Pagrindinės projektų įgyvendinimo sąlygos
Veikla ,, Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams
aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti
komercinami“
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ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyrius

Projektų vykdymą reglamentuoja
 Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (PAFT)
 Projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA)
 Dotacijos sutartis

 Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams
(Rekomendacijos)
 Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo mokslinių tyrimų projektuose tyrimo santrauka
(DU FĮ santrauka (FĮ-037-04)
 Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų
įkainių nustatyto tyrimo santrauka (Privačių juridinių asmenų DU FĮ santrauka (FĮ-030-03)
 Valandinio projekto vykdančiojo personalo fiksuotojo įkainio nustatymo, naudojant 1 720 valandų
standartinį metinį darbo laiką, metodika (1720 metodika (FĮ-063)
 Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidų fiksuotųjų normų
nustatymo tyrimo ataskaita (FN-006-01; FN-003)
 Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (FĮ-010-02; FĮ-011-02)
 Erasmus+ Programos vadovas

Komunikavimas su LMT
 Projekto vykdytojai tiesiogiai bendrauja su LMT
 Kiekvienam projektui priskirtas programų koordinatorius
 Susirašinėjimas ir dokumentų teikimas vyksta per Duomenų mainų svetainę (DMS)
 Pridėti kitus DMS naudotojus ir suteikti konkrečias reikalingas teises gali pats projekto vykdytojas

 Mokymų medžiaga, instrukcijos: https://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

DMS prisijungimo adresas: https://dms2014.finmin.lt/dms/
/

Projekto administravimas
◊ Projekto partneriai
◊ Informavimas apie projektą
◊ Dotacijos sutarties keitimai
◊ Dotacijos sutarties nutraukimai

◊ Projekto rodikliai
◊ Projekto tinkamos finansuoti išlaidos
◊ Mokėjimo prašymai
◊ Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos

Projekto partneriai

 Už partnerius atsakingas projekto vykdytojas.

 Komunikaciją su LMT vykdo ir visus dokumentus teikia tik projekto vykdytojas.
 Lėšos pervedamos tik projekto vykdytojui – jo atsakomybė paskirstyti lėšas partneriams.

Informavimas apie projektą (I)
Privalomos ES projekto informavimo priemonės

Informacija
interneto
svetainėje

Plakatas

Informacija
projektą
vykdantiems
asmenims,
projekto tikslinėms
grupėms

Informavimas apie projektą. Informacija internetinėje svetainėje. (II)

Internetinėje svetainėje turi būti paskelbta informaciją apie įgyvendinamą projektą iškart po
Sutarties pasirašymo, joje nurodant:
 Informaciją apie įgyvendinamą projektą, tikslus, rezultatus, trukmę, projekto naudą ir
pan.;
 Projekto partneris (jei yra);
 Informaciją apie finansavimo šaltinį, pvz.:
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonės 01.2.2LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio
sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti
komercinami“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.
 Pilną spalvotą ES investicijų ženklą, t. y., su užrašu Kuriame Lietuvos ateitį.

Jeigu internetinė svetainė yra anglų kalba, tai ir informacija apie įgyvendinamą projektą, ir ES
investicijų ženklas turi būti anglų kalba.

Informavimas apie projektą. Informacija internetinėje svetainėje. (III)

 Informacija apie projektą turi būti matoma ir lengvai randama interneto svetainėje visą
projekto įgyvendinimo laikotarpį, todėl informacija kaip naujiena nėra tinkama, nes ji
trumpalaikė.
 Informaciją apie projektą rekomenduojama tiesiogiai skelbti interneto svetainės
puslapyje, kad svetainės lankytojui jo nereikėtų parsisiųsti MS Word ar PDF dokumente.
 Informaciją apie projektą būtina paskelbti atskiroje meniu juostos skiltyje ar poskiltėje.

 Atsidarius skiltį iškart turi būti matomas visas pilnas spalvotas ES investicijų ženklas, t. y.,
su užrašu Kuriame Lietuvos ateitį, taip, kad vartotojui nereikėtų slinkti puslapiu žemyn.
 Jeigu įgyvendinama daugiau ES projektų, juos tikslinga sugrupuoti: viršuje būtinas ES
investicijų ženklas, po juo pateikiami projektų aprašai (pilnai arba tik jų pavadinimai su
aktyviomis nuorodomis).

Informavimas apie projektą. Plakatas (IV)

 Plakatas turi būti parengtas projekto įgyvendinimo pradžioje pagal šabloną.
 Plakate trumpai ir aiškiai nurodyti objekto (nebūtinai projekto, jei jis ilgas) pavadinimą,
projekto tikslą, veiklas.
 Įdėti nuorodą į projekto finansavimo šaltinį, pvz.:
Finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis kaip Europos Sąjungos atsako į
COVID-19 pandemiją priemonė.

 Plakatas turi būti ne mažesnis kaip A3 dydžio. Paprastai jis spausdinamas ant tvirtesnio
popieriaus, kartono.
 Plakatas turi būti paskelbtas ten, kur projekto nauda yra matomiausia ir visuomenei
labiausiai prieinama (įstaigos/įmonės hole, prie centrinio įėjimo).

Informavimas apie projektą. Informacija projektą vykdantiems asmenims,
projekto tikslinėms grupėms. (V)
Projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatais besinaudojantiems
asmenims pranešti apie projekto finansavimą tam tikro ES fondo lėšomis – šią informaciją pateikti
dalyvavimą patvirtinančiuose pažymėjimuose ar kituose dokumentuose:
 Skaidrėse/prezentacijose, monografijose, organizuoto renginio dokumentacijoje naudoti ES
investicijų ženklą su užrašu Kuriame Lietuvos ateitį ir nuorodą į finansavimo šaltinį.
 Straipsniuose naudoti nuorodą į finansavimo šaltinį.
Nuoroda į finansavimo šaltinį:
Lietuvių k.:

Projektas bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (projekto Nr. [numeris])
pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į
COVID-19 pandemiją priemonė.
Anglų k. :

This project has received funding from European Regional Development Fund (project No [number])
under grant agreement with the Research Council of Lithuania (LMTLT). Funded as European Union's
measure in response to Cov-19 pandemic.
Plačiau informaciją apie informavimo priemones galima rasti galima rasti čia.

Dotacijos sutarties keitimai (I)
Keitimų sąlygos:
 Apie numatomus atilikti sutarties keitimus LMT turi būti informuojama iš anksto, prieš
atliekant keitimą.

 Atsakingai įvertinti keitimų poreikį.
 Atliekami keitimai turi būti pagrįsti. Būtina išsamiai argumentuoti keitimo priežastis ir
pokyčius, kurie įvyks atlikus keitimus.
 Keitimo pagrindimas turi atsakyti į klausimus:

Kas sąlygoja numatomą keitimą?
Kodėl šis keitimas yra būtinas ?
Kaip šis keitimas prisidės prie projekto įgyvendinimo ?

 Rekomenduojame numatomo sutarties keitimo sąlygas bei eigą su LMT darbuotojais
aptarti iš anksto.

Dotacijos sutarties keitimai (II)
NEESMINIAI:
Keitimai
neatitinkantys
esminių
dotacijos sutarties keitimų sąlygos:
pratęsiamas projekto įgyvendinimo
laikotarpis ne ilgiau kaip 6 mėn.;
keičiasi numatytos komandiruotės
vieta;
keičiami mokslinio tyrimo grupės
nariai;
perskirstomos darbo valandos tarp
mokslinio tyrimo grupės narių;
keičiami
projekto
veiklų
įgyvendinimo laikotarpiai;
perskirstomos projekto biudžeto
lėšos;
 kiti nukrypimai nuo dotacijos
sutarties.
Automatinis duomenų keitimas:
keičiami projekto vykdyto atsakingi
asmenys;
keičiasi projekto vykdytojo adresas;
keičiasi kita kontaktinė informacija;
keičiasi projekto sąskaitos numeris.

ESMINIAI:

VIENAŠALIŠKI:

 mažinamos projekto stebėsenos
rodiklių pradinės reikšmės;
 keičiasi projekto veiklos ir (ar)
techniniai sprendimai, turintys
esminę įtaką projekto apimčiai,
tikslams ir uždaviniams;
 perleidžiamos
projekto
vykdytojo teisės ir pareigos
kitam juridiniam asmeniui;
 leidžiama
panaudoti
įgyvendinant
projektą
sutaupytas lėšas PAFT 20
skirsnyje nurodytais atvejais.

 mažinamas Sutartyje
nurodytas
projektui
skirtų finansavimo lėšų
dydis;
 keičiasi LR ir (ar) ES
teisės aktai (įskaitant ir
PFSA).

Dotacijos sutarties keitimai (III)
 Teiktini su keitimais susiję dokumentai mokslinio tyrimo grupės nario keitimo arba naujo
įtraukimo į projektą atveju:
Keitimo prašymas su pagrindimu (teikiamas oficialiu raštu per DMS);

Numatomo keisti mokslinio tyrimo grupės nario gyvenimo aprašymas;
Numatomo keisti mokslinio tyrimo grupės nario publikacijų sąrašas;
Numatomo atlikti keitimo finansinė išraiška – t. y., paaiškinimas, kaip atliekamas keitimas
atsispindės projekto biudžete.

 Jeigu numatomas keisti mokslinio tyrimo grupės narys yra nepagrindinis, tokiu atveju
gyvenimo aprašymo ir publikacijų sąrašo teikti neprivaloma.
 Kai numatomo įdarbinti mokslinio tyrimo grupės nario mokslinė kvalifikacija yra tokia
pati arba aukštesnė už keičiamo mokslinio tyrimo grupės nario, keitimas vertinamas kaip
labiau pagrįstas.

Dotacijos sutarties keitimai (IV)
 Teiktini su keitimais susiję dokumentai mokslinio tyrimo grupės nario pareigybės keitimo
atveju:
Keitimo prašymas su pagrindimu (teikiamas oficialiu raštu per DMS);

Numatomo atlikti keitimo finansinė išraiška – t. y., paaiškinimas, kaip atliekamas keitimas
atsispindės projekto biudžete.
 Teiktini su keitimais susiję dokumentai darbo valandų paskirstymo tarp mokslinio tyrimo
grupės narių ir (ar) projekto biudžeto lėšų perskirstymo tarp projekto fizinių rodiklių
atveju;
Keitimo prašymas su pagrindimu (teikiamas oficialiu raštu per DMS);
Numatomo atlikti keitimo finansinė išraiška – t. y., paaiškinimas, kaip atliekamas keitimas
atsispindės projekto biudžete.

Dotacijos sutarties keitimai (IV)
 Teiktini su keitimasi susiję dokumentai projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpių keitimo
atveju:
Keitimo prašymas su pagrindimu (teikiamas oficialiu raštu per DMS).
 Teiktini su keitimais susiję dokumentai komandiruotės keitimo atveju:
Keitimo prašymas su pagrindimu (teikiamas oficialiu raštu per DMS);
Gali būti pateikti papildomi dokumentai:
Preliminari renginio programa;

Kvietimas į stažuotę/renginį/vizitą ar kt.;
Bet koks kitas dokumentas, padedantis įvertinti keitimo pagrįstumą.
 Keičiant komandiruotės vietą, komandiruotei skirta sutartyje nustatyta finansavimo
suma negali būti didinama.

Dotacijos sutarties nutraukimas

Sutartis gali būti nutraukiama, kai:

 Projekto vykdytojas nevykdo Sutarties sąlygų, įgyvendinančiajai institucijai vienašališkai
pakeitus Sutartį.
 Įgyvendinančiajai institucijai atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą ir priėmus sprendimą
nutraukti Sutartį ir susigrąžinti visas išmokėtas lėšas.

 Projekto veiklos nepradėtos įgyvendinti per vieną mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo
dienos.
 Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaita įvertinta neigiamai.
 Kitais atvejais, kai projekto vykdytojas nevykdo Sutarties sąlygų.

Projekto rodikliai (I)

Projekto veiklų fiziniai rodikliai
 Projektą sudaro veiklos. Kiekviena veikla turi galutinį produktą – fizinį (-ius) rodiklį (-ius).
 Fizinis rodiklis gali būti pasiektas projekto įgyvendinimo metu arba projekto įgyvendinimo
pabaigoje.
 Fizinis rodiklis laikomas pasiektu, kai jis pasiekia sutartyje nurodytą reikšmę bei parengtumo lygį,
pvz.: publikacija įteikta spaudai; publikacija išspausdinta; pateikta patentinė paraiška;
perskaitytas pranešimas mokslinėje konferencijoje; surengtas tarptautinis renginys, ir kt.
Mokslinės produkcijos apibrėžimas ir parengtumo lygis nustatytas Pavyzdiniuose mokslo ir sklaidos
projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašuose.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a24d980946211e69ad4c8713b612d0f

 Už fizinių rodiklių įvykdymą atsiskaitoma pateikiant įrodančius dokumentus su mokėjimo
prašymais (vykdoma administracinė patikra) ir projekto mokslinio tyrimo vykdymo ataskaita
(vykdoma ekspertinė patikra).

Projekto rodikliai (II)

 Vertinant mokėjimo prašymą, įvertinama mokslinės publikacijos publikavimo / įteikimo spaudai /
mokslinio pranešimo pristatymo (ar pan.) data, nurodyta sutartyje, t. y., įvertinama, ar projekto
veikla nebuvo įgyvendinta anksčiau, nei deklaruojama mokėjimo prašyme.

 Jei fizinį rodiklį numatoma pasiekti anksčiau arba vėliau, nei numatyta projekto sutartyje,
rekomenduojame inicijuoti projekto sutarties keitimą – t. y., keisti projekto veiklų įgyvendinimo
grafiką ir perskirstyti mokslinio tyrimo grupės narių darbo valandas (jei fizinis rodiklis įgyvendintas
anksčiau nei numatyta).
 Rekomenduojame papildomus fizinius rodiklius nurodyti projekto mokslinio tyrimo vykdymo
ataskaitoje (bet ne mokėjimo prašymuose) kaip papildomą produkciją.
 Esant ekstremaliajai padėčiai, nuotoliniu būdu pristatyti moksliniai pranešimai prilyginami įvykusiai
komandiruotei.

Projekto rodikliai (III)

Projekto stebėsenos rodikliai

 Produkto stebėsenos rodiklis ,,Įgyvendinti MTEP projektai“ laikomas pasiektu, kai yra
patvirtinama baigiamoji (galutinė) mokslinio tyrimo vykdymo ataskaita.
 Už produkto stebėsenos rodiklį atsiskaitoma su galutiniu mokėjimo prašymu.

Projekto tinkamos finansuoti išlaidos (I)

 Išlaidos turi būti būtinos projektams įgyvendinti, t. y., prisidėti prie projekto tikslų,
uždavinių ir rezultatų pasiekimo, ir turi būti numatytos Sutartyje.
 Visos projekto veiklos turi būti įvykdytos per laikotarpį nuo projekto veiklų
įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, nustatytos
Sutartyje.
 Visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti
faktiškai patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu, t. y., nuo projekto
veiklų įgyvendinimo pradžios iki galutinio MP pateikimo datos, nustatytos Sutartyje.

Projekto tinkamos finansuoti išlaidos (II)
 Projekto vykdymo išlaidos. Kompensuojamas mokslinio tyrimo vadovui ir mokslinio tyrimo grupės
nariams DU pagal nustatytus fiksuotuosius įkainius.

Metodika

Taikoma

Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių
nustatymo
mokslinių
tyrimų
projektuose tyrimo santrauka (FĮ037-04)

Mokslo ir studijų
institucijoms

Pagal DU FĮ apmokama už ligos laiką, už kurį pašalpą moka
darbdavys, bei papildomų poilsio dienų, už kurias mokamas ne
mažesnis kaip vidutinis darbo užmokestis ir kurios suteikiamos
teisės aktuose nustatyta tvarka, laiką.

Atostogų dienos nelaikomos
neapmokamos taikant FĮ.

Valandinio projekto vykdančiojo
personalo
fiksuotojo
įkainio
nustatymo, naudojant 1 720
valandų standartinį metinį darbo
laiką, metodika (FĮ-063)

Viešiesiems
juridiniams
asmenims, kurie
nėra mokslo ir
studijų
institucijos

Privačių juridinių asmenų projektų
vykdančiojo personalo bei dalyvių
darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių
nustatyto tyrimo santrauka (FĮ-03003)

Privatiesiems
juridiniams
asmenims

dirbtomis

dienomis

ir

Kasmetinių atostogų laikas, kitų teisės aktais numatytų laisvų
dienų bei ligos laikas įtrauktas skaičiuojant valandinį projekto
vykdančiojo personalo FĮ, todėl šis laikas nelaikomas faktiškai
dirbtomis valandomis.

Pagal DU FĮ apmokama už ligos laiką, už kurį pašalpą moka
darbdavys, bei papildomų poilsio dienų, už kurias mokamas ne
mažesnis kaip vidutinis darbo užmokestis ir kurios suteikiamos
teisės aktuose nustatyta tvarka, laiką.
Kasmetinių atostogų išlaidos nėra įtrauktos į FĮ.
Kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas yra
netinkama finansuoti.

Projekto tinkamos finansuoti išlaidos (III)
 Komandiruočių išlaidos. Kompensuojamos mokslinio tyrimo vadovo ir grupės narių komandiruočių ar stažuočių
išlaidos.

Metodika
Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių
apskaičiavimo tyrimo ataskaita
(trumpalaikėms išvykoms – FĮ-010-02,
ilgalaikėms išvykoms – FĮ-011-02)

Projekto veiklos gali būti vykdomos tik ES
valstybėse narėse, t. y., komandiruočių
išlaidos kompensuojamos tik į ES šalis nares
(pavyzdžiui, kelionės, apgyvendinimo,
dienpinigių,
registracijos
renginyje,
medžiagų įsigijimo ir kitos panašios
išlaidos).

Projekto tinkamos finansuoti išlaidos (IV)
 Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą
Fiksuotosios normos

Dokumentas

Mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės plėtros projektų
vykdymo išlaidos (FN-0006-01)

Mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės
plėtros
projektų
vykdymo
išlaidų
fiksuotųjų normų nustatymo
tyrimo ataskaita

 Išlaidos paslaugoms;
 Išlaidos autoriniams darbams;
 Išlaidos
prekėms
(medžiagoms
ir
trumpalaikiam turtui);
 Projekto viešinimo išlaidos
(Tinkamos
finansuoti tik
privalomos informavimo apie
projektą priemonės).
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos
yra netinkamos finansuoti.

Netiesioginės
(FN-003)

projekto

išlaidos

Pagal PAFT 433.2 p.
Rekomendacijos

Projekto
administravimo
susijusios išlaidos.

ir

Projekto tinkamos finansuoti išlaidos (V)

Svarbu atkreipti dėmesį:
 Projekto veiklos gali būti vykdomos tik ES valstybėse narėse;
 Mokslinio tyrimo vadovas (-ės) privalo dirbti projekte visą projekto įgyvendinimo
laikotarpį;

 Mokslinio tyrimo vadovo (-ės) darbo sutartyje privalo būti nustatyta sąlyga dėl jo (jos)
darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip 840 valandų per metus;
 Vėliausia galima projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga yra 2023 m. rugsėjo 1 d;

Mokėjimo prašymai (I)

Mokėjimo prašymų rūšys:

 Avansinis (iki 30 proc. avansas nuo projekto sumos);
 Tarpiniai (atsiskaitoma už pasiekimus, prašoma kompensuoti išlaidas);
 Galutinis (atsiskaitoma už projekto įgyvendinimą, prašoma kompensuoti išlaidas);
 Nulinis (tarpinis, kai neprašoma kompensuoti išlaidų, tik atsiskaitoma už pasiekimus).

Mokėjimo prašymai (II)

 Pirmasis MP su MP teikimo grafiku teikiamas per 14 d. pasirašius Sutartį.
 Avansinis MP gali būti teikiamas pasirašius Sutartį ir (arba) viso projekto įgyvendinimo
metu.
 Tarpiniai MP teikiami ne rečiau kaip kas 90 dienų.
 Galutinis MP teikiamas ne vėliau kaip 30 dienų po projekto veiklų įgyvendinimo
pabaigos.

 MP teikimo grafike planuojami MP, nurodomos planuojamų MP datos ir sumos.
 Lėšos mokėjimo prašymų grafike bent 6 mėnesiams turi būti suplanuotos kaip galima
tiksliau, nes ši informacija naudojama lėšų poreikio prognozavimui.
 Pateiktame MP teikimo grafike turi būti numatyti avanso užskaitymo terminai ir sumos.
 MP veiklų dalies komentaruose su kiekvienu MP prašome nurodyti svarbiausius per
atsiskaitomąjį laikotarpį atliktus darbus.

Mokėjimo prašymai (III)

Avanso mokėjimo prašymas:
 Išmokamas avanso dydis negali viršyti per artimiausius 6 mėnesius projekto vykdytojo su
mokėjimo prašymais planuojamos deklaruoti išlaidų sumos.
 Visais atvejais išmokėto ir tarpiniuose mokėjimo prašymuose neįvertinto avanso suma
negali viršyti 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos.
 Išmokėtą avansą projekto vykdytojas gali naudoti tik projekto biudžete numatytoms
tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

 Jeigu per 180 dienų nuo avanso gavimo dienos nepradedamos įgyvendinti projekto veiklos
ir mokėjimo prašymuose nedeklaruojamos patirtos išlaidos, avansu išmokėtos lėšos arba
jų dalis turi būti susigrąžinta.
 Avansas neišmokamas likus 6 mėnesiams iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu avanso suma negali viršyti 50 procentų projektui įgyvendinti skirtos
projektų finansavimo lėšų sumos.

Mokėjimo prašymai (IV)
Teikiami dokumentai deklaruojant DU išlaidas:
DU FĮ santrauka (FĮ-037-04)

1720 metodika (FĮ-063)

Privačių juridinių asmenų DU
FĮ santrauka (FĮ-030-03)

 Projekto fizinių rodiklių pasiekimą
pagrindžiantys
dokumentai,
jeigu
deklaruojami rodikliai;
 Darbo sutarčių ir jų keitimų kopijos;
 Pareigybių
aprašymai,
gyvenimo
aprašymai (jeigu nebuvo pateikta su
paraiška);
 Pažyma
dėl
darbo
užmokesčio
apskaičiavimo taikant fiksuotuosius
įkainius;
 Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai
(pasirašyti).

 Projekto fizinių rodiklių pasiekimą
pagrindžiantys
dokumentai,
jeigu
deklaruojami rodikliai;
 Darbo sutarčių ir jų keitimų kopijos;
 Pažyma darbo užmokesčio, apskaičiuoto
naudojant 1 720 valandų standartinį
metinį darbo laiką, deklaravimui
 Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai
(pasirašyti).

 Projekto fizinių rodiklių pasiekimą
pagrindžiantys dokumentai,
jeigu
deklaruojami rodikliai;
 Darbo sutarčių ir jų keitimų kopijos;
 DU pažyma;
 Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai
(pasirašyti).

Mokėjimo prašymai (V)

Teikiami dokumentai deklaruojant komandiruočių išlaidas:

 Projekto fizinio rodiklio pasiekimą pagrindžiantys dokumentai;
 Pažyma dėl trumpalaikių/ilgalaikių mokslinių išvykų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius
įkainius;
 Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai;

 Projekto vykdytojo (partnerio) institucijos vadovo įsakymą dėl komandiruotės ir (ar) lygiavertį
dokumentą, iš kurio būtų galima įsitikinti įvykusia kelione ir dienpinigių patyrimu;
 PVM sąskaitą – faktūrą ir (ar) skrydžio įlaipinimo dokumentus, bilietai (bilietų šaknelės) ar
automobilio kelionės lapai ir (ar) avanso apyskaitos ir (ar) kitus lygiaverčius dokumentus, iš
kurių galima įsitikinti kelionės bei apgyvendinimo ar pragyvenimo išlaidų patyrimu;

 Komandiruotės ataskaitą;
Deklaruojant netiesiogines išlaidas ir kitas išlaidas pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą
dokumentų pridėti nereikia.

Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos
 2 Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos: tarpinė ir baigiamoji;

 Tarpinės mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos teikiamos praėjus pusei projekto įgyvendinimo
laikotarpio;
 Apie galimybę pildyti bei teikti mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitą projekto vykdytojai bus
informuojami atskirai per DMS;
 Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitai teikti bus skirtas 30 dienų laikotarpis;
 Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaita pildoma lietuvių kalba;
 Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos vertinimą atliks ekspertai;
 Į mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitą galima įtraukti visą papildomą projekto įgyvendinimo
metu sukurtą mokslinę produkciją, nedeklaruotą su mokėjimo prašymais.
 Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaita turi būti kokybiškai parengta, joje pateiktos visos nuorodos
į mokslinę produkciją.
Svarbu. Galutinėje mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitoje turi būti nurodyta ta mokslinė
produkcija, kuri yra baigta rengti (kuri atitinka Pavyzdiniuose mokslinės produkcijos sąrašuose
nurodytą parengtumo lygį, taikomą baigiamai ataskaitai).

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

