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Išlaidų tinkamumas

Tinkamų finansuoti išlaidų atitikties kriterijai:
• Laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo iki galutinio MP pateikimo (PAFT 6.24)
• Patirtos ir apmokėtos (PAFT 6.19, tikrinamas tik darbo užmokestis ir su juo susijusios
išlaidos).
• Deklaruotos su MP ir įvertintos kaip tinkamos finansuoti.

Supaprastinimai

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)

Supaprastinimai (2)

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 (PAFT 6.3)
Fiksuotoji projekto išlaidų norma (fiksuotoji norma) – teisės aktais ar tyrimais arba kitais
teisės aktuose numatytais būdais nustatyta išlaidų norma (išreikšta procentais nuo visų ar
dalies projekto tinkamų finansuoti išlaidų), taikoma apmokant dalį projekto išlaidų, kai
projekto vykdytojas neteikia projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų
(PAFT 6.4)
Fiksuotoji projekto išlaidų suma (fiksuotoji suma) – iš anksto nustatyta bendra projekto ar jo
dalies išlaidų suma, taikoma projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir
apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto veiklos
įgyvendinimas, kai projekto vykdytojas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo
įrodymo dokumentų (PAFT 6.5) - netaikoma

Finansavimo schema

Finansavimo tipas - negrąžinama subsidija, siekianti iki 100 procentų visų tinkamų
finansuoti išlaidų (PFSA 46).

Jei projektas vykdomas su partneriu (privačiu juridiniu asmeniu) ir/arba projekto
rezultatai bus skirti ekonominei veiklai vykdyti, taikomas mažesnis finansavimo
intensyvumas, kuris kiekvienam projekto partneriui skaičiuojamas atskirai (PFSA
47, 50)
Visos išlaidos apmokamos tik taikant supaprastinimus (PAFT 6.32).
Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 700 000,00 Eur (PFSA
45).

Finansavimo schema (2)
• Projekto vykdymo išlaidos – 5 kategorija:
 Darbo užmokestis ir susiję darbdavio įsipareigojimai atsiskaitant tarp institucijų
kompensuojami pagal fiksuotuosius įkainius (PFSA 59.1.1).
 Kelionių išlaidos atsiskaitant tarp institucijų kompensuojami pagal fiksuotuosius įkainius
(PFSA 59.1.2)
• Kitos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją normą – 7 kategorija:
 Kita dalis tiesioginių projekto išlaidų (turtas, paslaugos bei kitos projektui įgyvendinti
būtinos išlaidos) pagal fiksuotąją normą (PFSA 59.2.2)

 Netiesioginės išlaidos apmokamos, taikant 15 proc. fiksuotąją normą, kuri skaičiuojama
nuo darbo užmokesčio (PFSA 59.2.1).
• Projekto vykdytojui tinkamos finansuoti išlaidos apmokamos tik kompensavimo būdu
(PFSA 64).

Darbo užmokestis pagal fiksuotuosius įkainius
Darbo užmokestis kompensuojamas pagal Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių
dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaitoje sudarytą
metodiką.
Įkainių skaičiavimo vienetas Eur/val. Didžiausi atitinkamų pareigybių darbuotojų
valandų skaičiai per metus nurodyti ataskaitoje (IV skyrius), mažiausias – taikomas
tik tyrimo vadovui (840 val/metus)
Fiksuotąjį įkainį sudaro darbo užmokestis, mokesčiai ir darbdavio įsipareigojimai. Į
fiksuotąjį įkainį taip pat įskaičiuotos atostogos.
Fiksuotieji įkainiai nurodyti ataskaitos 3 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.

Komandiruočių, kelionių ir stažuočių išlaidos pagal fiksuotuosius įkainius

• Kelionių išlaidos kompensuojamos pagal Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių
apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje sudarytą metodiką.
• Bendra kompensuojama suma už mokslinę išvyką paskaičiuojama, remiantis 2a (kelionės
išlaidos) ir 3a (kitos mokslinės išvykos išlaidos: dienpinigiai, pragyvenimas, ir t.t.) lentelėse
nustatytais įkainiais.
• Fiksuotieji įkainiai nekeičiami visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai
keičiami su jais susiję teisės aktai.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidos
Tiesioginės projekto išlaidos pagal fiksuotąją normą, kuri, priklausomai nuo to, ar
projekto vykdytojas gali susigrąžinti PVM, sudaro iki 18,73 proc. (Socialinių ir
humanitarinių mokslų srities projektuose) ir iki 34,73 proc. (Fizinių, biomedicinos,
technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių projektuose) nuo darbo užmokesčio ir
susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidų.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidos
Išlaidos, kurios kompensuojamos pagal šią fiksuotąją normą:
• išlaidos paslaugoms;
• medžiagų ir trumpalaikio 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 išlaidos

Netiesioginės projekto išlaidos apmokamos taikant 15 proc. fiksuotąją normą, kuri
skaičiuojama nuo darbo užmokesčio ir darbdavio įsipareigojimų (PAFT 433.2)

Išlaidos pagal fiksuotąją normą

Už išlaidas, apmokamas pagal fiksuotąją normą atsiskaityti
nereikia, tačiau visais atvejais būtina pasitikrinti, ar jos
atitinka PAFT 34-35 skirsnių reikalavimus.
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