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Teisės aktai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
patvirtintos LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (Suvestinė redakcija nuo
2018-01-06)
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)

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, 1 stažuotės fiksuotoji suma, 1
seminaro fiksuotoji suma; (PAFT 6.5) – netaikoma

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 6, 48).
Viso projekto tinkamos finansuoti išlaidos – iki 1893,07 EUR.
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 50).

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. V-156) sudarytą metodiką.
• Įkainių skaičiavimo vienetas EUR/mėn.
• Fiksuotuosius įkainius sudaro studentų stipendijų ir tyrimų vykdymo išlaidos.
• Fiksuotieji įkainiai nurodyti ataskaitos 3 lentelėje.
• Pareiškėjas gali taikyti ir mažesnius fiksuotuosius įkainius (šiuo atveju
paraiškoje, biudžeto pagrindime pateikiamas jų apskaičiavimas).
• 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)

Fiksuotojo įkainio kodas FĮ-035
• Studentų stipendijos dydis (kai moksliniams tyrimams skiriama 40
akademinių valandų per savaitę):

395,20 EUR/mėn.
• Studentų mokslinių tyrimų vykdymo išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžiai su PVM :

362,03EUR/mėn.
ir taikomi tiems projektų vykdytojams, kurie pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus neturi galimybės PVM įtraukti į atskaitą.

• Studentų mokslinių tyrimų vykdymo išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžiai be PVM:

325,29 EUR/mėn.
Reikia pateikti klausimyną apie pirkimo (arba) importo pridėtinės
vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų

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
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Studentų stipendijų ir mokslinių tyrimų vykdymo išlaidos pagal
fiksuotuosius įkainius (3)
• Studentas turi dalyvauti moksliniame tyrime visą projekto įgyvendinimo
laikotarpį ir teikiant paraišką jo apimtis projekte turi būti 2 mėnesiai (PFSA
12.1.);
• 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 biudžeto lentelę turi
būti įrašytas pagal fiksuotąjį įkainį planuojamų pasiekti rezultatų mato
vienetų (mėnesių) skaičius. Sudarant sutartį, šis skaičius bus perkeltas į
sutarties 2 priedą „Finansavimo sąlygos“ ir projekto įgyvendinimo metu
neturi būti tikslinamas.

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);

• mokslinės praktikos vadovo darbo užmokesčiui (tik studentų mokslinės
praktikos metu).

Fiksuotoji norma

•

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.
•
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. 25
proc. nuo 5 išlaidų kategorijos.
Apvalinant sumas iki dviejų skaičių po kablelio paraiškoje ir mokėjimo prašymuose,
neviršijama nustatyta riba, pvz., jei paskaičiuota 378,615 EUR, tai suapvalinus
įrašoma 378,61 EUR.

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
• 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.

Projekto biudžetas

Antro lygio rodikliai
nėra nustatomi.

25 proc. nuo 5 išlaidų kategorijos.
Apvalinant sumas iki dviejų skaičių po kablelio
paraiškoje ir mokėjimo prašymuose, neviršijama
nustatyta riba, pvz., jei paskaičiuota 378,615 EUR, tai
suapvalinus įrašoma 378,61 EUR.

Trumpas išlaidų, reikalingų rodikliui pasiekti,
pagrindimas. Nurodomas fiksuotojo didžio kodas,
koks yra jo fiksuotasis įkainis, planuojamų
mėnesių skaičius ir kokia bendra suma.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai

Šios lentelės 3 punkte nurodyta suma „Iš viso“
turi sutapti su projekto biudžete nurodyta
suma „Iš viso“

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

