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Kvietimo informacija – teisės aktai

Kvietimo informacija
•

Kvietimas teikti paraiškas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20 pagal poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“

Kvietimui skirta lėšų suma iki 708 000,00 Eur
Projekto biudžetas nustatomas remiantis fiksuotaisiais įkainiais.
Mokslinių išvykų trukmė ne ilgesnė kaip 14 kalendorinių dienų.
Mokslinių išvykų laikotarpis nuo 2020-03-01 iki 2020-12-31.

Finansavimo tikslas – skatinti Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą – dalyvauti
užsienio mokslo renginiuose, kurių tematika susijusi su jų vykdoma mokslinės veiklos tematika (tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje, moksliniame seminare, mokykloje ir pan., į kuriuos mokslininkas ar doktorantas vyksta pristatyti savo mokslinių
tyrimų rezultatus).
•

Kvietimas teikti paraiškas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21 pagal poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“

Kvietimui skirta lėšų suma iki 471 981,00 Eur.
Projekto biudžetas nustatomas remiantis fiksuotaisiais įkainiais.
Mokslinių išvykų trukmė ne trumpesnė kaip 5 ir ne ilgesnė kaip 60 kalendorinių dienų.
Mokslinių išvykų laikotarpis nuo 2020-03-01 iki 2020-12-31.
Finansavimo tikslas – skatinti Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą – vykti į
mokslines stažuotes užsienyje, susijusias su jų vykdomos mokslinės veiklos tematika (mokslinė stažuotė suprantama kaip
mokslininko ar doktoranto mokslinė veikla (informacijos rinkimas, tyrimo dalies atlikimas, naudojimasis mokslinių tyrimų
infrastruktūra bei resursais), susijusi su mokslinio tyrimo atlikimu užsienio mokslo ir studijų institucijoje, mokslo centre,
laboratorijoje, įmonėje, įstaigoje, bibliotekoje, archyve, ekspedicijoje). Projektais neturi būti siekiama sukurti konkrečių produktų
rinkai bei didinti komercinio ir technologijų perdavimo masto.

Paraiškos pateikimas
Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama
ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt arba www.lmt.lt tinklalapyje.
Atkreipkite dėmesį:
Pildomos paraiškos kvietimų Nr. yra Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20 ir Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21

(paskelbta Lietuvos mokslo tarybos svetainėje https://www.lmt.lt/lt/moksliniu-idejumainai-mokslines-isvykos/iii-kvietimas-2020-m./informacija-pareiskejams/3358 ir 20142020
Europos
Sąjungos
fondų
investicijų
Lietuvoje
svetainėje
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai)
Paraiškos priimamos iki 2020 m. balandžio 6 d 24:00val.

Paraiškos ir Aprašo 56 punkte nurodyti priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime
nustatyto termino paskutinės dienos teikiami Lietuvos mokslo tarybai per Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę
(toliau–DMS) https://dms2014.finmin.lt/dms/
Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo
platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.
Institucijos vadovas arba įgaliotas asmuo
https://dms2014.finmin.lt/dms ir pateikia paraišką.

prisijungia

prie

DMS

sistemos

Paraiškos pateikimas (priedų sąrašas)
Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:
•

„Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“: išvykstančio mokslininko mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento
kopiją arba išvykstančio doktoranto pažymą apie vykdomas doktorantūros studijas, gyvenimo aprašymą, pastarųjų trejų
metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos
sąrašą, pranešimą, kurį skaitys (pristatys) mokslininkas arba doktorantas, dalyvaujantis mokslo renginyje

(ar trumpą būsimo pranešimo apibūdinimą), renginio organizatoriaus patvirtinimą dėl pranešimo
įtraukimo į renginio programą, kuriame nurodytas pranešimo pobūdis, ir dokumentų dėl mokslininko
nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai suteikimo kopijas
(taikoma, jei pareiškėjas siekia įrodyti, kad mokslininkas yra jaunasis mokslininkas ir (arba) siekia neįskaičiuoti minėto
periodo į mokslo publikacijų ar kitos mokslinės produkcijos tinkamumo laikotarpį);
•

„Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“: išvykstančio mokslininko mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją,
arba išvykstančio doktoranto pažymą apie vykdomas doktorantūros studijas, gyvenimo aprašymą, pastarųjų trejų metų iki
kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašą,

institucijos, kurioje mokslininkas arba doktorantas atliks mokslinę stažuotę, sutikimą jį
priimti, kuriame taip pat nurodoma ir mokslinės stažuotės trukmė (dienomis) anglų kalba (jei

kita kalba - kartu su pareiškėjo institucijos vertimu), ir dokumentų dėl mokslininko nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės
atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai suteikimo kopijas (taikoma, jei pareiškėjas siekia įrodyti, kad
mokslininkas yra jaunasis mokslininkas ir (arba) siekia neįskaičiuoti minėto periodo į mokslo publikacijų ar kitos mokslinės
produkcijos tinkamumo laikotarpį);
•

Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt
skiltyje „Dokumentai“, dokumento tipas „paraiškų priedų formos“);

•

įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne institucijos vadovas) kopijos.

Reikalavimai pareiškėjams

Galimi pareiškėjai:
• Į AIKOS (www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir valstybiniai
mokslinių tyrimų institutai, kurie turi mokslo doktorantūros teisę ir
(arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.
• Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės, vykdančios mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas.

Reikalavimai pareiškėjams
• Patyręs mokslininkas - mokslininkas, kuris yra įgijęs mokslo laipsnį ne mažiau kaip prieš
10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos (į šį laikotarpį
neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui
prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai);
• Jaunasis mokslininkas - mokslininkas, kuris yra įgijęs mokslo laipsnį ne daugiau kaip prieš
10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos (į šį laikotarpį
neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui
prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai);
• Doktorantas - studentas, studijuojantis aukštosios mokyklos doktorantūroje

!!!
Jei įsiteisėjusiu Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimu ar dėl minėto
sprendimo priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatoma, kad asmuo pažeidė
akademinio sąžiningumo principą mokslinėje veikloje, paraiškos, kuriose tas asmuo
nurodytas kaip projekto dalyvis, nesvarstomos 5 metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.
Paraiškos, kuriose nurodytas mokslininkas anksčiau vadovavo nutrauktam ar
neįgyvendintam Tarybos finansuotam projektui, nesvarstomos 3 metus nuo sprendimo
įsigaliojimo dienos.

Reikalavimai pareiškėjams

Tas pats projekto dalyvis gali būti
nurodytas ne daugiau kaip vienoje
paraiškoje pagal kiekvieną poveiklę.

Projektams taikomi reikalavimai
Projektu turi būti siekiama bent vieno iš šių privalomų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos
rodiklių:
• Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai. Minimali
siektina reikšmė – 1 asmuo. Pirminiai šaltiniai: mokymų dalyvių sąrašai (kopijos ar
suvestinės), patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens ir (arba) darbo sutartis
(tarp tyrėjo ir projekto vykdytojo). Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto
veiklų įgyvendinimo metu patvirtinama mokslinės išvykos ataskaita.
• Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo
programas. Minimali siektina reikšmė – 1 asmuo.
Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę
teikimą yra atsakingas projekto vykdytojas.

Projektams taikomi reikalavimai
393-09.3.3-LMT-K-712 Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai.

Sąvokų apibrėžtys: Profesinių žinių tobulinimas užsienyje apima tyrėjų dalyvavimą komandiruotėse ir (arba)
stažuotėse kitų šalių mokslo ir studijų institucijose ar įstaigose, Lietuvos MTEP ryšių biure mokslinių tyrimų
centruose, verslo įmonėse, tyrėjų mokyklose, tyrėjų apsikeitimo tarp partnerių programose, taip pat
dalyvavimą tarptautinėse konferencijose, tarptautiniuose seminaruose ar kituose tarptautiniuose mokslo
renginiuose (pavyzdžiui, informaciniai renginiai, konsorciumų formavimo susitikimai ir pan.). MTEP –
moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra –
sisteminga kūrybinė gamtos, žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas
(šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas). ESF – Europos socialinis fondas. Tyrėjas – aukštąjį
išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus,
metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
projektams (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).
Skaičiavimo būdas: Skaičiuojamas sumuojant tyrėjus, kurie įgyvendinant projekto veiklas tobulino profesines
žinias užsienyje (asmenų skaičius). Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas
vieną kartą.
Duomenų šaltinis: Pirminiai šaltiniai: mokslinės išvykos ataskaita, patvirtinta įstaigos vadovo ar jo įgalioto
asmens. Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.
Pasiekimo momentas: Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu
patvirtinama mokslinės išvykos ataskaita.

Projektams taikomi reikalavimai (Stebėsenos rodikliai)
395-09.3.3-LMT-K-712 Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas

Sąvokų apibrėžtys: Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar
kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros projektams (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas). MTEP –
moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra –
sisteminga kūrybinė gamtos, žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas (šaltinis:
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas). ESF – Europos socialinis fondas. ESF veikla – mokymai pagal
neformaliojo švietimo programas ir (arba) tyrėjų mokymasis, vykdant MTEP projektus. Neformalusis švietimas –
švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo
programas, išskyrus formaliojo švietimo programas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas). Mokymų pagal
neformaliojo švietimo programą trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos.
Skaičiavimo būdas: Sumuojami tyrėjai, kurie įgyvendinant projekto veiklas dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis
pagal neformaliojo švietimo programas, ir (arba) vykdant MTEP projektus (asmenų skaičius). Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

Duomenų šaltinis: Pirminiai šaltiniai: mokymų dalyvių sąrašai (kopijos ar suvestinės), patvirtinti įstaigos vadovo arba
jo įgalioto asmens ir (arba) darbo sutartis (tarp tyrėjo ir projekto vykdytojo). Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.
Pasiekimo momentas: Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo
įtraukiamas į mokymų dalyvių sąrašą ir (arba) pasirašo sutartį su projekto vykdytoju.

Išlaidų tinkamumas
Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais,
nurodytais Aprašo 5 ir 6 prieduose (Naudos ir kokybės vertinimo lentelės)

Poveiklė

Maksimali balų suma

Minimali privaloma
surinkti balų suma

Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje

100

50

Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje

100

60

Jeigu projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažesnė balų suma
negu nurodyta minimali arba projektas nesurenka nurodytos minimalios balų sumos pagal
kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų, paraiška atmetama.

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 p.);
• Išlaidos turi būti būtinos projektams įgyvendinti, t. y. prisidėti prie projekto
tikslų, uždavinių ir rezultatų pasiekimo (PAFT 402 p.);
• Išlaidos turi būti faktiškai patirtos (PAFT 405 p.);
• 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 p.)

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

Išvyka į mokslo renginį
Išvykoms į mokslo renginiu užsienyje veiklų įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė kaip 14
kalendorinių dienų.
Taikomi fiksuotieji įkainiai:
• kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis, apskaičiuojamas remiantis Europos
Komisijos patvirtintu Erasmus+ Programos vadovu;
• trumpalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių fiksuotasis įkainis ir kitų
trumpalaikės mokslinės išvykos išlaidų fiksuotasis įkainis, nustatytas Ataskaitos 3
lentelėje;
• dienpinigių užsienyje fiksuotasis įkainis ir gyvenamojo ploto užsienyje nuomos
kompensacijos fiksuotasis įkainis. Dienpinigių ir gyvenamojo ploto užsienyje nuomos
kompensacijos FĮ skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m.
balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų išlaidų apmokėjimo“ (žr.
galiojančią suvestinę redakciją - toliau – Nutarimas Nr. 526) patvirtintas normas.

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

Išvyka į mokslo renginį
Kelionės atstumas nustatomas pagal Erasmus+ Distance Calculator
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distancecalculator_en

Išvyka į mokslo renginį
• Trumpalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių FĮ apskaičiuojamas 5,13 EUR
dauginant iš išvykos dienų skaičiaus.
• Trumpalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių FĮ apskaičiuojamas 0,22 EUR
dauginant iš išvykos dienų skaičiaus.
• Dienpinigių užsienyje FĮ apskaičiuojamas užsienio valstybei taikomą maksimalų
dienpinigių dydį dauginant iš išvykos dienų skaičiaus,
Atkreiptinas dėmesys,
vadovaujantis dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašu (patvirtintu Nutarimu Nr. 526) 3 punkto
nuostatomis, grįžtant iš komandiruotės iš užsienio už komandiruotės dieną, kurią atvykstama į Lietuvos
Respubliką, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal valstybei, iš kurios grįžtama, nustatytą dydį.

• Gyvenamojo ploto užsienyje nuomos kompensacijos FĮ apskaičiuojamas užsienio
valstybei taikomą gyvenamojo ploto užsienyje nuomos normą dauginant iš
nakvynių skaičiaus ir dauginant iš koeficiento – 0,6.

Išvyka į mokslo renginį
• Registravimosi renginyje išlaidų individuali fiksuotoji suma
Registravimosi renginyje išlaidų individuali FS nustatoma projekto tinkamumo
finansuoti vertinimo metu, vadovaujantis pareiškėjo pateiktais duomenimis, kurie
turi būti patikimi ir gali būti patikrinami.
Registravimosi renginyje mokesčio dydis pasirenkamas pagal paraiškos pildymo datą.
(Jeigu yra skirtingi dydžiai priklausomai nuo apmokėjimo datos).
• Išlaidų vizoms individuali fiksuotoji suma
Išlaidų vizoms individuali FS nustatoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo
metu, vadovaujantis pareiškėjo pateiktais duomenimis, kurie turi būti patikimi ir gali
būti patikrinami. Su paraiška reikia pateikti vizos mokesčio dokumentą be tarpininkų
paslaugų kainos.
Taikomas Euro ir užsienio valiutos santykis, galiojantis paraiškos pildymo arba teikimo
dieną. https://www.lb.lt/lt/pagal-buhalterines-apskaitos-istatyma-formuojami-euroir-uzsienio-valiutu-santykiai

Išvyka į mokslinę stažuotę
Išvyka į mokslinę stažuotę gali būti trumpalaikė ir ilgalaikė.
Trumpalaikė mokslinė išvyka – 5-14 dienų,
taikomi tie patys fiksuotieji įkainiai, kaip ir išvykai į mokslo renginį.
Ilgalaikė mokslinė išvyka – 15-60 dienų,
taikomi šie fiksuotieji įkainiai:
• kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis, apskaičiuojamas remiantis Europos
Komisijos patvirtintu Erasmus+ Programos vadovu;
• pragyvenimo kompensacijos fiksuotasis įkainis ir gyvenamojo ploto nuomos
kompensacijos fiksuotasis įkainis, nustatytas Ataskaitos 3a lentelėje;
• ilgalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių fiksuotasis įkainis ir kitų ilgalaikės
mokslinės išvykos išlaidų fiksuotasis įkainis, nustatytas Ataskaitos 3 lentelėje.

Išvykoms į mokslines stažuotes taikoma tik išlaidų vizoms individuali fiksuotoji
suma.
Registravimosi renginyje išlaidų individuali fiksuotoji suma pagal šią poveiklę
netaikoma.

Išvyka į mokslinę stažuotę
Kelionės atstumas nustatomas pagal Erasmus+ Distance Calculator
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distancecalculator_en

Išvyka į mokslinę stažuotę
• Ilgalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių FĮ apskaičiuojamas 1,94 EUR
dauginant iš išvykos dienų skaičiaus.
• Kitų ilgalaikės mokslinės išvykos išlaidų FĮ skaičiuojamas 0,47 EUR dauginant iš
išvykos dienų skaičiaus.
• Pragyvenimo kompensacijos FĮ skaičiuojamas 29,12 EUR dauginant iš išvykos
dienų skaičiaus.
Atkreiptinas dėmesys
Vadovaujantis dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo (patvirtintu LRVN Nr. 526) 3 punkto nuostatomis,
grįžtant iš komandiruotės iš užsienio už komandiruotės dieną, kurią atvykstama į Lietuvos Respubliką,
mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal valstybei, iš kurios grįžtama, nustatytą dydį.

• Gyvenamojo ploto nuomos kompensacijos FĮ apskaičiuojamas 27,78 EUR
dauginant iš nakvynių skaičiaus.
Apskaičiuojant pragyvenimo kompensacijos FĮ gali būti taikomas Valstybės (miesto)
gyvenimo lygio vietos bazinis koeficientas ir gyvenamųjų patalpų nuomos lygio
vietos koeficientas, nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27
d. nutarimu Nr. 1393 (2019-07-01 redakcija).

Išvyka į mokslinę stažuotę

Išlaidų vizoms individuali fiksuotoji suma
• Išlaidų vizoms individuali FS nustatoma projekto tinkamumo finansuoti
vertinimo metu, vadovaujantis pareiškėjo pateiktais duomenimis, kurie
turi būti patikimi ir gali būti patikrinami. Su paraiška reikia pateikti vizos
mokesčio dokumentą be tarpininkų paslaugų kainos.

Taikomas Euro ir užsienio valiutos santykis, galiojantis paraiškos pildymo
arba teikimo dieną. https://www.lb.lt/lt/pagal-buhalterines-apskaitosistatyma-formuojami-euro-ir-uzsienio-valiutu-santykiai

Fiksuotoji norma

•

Standartinė fiksuotoji norma netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti
nustatoma neviršijant PAFT 10 priede nustatytų ribų. Standartinė fiksuotoji
norma (kodas FN-001).

•

Fiksuotoji norma (procentais) bus 24 proc. nuo projekto vykdymo išlaidų.

Fiksuotoji norma

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.

Klausimynas
• Klausimynas apie pirkimo 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?
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prašome
pažymėti)
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