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Malta, Omanas, Šveicarija) ir kitos
Artimųjų ir Vidurio Rytų šalys

4.

Afrika, Azija, Š. Amerika

5.

P. Amerika, Australija, N. Zelandija

Kelionės į
užsienį FĮ
(EUR)

218

307

443
828
1231

Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje vykdymo išlaidos (3)

Trumpalaikėm mokslinėm išvykom kurių trukmė gali būti ne trumpesnė kaip
5 ir ne ilgesnė kaip 14 kalendorinių dienų taikomi fiksuotieji įkainiai
• trumpalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių trumpalaikės mokslinės
išvykos vietinių kelionių fiksuotasis įkainis (kodas FĮ-010-01)
Trumpalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių FĮ apskaičiuojamas:
4,98 EUR dauginant iš išvykos dienų skaičiaus.
• trumpalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių fiksuotasis įkainis (kodas
FĮ-010-01)
Trumpalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių FĮ apskaičiuojamas:
0,21 EUR dauginant iš išvykos dienų skaičiaus.

Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje vykdymo išlaidos(4)

• dienpinigių užsienyje fiksuotasis įkainis (kodas FĮ-013)
Dienpinigių užsienyje FĮ apskaičiuojamas:
finansų ministro patvirtintos užsienio valstybėje
dienpinigių norma
dauginant iš dienų skaičiaus, tačiau, grįžtant iš užsienio valstybės, už dieną,
kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokama 50
procentų dienpinigių normos.
• gyvenamojo ploto užsienyje nuomos kompensacijos fiksuotasis įkainis
(kodas FĮ-016)
Gyvenamojo ploto užsienyje nuomos kompensacijos FĮ apskaičiuojamas:
finansų ministro patvirtintos gyvenamojo ploto nuomos norma dauginant iš
nakvynių skaičiaus ir dauginant iš koeficiento – 0,6.

Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje vykdymo išlaidos (5)

Ilgalaikėm mokslinėm išvykom kurių trukmė gali būti ne trumpesnė kaip 15
ir ne ilgesnė kaip 60 kalendorinių dienų taikomi fiksuotieji įkainiai
• ilgalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių fiksuotasis įkainis (kodas FĮ011-01)
Ilgalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių FĮ apskaičiuojamas:
1,89 EUR dauginant iš išvykos dienų skaičiaus.
• kitų ilgalaikės mokslinės išvykos išlaidų fiksuotasis įkainis (kodas FĮ-01101)
Kitų ilgalaikės mokslinės išvykos išlaidų FĮ apskaičiuojamas:
0,45 EUR dauginant iš išvykos dienų skaičiaus.

Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje vykdymo išlaidos(6)
• pragyvenimo kompensacijos fiksuotasis įkainis (kodas FĮ-014-01)
pragyvenimo kompensacijos FĮ apskaičiuojamas:
28,28 EUR dauginant iš dienų skaičiaus, tačiau, grįžtant iš užsienio valstybės,
už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokama
50 procentų pragyvenimo kompensacijos.
Apskaičiuojant pragyvenimo kompensacijos FĮ gali būti taikomas Valstybės
(miesto) gyvenimo lygio vietos bazinis koeficientas, nustatytas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1235 (2005-1118 redakcija)
• gyvenamojo ploto nuomos kompensacijos fiksuotasis įkainis (kodas FĮ015-01)
Gyvenamojo ploto nuomos kompensacijos FĮ apskaičiuojamas:
40,28 EUR dauginant iš nakvynių skaičiaus.
Apskaičiuojant gyvenamojo ploto nuomos FĮ gali būti taikomas Valstybės
(miesto) gyvenamojo patalpų nuomos lygio vietos bazinis koeficientas,
nustatytas 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1235 (2005-11-18 redakcija).

Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje vykdymo išlaidos (7)
• išlaidų vizoms individuali fiksuotoji suma
Išlaidų vizoms individuali FS apskaičiuojama:
FS dydis nustatomas projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu,
vadovaujantis pareiškėjo pateiktais duomenimis, kurie turi būti patikimi ir
gali būti patikrinami, arba projekto biudžetu (gali būti taikoma tik iš ESF lėšų
bendrai finansuojamiems projektams, kai didžiausia galima projektui
skiriamo finansavimo lėšų suma neviršija 100 000 eurų).
Pagal poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ veiklų
įgyvendinimo trukmė gali būti ne trumpesnė kaip 5 ir ne ilgesnė kaip 60
kalendorinių dienų.
Pažymima, kad projekto vykdytojas prašydamas kompensuoti Mokslinės
išvykos į mokslinę stažuotę išlaidas turi faktiškai patirti vizų sąnaudas.

Fiksuotoji norma (1)

•

Fiksuotoji norma nustatyta ir taikoma netiesioginėms išlaidoms apmokėti,
taikant standartinę fiksuotąją normą (PAFT 433.3)

•

Standartinę fiksuotąją normą netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti
nustatoma neviršijant Projektų taisyklių 10 priede nustatytų ribų.
Standartinė fiksuotoji norma (kodas FN-001)

•

Nustatant projektui taikomą fiksuotąją normą atsižvelgiama į tai, kokią
tiesioginių išlaidų dalį (procentais, apvalinant iki 2 skaičių po kablelio) sudaro
projekto veiklų rangos išlaidos. Didžiausia fiksuotoji norma (procentais) bus
25 proc. nuo projekto vykdymo išlaidų, nes studentų gebėjimų ugdymas
vykdant tyrimus semestrų metu projekto veiklų rangos išlaidų dalis sudaro
iki 60 proc.

Fiksuotoji norma (2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekto administravimo išlaidos:
projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą
administruojant projektą ;
projektą administruojančių asmenų mokymų projekto administravimo
klausimais išlaidos;
su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos;
su projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidos;
įrangos, transporto priemonių, kai jos susijusios su projekto administravimu,
nuomos išlaidos;
projekto administravimo paslaugų, teisinių ir kitų konsultacijų išlaidos;
projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų
išlaidos ir įsigyto ir (arba) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos;
kitos su projekto administravimu susijusios išlaidos;
Už projekto išlaidas, patirtas taikant fiksuotąją normą, atsiskaityti
nereikia.

Netinkamos finansuoti išlaidos
• Nustatyti metiniai nario mokesčių išlaidos.

• Paraiškos parengimo ir kryžminio finansavimo išlaidos.
• 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.

Klausimynas apie perkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio
tinkamumą finansuoti
• Klausimynas apie perkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio
tinkamumą finansuoti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų ir (arba)
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pildomas tuo atveju, kai pareiškėjas prašo
pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) išlaidas
pripažinti tinkamomis finansuoti iš ES struktūrinių fondų
Projekte
numatomos įsigyti
prekės ar
paslaugos skirtos Projekte numatomos įsigyti prekės ar paslaugos skirtos pareiškėjo arba partnerio PVM neapmokestinamai veiklai
Pareiškėjo/ pareiškėjo arba
vykdyti (pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20-29 ir 31-33 1 straipsnius (toliau –
partnerio
partnerio
PVM įstatymas) (PVM įstatymo straipsnių detalizavimas pateikiamas po lentele)
pavadinimas neekonominei
veiklai vykdyti?
(Jei „Taip”,
prašome
pažymėti)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

x

□ □ x □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

3. švietimo ir mokymo paslaugos (PVM įstatymo 22 straipsnis)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Pareiškėjo arba
partnerio
vykdoma veikla
yra mišri pagal
PVM įstatymo
59 str. (Jei
„Taip”, prašome
pažymėti)

x
(...)

7. Projekto biudžetas Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją
mokslininkų kompetencijai kelti
Atkreipti dėmesį į
dienų skaičių.

Antro lygio rodikliai
nėra nustatomi.

Pažymėti, nes veikla bus vykdoma ne
programos teritorijoje (kitoje ES valstybėje ar
už ES ribų).

25 proc. nuo 5 išlaidų kategorijos.
Apvalinant sumas iki dviejų skaičių po kablelio paraiškoje ir mokėjimo prašymuose,
neviršijama nustatyta riba, pvz., jei paskaičiuota 102,24555 EUR,
tai suapvalinus įrašoma 102,24 EUR.

7. Projekto biudžetas Trumpalaikė mokslinė išvyka
Atkreipti dėmesį į
dienų skaičių.

Antro lygio rodikliai
nėra nustatomi.

Pažymėti, nes veikla bus vykdoma ne
programos teritorijoje (kitoje ES valstybėje ar
už ES ribų).

25 proc. nuo 5 išlaidų kategorijos.
Apvalinant sumas iki dviejų skaičių po kablelio paraiškoje ir mokėjimo prašymuose,
neviršijama nustatyta riba, pvz., jei paskaičiuota 102,24555 EUR,
tai suapvalinus įrašoma 102,24 EUR.

7. Projekto biudžetas Ilgalaikė mokslinė išvyka
Atkreipti dėmesį į
dienų skaičių.

Antro lygio rodikliai
nėra nustatomi.

Pažymėti, nes veikla bus vykdoma ne
programos teritorijoje (kitoje ES valstybėje ar
už ES ribų).

Gyvenimo ir nuomos lygio vietos baziniai koeficientai taikomi, kai
pareiškėjas nurodo šalį ir miestą.
(paskaičiuota 1609,839 EUR, tai suapvalinus įrašoma 1609,83 EUR)
(paskaičiuota 2875,992 EUR, tai suapvalinus įrašoma 2875,99 EUR)

25 proc. nuo 5 išlaidų kategorijos.
Apvalinant sumas iki dviejų skaičių po kablelio paraiškoje ir mokėjimo prašymuose,
neviršijama nustatyta riba, pvz., jei paskaičiuota 102,24555 EUR,
tai suapvalinus įrašoma 102,24 EUR.

7. Projekto biudžetas Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos
mokslo ir studijų institucijoje
Atkreipti dėmesį į
dienų skaičių.

Antro lygio rodikliai
nėra nustatomi.

Pažymėti, nes veikla bus vykdoma ne
programos teritorijoje (kitoje ES valstybėje ar
už ES ribų).

25 proc. nuo 5 išlaidų kategorijos.
Apvalinant sumas iki dviejų skaičių po kablelio paraiškoje ir mokėjimo prašymuose,
neviršijama nustatyta riba, pvz., jei paskaičiuota 102,24555 EUR,
tai suapvalinus įrašoma 102,24 EUR.

7. Projekto biudžetas Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos
mokslo ir studijų institucijoje

8. Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas
Įrašomas planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis mėnesių tikslumu nuo
1. veiklų įgyvendinimo pradžios iki sutarties pasirašymo dienos (kai veiklos pasibaigia iki sutarties
pasirašymo dienos)
2. projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. (kai veikos
prasideda po sutarties pasirašymo dienos)

Pažymėti
„Netaikoma“

11. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai
Šios lentelės 1 punkte nurodyta suma turi sutapti su
projekto biudžete nurodyta suma „Iš viso“

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

