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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. 3
patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-249
sutrumpinimai: PFSA
Studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų stipendijų ir vykdymo išlaidų fiksuotųjų
įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaita
patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-156
sutrumpinimai: Metodika, Ataskaita
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 (PFSA 40);
• 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)

Finansavimo schema

Finansavimo tipas - negrąžinama subsidija, siekianti iki 100 procentų
visų tinkamų finansuoti išlaidų (PFSA 6, 48).
Studentų stipendijos ir studentų tyrimų vykdymo išlaidos (projekto
vykdymo išlaidos, 5 biudžeto kategorija) atsiskaitant tarp institucijų
kompensuojami pagal fiksuotuosius įkainius (PFSA 48.1 , PAFT
433.1).
Kita dalis projekto išlaidų - netiesioginės išlaidos apmokamos, taikant
standartinę fiksuotąją normą (PFSA 48.2, 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 finansuoti išlaidos apmokamos tik
kompensavimo būdu (PFSA 58).

Studentų stipendijų ir mokslinių tyrimų vykdymo išlaidos pagal
fiksuotuosius įkainius

• Studentų stipendijų ir studentų tyrimų vykdymo išlaidos
kompensuojamas pagal Studentų mokslinės praktikos ir studentų
mokslinių tyrimų stipendijų ir vykdymo išlaidų fiksuotųjų įkainių
dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje (patvirtintoje Lietuvos
mokslo tarybos pirmininko 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V156) sudarytą metodiką.
• Įkainių skaičiavimo vienetas EUR/mėn.
• Fiksuotuosius įkainius sudaro studentų stipendijų ir tyrimų
vykdymo išlaidos.
• Fiksuotieji įkainiai nekeičiami visą projekto įgyvendinimo
laikotarpį, išskyrus atvejus, kai keičiami su jais susiję teisės aktai.

Studentų stipendijų ir mokslinių tyrimų vykdymo išlaidos pagal
fiksuotuosius įkainius (2)

• Studentų stipendijos dydis (kai moksliniams tyrimams
skiriama 20 akademinių valandų per savaitę, 80
akademinių valandų per mėnesį) sudaro
197,6 EUR/mėn.;
• Studentų mokslinių tyrimų vykdymo išlaidų fiksuotųjų
įkainių dydžiai su PVM skirstomi pagal mokslo sričių
grupę:
GTM - 180,94 EUR/mėn.;
HSM - 72,32 EUR/mėn.;

Studentų stipendijų ir mokslinių tyrimų vykdymo išlaidos pagal
fiksuotuosius įkainius (3)

• Studentas, dalyvaujantis moksliniame tyrime, privalo turėti
galiojančia studijų sutartį visą projekto įgyvendinimo laikotarpį;
• Studentas turi dalyvauti moksliniame tyrime visą projekto
įgyvendinimo laikotarpį (PFSA 12.2.);
• Išlaidoms, kurioms taikomi FĮ, pagrįsti, projekto vykdytojas
neteikia išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų.
FĮ kiekybinio rezultato (SMT trukmė, mėnuo) pasiekimui įrodyti
teikiamos pažymos dėl studentų mokslinės praktikos ir studentų
mokslinių tyrimų stipendijų ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo
taikant fiksuotuosius įkainius forma (Ataskaitos 3 priedas)
• Projekto įgyvendinimo metu studentas privalo siekti fizinių veiklos
įgyvendinimo rodiklių. Kiekvienam fiziniam rodikliui į sutarties 2
priedą įrašytas pagal fiksuotąjį įkainį planuojamų pasiekti
rezultatų mato vienetų (mėnesių) skaičius.

Studentų stipendijų ir mokslinių tyrimų vykdymo išlaidos pagal
fiksuotuosius įkainius (4)
Mokslinio tyrimo vykdymo išlaidos, apima smulkias prekių,
paslaugų
išlaidas:

• mokslinei literatūrai;
• medžiagoms ir reagentams, mokymo priemonėms;
• bibliotekų, archyvų, duomenų bazių, skenavimo, kopijavimo
paslaugoms;
• tiekėjų paslaugoms – matavimams, tyrimams, apklausoms atlikti;
• įrangos nuomai;
• pašto, spaudos darbams ir paslaugoms;
• transportui (nuvykimui/grįžimui iš tyrimo lauko).

Fiksuotoji norma

• Fiksuotoji norma nustatyta ir taikoma netiesioginėms
išlaidoms apmokėti, taikant standartinę fiksuotąją
normą (PAFT 433.3)
• Projektui taikomą didžiausia fiksuotoji norma
(procentais) yra 25 proc. nuo projekto vykdymo
išlaidų.
Už projekto išlaidas, patirtas taikant fiksuotąją
normą, atsiskaityti nereikia.

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.

Netinkamos finansuoti išlaidos
• Mokslinio tyrimo vadovo, kuris projekto įgyvendinimo metu vadovauja
studento laisvu nuo studijų metu moksliniam tyrimui, darbo
užmokesčio išlaidos yra netinkamos finansuoti;
• Studento mokslinio tyrimo metų išvykų už Lietuvos Respublikos ribų
patirtos išlaidos yra netinkamos finansuoti.

• 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.

MP teikimas

• MP teikimo periodiškumas nustatomas MP teikimo
grafike.
• MP teikimo grafikas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip
per 14 dienų nuo Sutarties pasirašymo.
• MP teikiami ne rečiau kaip kas 90 dienų.
• MP elektroninė versija kartu su visais pateisinančiais
bei išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais
teikiama per Duomenų mainų sistemą (DMS).
• MP išlaidos iš pateisinančių bei išlaidų apmokėjimą
įrodančių dokumentų paskirstomos pagal fizinius
rodiklius, kaip nurodyta projekto biudžete.

Finansavimo lėšų išmokėjimas

• Mokėjimo prašymų rūšys:
Avansinis
Tarpiniai
Galutinis

Avansiniai MP

• Maksimalus avanso dydis nurodytas projekto Sutartyje
ir sudaro 30 proc. nuo projekto sutarties sumos.
GTM - 851,72 EUR
HSM - 607,32 EUR
• Projekto vykdytojas privalo per 90 dienų nuo avanso
gavimo dienos deklaruoti išlaidas pateikdamas MP
SVARBU: Projekto vykdytojas turi turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą
projektui skiriamų finansavimo lėšų apskaitai tvarkyti, jeigu numatoma
išmokėti avansą projektui finansuoti. Kai projekto vykdytojas yra biudžetinė
įstaiga, ji gali vienoje kredito įstaigos sąskaitoje laikyti iš ES struktūrinių fondų
lėšų finansuojamam projektui (-ams) skiriamas lėšas, užtikrindama atskirų
projektų lėšų apskaitos atskyrimą (PAFT 217)

Tarpiniai MP

• Tarpiniai MP teikiami:
• atsiskaitant už projekto įgyvendinimo eigą, veiklas ir
rodiklius;
• prašant kompensuoti išlaidas.

SVARBU: Pirmas tarpinis MP turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 90 dienų
nuo sutarties pasirašymo dienos.

Tarpiniai MP
Atsiskaitant už projekto įgyvendinimo eigą, veiklas ir rodiklius su
tarpinių MP teikiami nuskanuoti ataskaitinio laikotarpio tiesiogines
projekto išlaidas, veiklas ir rodiklius pateisinančių bei išlaidų
apmokėjimą įrodančių dokumentai:
• Pažyma dėl studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių
tyrimų stipendijų ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo taikant
fiksuotuosius įkainius, dokumento nuoroda:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/pazymos-delstudentu-mokslines-praktikos-ir-studentu-moksliniu-tyrimustipendiju-ir-vykdymo-islaidu-apskaiciavimo-taikantfiksuotuosius-ikainius-forma
• Suvestinis
studento
veiklos
įgyvendinimo
žiniaraštis
(rekomenduojama forma)

Tarpiniai MP (2)
STUDENTŲ MOKSLINĖS PRAKTIKOS IR STUDENTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ STIPENDIJŲ IR VYKDYMO IŠLAIDŲ FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ DYDŽIŲ APSKAIČIAVIMO TYRIMO ATASKAITOS
3 priedas

(Pažymos dėl studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų stipendijų ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius forma)
PAŽYMA DĖL STUDENTŲ MOKSLINĖS PRAKTIKOS IR STUDENTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ STIPENDIJŲ IR VYKDYMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

2017-12-15 Nr.01
1. BENDROJI DALIS
Projekto duomenys

Projekto kodas
Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojo duomenys

Pavadinimas

Universitetas

Kodas

1000000001

09.3.3-LMT-K-712-03-0000

Ataskaitinis laikotarpis

nuo 2017-10-01

iki 2016-11-30

2. INFORMACIJA APIE STUDENTŲ MOKSLINĖS PRAKTIKOS IR STUDENTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ STIPENDIJŲ IR VYKDYMO IŠLAIDAS, APSKAIČIUOTAS TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

Eil. Nr.

1

1.

Studento vardas, pavardė

2

Vardenis Pavardenis

Mokslinė veikla (SMP studentų mokslinė praktika,
SMP/SMT pradžios data
SMT - studentų moksliniai
tyrimai)

SMP/SMT
pabaigos data

Bendra SMP/SMT
trukmė, mėn.

Mokslo sričių grupė
(GTM arba HSM)

SMP/SMT mėnesių
Nustatytas
skaičius per
stipendijos
ataskaitinį
fiksuotasis įkainis
laikotarpį
(Eur/mėn.)

Nustatytas vykdymo
išlaidų fiksuotasis
įkainis (Eur/mėn.)

Pagal fiksuotuosius įkainius
apmokama suma, Eur

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(8)*((9)+(10))

SMT

2017.10.01

2017.11.30

2

GTM

2

395,2

362,03

1514,46

...
Iš viso:

1514,46

Vykdymo išlaidų PVM yra (pažymėti tinkamą):

x tinkamos finansuoti išlaidos (vykdymo išlaidų fiksuotieji įkainiai nurodyti su PVM)
o netinkamos finansuoti išlaidos (vykdymo išlaidų fiksuotieji įkainiai nurodyti be PVM)
3. DEKLARACIJA

Pateikdami šią pažymą patvirtiname, kad:
- šioje pažymoje pateikta informacija yra teisinga;
- visos ūkinės, finansinės ir kitos operacijos, susijusios su šioje pažymoje nurodytomis išlaidomis, yra tinkamai užfiksuotos, su šiomis operacijomis susiję dokumentai bus saugomi ne trumpiau kaip Projekto sutartyje nurodytas dokumentų saugojimo terminas.
(Pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

Tarpiniai MP (3)
Tvirtinu:

Suvestinis studento veiklos įgyvendinimo žiniaraštis
Projekto Nr.

09.3.3-LMT-K-712-03-0000

2017 metų lapkričio mėnuo

Studento vardas,
pavardė

Nustatytas
ak. val.
skaičius
80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

4

4

4

4

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 29 30

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Dienos Akade
per
minės
mėnesį val.
20

80

Jonas Petraitis
Iš viso per mėnesį:

(Užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

20

80

Galutinis MP

• Galutinis MP teikiamas:
• atsiskaitant už projekto įgyvendinimo eigą, veiklas ir
rodiklius;
• prašant kompensuoti išlaidas (žr. Tariniai MP).
Teikiant galutinį MP, turi būti pasiekti visi sutartyje
nurodyti fiziniai rodikliai, t.y. pateikti fizinius rodiklius
įrodantis dokumentai (mokslinės veiklos ataskaita,
konferencijos pranešimas ir t.t.)
SVARBU: Galutinis MP turi būti pateiktas ne vėliau kaip
per 30 dienų nuo veiklų įgyvendinimo pabaigos.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

