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Sutartiniai dokumentai
Sutarties projektui parengti teikiama informacija:

1.
2.
3.

4.

5.

6.

pareiškėjo institucijos dotacijos sutartį pasirašančio asmens duomenis (vardas, pavardė,
pareigos) ir atstovavimo teisinį pagrindą;
informaciją apie kredito įstaigoje sąskaitą projektui skiriamoms finansavimo lėšoms;
informaciją, ar ketinate prašyti avanso išmokėjimo. Atkreipiame dėmesį, kad avanso gali
prašyti projekto vykdytojai, turintys kredito įstaigoje atskirą sąskaitą kiekvienam
projektui skiriamoms finansavimo lėšoms, arba jei projekto vykdytojas yra biudžetinė
įstaiga. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad projekto vykdytojas gali teikti avansinį
mokėjimo prašymą likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki projekto veiklų pabaigos;
informaciją apie projekto (vizito/išvykos į mokslo renginį ar stažuotę) pabaigos datą, jei ši
yra pasikeitusi palyginti su nurodyta paraiškoje; atitinkamai informaciją apie projekto
pradžios datą, jei mokslinė išvyka (vizitas) yra įvykusi ar bus įvykusi iki dotacijos sutarties
pasirašymo dienos. Tokiu atveju projekto pradžia bus mokslinės išvykos pradžia, pabaiga
– dotacijos sutarties pasirašymo data.
užpildytą „Duomenų mainų svetainės naudotojo duomenų formą“ (nuoroda
https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/duomenu-mainu-svetaines-naudotojoduomenu-forma, teikiama per DMS); atkreipiame jūsų dėmesį, kad DMS įdiegta galimybė
projekto vykdytojams patiems priskirti DMS administratorius tiek prie paraiškų, tiek prie
projektų (https://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS).
planuojama sutarties pasirašymo diena .

Sutartiniai dokumentai
Visas komunikavimas su projektų vykdytojais vyks per DMS (duomenų
mainų sistemą).
1. Dalyvio anketa. Projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai
teikia per DMS informaciją apie projekto dalyvį pirmą jo dalyvavimo
tiesioginėse projekto veiklose dieną vieną kartą per projekto
įgyvendinimo laikotarpį pagal projekto dalyvio anketos formą, kuri
skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt. Dalyvis - tiesioginę naudą
iš projekto gaunantis fizinis asmuo. Projekto vykdytojas turi užtikrinti,
kad dalyvio anketa būtų užpildyta, vadovaujantis projekto dalyvių
informacijos administravimo instrukcija.
2. Projekto vykdytojas privalo per DMS teikti projekto dalyvių rezultatų
duomenys, per 28 dienas nuo jo dalyvavimo projekto veiklose
pabaigos. Projekto vykdytojas šią informaciją privalo suvesti į DMS iki
galutinio mokėjimo prašymo pateikimo.

Sutartiniai dokumentai

Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Sutarties
pasirašymo dienos įgyvendinančiajai institucijai per DMS turi
pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką. Galutinis mokėjimo
prašymas teikiamas iki projekto sutartyje nustatyto termino, kuris
negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo projekto veiklų
įgyvendinimo pabaigos.
Atkreipiame dėmesį, kad tarpiniai mokėjimo prašymai neteikiami.
Galutinis mokėjimo prašymas teikiamas iki Sutarties 2 priedo
(Finansavimo sąlygos) 1.3 papunktyje nurodyto termino.

Sutarčių keitimas
Projekto vykdytojas privalo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt)
d. d., informuoti įgyvendinančiąją instituciją raštu apie įvykusius arba numatomus
projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, dėl kurių keičiasi projekto apimtis,
projekto išlaidos, pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiasi
projektas ar Sutartyje nustatyti projekto vykdytojo įsipareigojimai.
Sutarties keitimai gali būti:
• Neesminiai - jei keičiami Sutarties duomenys apie projekto vykdytojo atsakingus
asmenis, taip pat įgyvendinančiosios institucijos ir projekto vykdytojo
pavadinimas, adresas, kita kontaktinė informacija ar projekto sąskaitos numeris,
Sutarties šalims užtenka apie tai informuoti vienai kitą.
• Esminiai - keičiasi projekto veiklos ir (ar) techniniai sprendimai, turintys esminę
įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams; perleidžiamos projekto vykdytojo
teisės ir pareigos kitam juridiniam asmeniui.
• Vienašališki - Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytais
atvejais mažinamas Sutartyje nurodytas projektui skirtų finansavimo lėšų dydis;
keičiasi Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktai, dėl kurių reikia keisti Sutartį
(įskaitant Projektų finansavimo sąlygų aprašą).

Sutarties nutraukimas
Sutartis gali būti nutraukiama, kai:
a)

projekto vykdytojas nevykdo Sutarties sąlygų, įgyvendinančiajai institucijai
vienašališkai pakeitus Sutartį;

b) įgyvendinančiajai institucijai atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą ir priėmus
sprendimą nutraukti Sutartį ir susigrąžinti visas išmokėtas lėšas;
c)

mokslinės veiklos ataskaita (forma patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos
pirmininko įsakymu) įvertinta neigiamai arba nepateiktas patvirtintas gynimo
tarybos protokolo ir sprendimo dėl mokslo laipsnio suteikimo išrašas arba
nepateiktas pranešimo pristatymą renginyje įrodantis dokumentas;

d) kitais atvejais, kai projekto vykdytojas nevykdo Sutarties sąlygų.
Projekto vykdytojas turi teisę atsisakyti vykdyti Sutartį apie tai informuodamas
įgyvendinančiąją instituciją. Jeigu projekto vykdytojui buvo išmokėta projektui
skirtų finansavimo lėšų, Sutartis laikoma nutraukta po to, kai lėšos
susigrąžinamos iš projekto vykdytojo.

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);
• Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra mokslinio vizito ar
mokslinės išvykos pradžia. Projekto veikla turi būti pradėta
įgyvendinti ne ankščiau kaip po paraiškos registravimo
įgyvendinančioje institucijoje dienos (PFSA 24);.
• Finansuojami moksliniai vizitai ir mokslinės išvykos vyksiantys nuo
2017 m. spalio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. (PFSA 13);

Išlaidų tinkamumas
Tinkamų finansuoti išlaidų atitikties kriterijai:
• 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).

Viešinimas (informacija teikiama su galutiniu MP)
Galutinio mokėjimo prašymo MPD4 dalis.
Interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą,
apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš
Europos socialinio fondo.
- Projekto tikslas, rezultatai, santrauka;
- Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų
(projekto Nr. [numeris]) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo
taryba (LMTLT).
- Galima nurodyti: projekto trukmę, projekto dalyvį.

Viešinimas (informacija teikiama su galutiniu MP)
Galutinio mokėjimo prašymo MPD4 dalis.
Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje
vietoje (pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą) pakabinti bent vieną
plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), kuriame pateikiama
informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš Europos
socialinio fondo.
• Remiantis reglamentu, plakato reikia kiekvienam projektui.
Plakatuose prašoma rašyti trumpai, aiškiai ir paprastai, ko
projektas siekia.
• Finansavimo šaltinis (nurodomas fondas, šiuo atveju – Europos
socialinis fondas.

Viešinimas (informacija teikiama su galutiniu MP)
Galutinio mokėjimo prašymo MPD4 dalis.
Projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto
rezultatais besinaudojantiems asmenims pranešti apie projekto
finansavimą iš Europos socialinio fondo – šią informaciją pateikti
dalyvavimą patvirtinančiuose pažymėjimuose ar kituose dokumentuose.
- Skaidrėse/prezentacijose - naudoti ES fondo ženklą.
- Straipsniuose naudoti ES fondų ženklą ir įrašyti padėką.
Pranešimo apie projektą skaidrėse, stendiniame pranešime ar viešinimo
plakate kartu su informacija apie finansavimo šaltinį turi būti pridėtas ir
Europos Sąjungos fondų investicijų ženklas.
Lietuvių kalba
Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr.
[numeris]) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Anglų kalba
This project has received funding from European Social Fund (project No
[number]) under grant agreement with the Research Council of Lithuania
(LMTLT).
https://lmt.lt/lt/visuomenes-informavimas/informuokite-apiefinansavimo-saltini/2542

Viešinimas
http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas

Kita informacija (informacija teikiama su galutiniu MP)
Galutinio mokėjimo prašymo MPD4 dalis.

1.

Informacija apie projekto pajamas;

2.

Informacija apie projekto sąskaitoje sukauptas palūkanas (Netaikoma,
vadovaujantis PAFT 253 p. nuostatomis);

3.

Projekto atitiktis horizontaliesiems principams (turi būti pažymėta – Taip);

4.

Informacija apie projekto dokumentų saugojimą.

Veiklos rodikliai (informacija teikiama su galutiniu MP)
Galutinio mokėjimo prašymo MPD1 dalis.

1.

Nurodoma projekto įgyvendinimo eiga (įrašomas faktinis veiklos vykdymo
laikotarpis);
2. Projekto vykdytojas, kartu su galutiniu mokėjimo prašymu, įgyvendinančiajai
institucijai teikia:
a) Pagal Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą poveiklę –patvirtintą gynimo tarybos
protokolo išrašą;
b) Pagal Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą poveiklę –mokslinės veiklos ataskaitą
(forma patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu), turi būti
pateikta junkis.lmt.lt;
c) Pagal Aprašo 10.3 papunktyje nurodytą poveiklę –pranešimo pristatymą
renginyje įrodantį dokumentą;
d) Pagal Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą poveiklę – mokslinės veiklos ataskaitą
(forma patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu), turi būti
pateikta junkis.lmt.lt.

Stebėsenos rodikliai (informacija teikiama su galutiniu MP)
Galutinio mokėjimo prašymo MPD1 dalis.
1. 392-09.3.3-LMT-K-712 Į mokslo ir studijų institucijas panaudojant ESF
investicijas pritraukti tyrėjai iš užsienio (teikiami dokumentai - studijų sutartis
(jei studijuojama doktorantūroje), darbo sutartis su mokslo ir studijų
institucija, paslaugų ar autorinė sutartis (tyrėjui atvykus skaityti paskaitų ciklo
ar atlikti mokslinės veiklos, kai darbo sutartis nesudaroma), vizito ataskaita
(trumpalaikių vizitų atveju), patvirtinta įstaigos arba projekto vadovo
(kopijos));
2. 393-09.3.3-LMT-K-712 Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti
profesinių žinių išvykę tyrėjai (teikiami dokumentai - mokslinės išvykos
ataskaita, patvirtinta įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens);
3. 395-09.3.3-LMT-K-712 Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis
pagal neformaliojo švietimo programas (teikiami dokumentai - mokymų
dalyvių sąrašai (kopijos ar suvestinės), patvirtinti įstaigos vadovo arba jo
įgalioto asmens ir (arba) darbo sutartis (tarp tyrėjo ir projekto vykdytojo)).
Plačiau:
https://www.lmt.lt/lt/ii-kvietimas/informacija-pareiskejams/dazniausiaiuzduodami-klausimai/3011

Avansiniai MP
• Maksimalus avanso dydis nurodytas projekto Sutartyje ir sudaro
30 proc. nuo projekto sutarties sumos. Avansas išmokamas
dalimis. Vienos avanso dalies dydis negali viršyti kalendoriniams
metams skirtos dalies, kuri apskaičiuojama visą avanso sumą
padalinus iš projekto įgyvendinimo laikotarpio mėnesiais ir
padauginus iš dvylikos mėnesių.
• 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)

Vizitai
• Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje
ir vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti
kompensuojami pagal Kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų
įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje (patvirtintoje Lietuvos mokslo
tarybos pirmininko 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-157) sudarytą
metodiką.
• Taikomi fiksuotieji įkainiai:
kviestinio mokslininko apgyvendinimo bei pragyvenimo Lietuvoje išlaidų
fiksuotasis įkainis, atitinkantis Europos Komisijos išorės sutartims nustatytą
galiojančią per diem normą Lietuvos Respublikoje (FĮ-036, 183 EUR); kelionės
į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis, nustatytas Lietuvos mokslo tarybos
pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 (2017-05-24 redakcija)
patvirtintos Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo
ataskaitos (galiojančios versijos) 2 a lentelėje

Vizitai (2)
• „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų
institucijoje“ veiklų įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė kaip 4
kalendorinės dienos
• „Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai
kelti “ veiklų įgyvendinimo trukmė gali būti ne trumpesnė kaip 5 ir ne
ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų

Vizitai(3)
•

Jeigu asmuo atvyksta į projekto veiklos vykdymo vietą ne iš paraiškoje (projekto
biudžeto išlaidų pagrindimo stulpelyje) nurodytos šalies arba miesto arba išvyksta
į kitą šalį arba miestą (t. y. tarpinio sustojimo šalyje praleidžia daugiau laiko negu
persėdimui reikalingas laikas), tinkamomis finansuoti laikomos asmens kelionės iš
tarpinio sustojimo šalies (miesto) į veiklos vykdymo vietą arba iš veiklos vykdymo
vietos į tarpinio sustojimo šalį (miestą) išlaidos (Išlaidų rekomendacijos 189 p.).

•

Atvykstančiųjų asmenų kelionių išlaidos gali būti pripažįstamos tinkamomis
finansuoti ir tuo atveju, kai kelionės pradžios arba pabaigos data nesutampa su
komandiruotės datomis arba projekto veiklos pradžios arba pabaigos datomis (t.
y. kai svečias ar veiklos vykdytojas atvyksta kelios dienos iki veiklos pradžios arba
išvyksta po kelių dienų jai pasibaigus). Šiuo atveju būtina pagrįsti, kad dėl ilgesnės
trukmės kelionė nėra brangesnė, t. y. nėra pažeidžiamas kelionės išlaidų
ekonomiškumo principas. Pragyvenimo (dienpinigių ir apgyvendinimo) išlaidos už
papildomas (ne komandiruotės) dienas laikomos netinkamomis finansuoti,
išskyrus tuos atvejus, kai papildomos dienos šalyje praleidžiamos dėl nepatogaus
skrydžių ar kelionės kitomis transporto priemonėmis grafiko (Išlaidų
rekomendacijos 190 p.).

Vizitai(4)
Galutinio mokėjimo prašymo MPD3 dalis

Tiesioginės projekto išlaidos:
• Nurodomas fizinio rodiklio numeris (pvz. 1.1.1);
• Išlaidų pagrindimo dokumentai: FĮ-036;
• Fiksuotojo įkainio vienetų skaičius – 1 vnt;
• Prašoma suma.
Netiesioginės išlaidos:
• Nurodomas fizinio rodiklio numeris (7.);
• Išlaidų pagrindimo dokumentai: FN-001
• Prašoma suma.

Vizitai (5)
PAŽYMA DĖL KVIESTINIO MOKSLININKO VIZITO LIETUVOJE IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS
(pažyma turi būti pasirašyta)

Trumpalaikės mokslinės išvykos
•

Mokslinės išvykos į mokslo renginius ir Mokslinės išvykos į stažuotę (trumpalaikės
mokslinės išvykos) kompensuojamos Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių
apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje, patvirtintoje Lietuvos mokslo tarybos
pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 ( 2017-05-24 redakcija) sudarytą
metodiką.

•

Taikomi fiksuotieji įkainiai:
kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis, nustatytas Ataskaitos 2 a lentelėje;
trumpalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių fiksuotasis įkainis ir kitų
trumpalaikės mokslinės išvykos išlaidų fiksuotasis įkainis, nustatytas Ataskaitos
3 a lentelėje;
dienpinigių užsienyje fiksuotasis įkainis ir gyvenamojo ploto užsienyje nuomos
kompensacijos fiksuotasis įkainis, nustatytas apskaičiuojamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl
tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių
patvirtinimo“
Taikomos fiksuotosios sumos:
išlaidų vizoms individuali fiksuotoji suma;
registravimosi renginyje išlaidų individuali fiksuotoji suma.

Trumpalaikės mokslinės išvykos(2)

• Trumpalaikė mokslinė išvyka – mokslinė išvyka (dalyvauti tarptautinėje
konferencijoje, moksliniame seminare, mokyklose, dėstyti užsienio
aukštojoje mokykloje ir kt.), kurios trukmė neviršija 14 dienų.
• Pažymima, kad projekto vykdytojas prašydamas kompensuoti mokslinės
išvykos išlaidas turi faktiškai patirti registravimosi renginyje ir vizų
sąnaudas.
• Projekto išlaidoms, kurios apmokamos taikant Tyrimo ataskaitoje
nustatytus FĮ dydžius, bei individualiai projekto vykdytojui nustatytas
registravimosi renginyje išlaidų bei išlaidų vizoms fiksuotąsias sumas,
pagrįsti projekto vykdytojas su mokėjimo prašymais turi pateikti
suvestines pažymas, kurių formos pateikiamos Tyrimo ataskaitos 3
priede.
• Jeigu lėktuvo bilietų datos neatitinka veiklos (mokslo renginio) pradžios
ir/ar pabaigos laikotarpiui - kelionės į užsienį išlaidų FĮ kompensuojamas
su sąlyga: Dienpinigių užsienyje FĮ ir Gyvenamojo ploto užsienyje nuomos
kompensacijos FĮ kompensuojami tik už renginio dienų trukmę.

Trumpalaikės mokslinės išvykos(3)

Galutinio mokėjimo prašymo MPD3 dalis
• trumpalaikės mokslinės išvykos fiksuotasis įkainis (kodas FĮ010-01);
• registravimosi renginyje išlaidų individuali fiksuotoji suma
(kodas IFS-01).
FS dydis nustatytas projekto tinkamumo finansuoti vertinimo
metu.
• išlaidų vizoms individuali fiksuotoji suma (kodas IFS-02)
FS dydis nustatytas projekto tinkamumo finansuoti vertinimo
metu.

Trumpalaikės mokslinės išvykos(4)
Galutinio mokėjimo prašymo MPD3 dalis

Tiesioginės projekto išlaidos:
• Nurodomas fizinio rodiklio numeris (pvz. 1.1.1);
• Išlaidų pagrindimo dokumentai: FĮ-010-01, IFS-01, IFS-02;
• Fiksuotojo įkainio/sumos vienetų skaičius – 1 vnt;
• Prašoma suma.
Netiesioginės išlaidos:
• Nurodomas fizinio rodiklio numeris (7.);
• Išlaidų pagrindimo dokumentai: FN-001
• Prašoma suma.

Trumpalaikės mokslinės išvykos(5)
PAŽYMA DĖL TRUMPALAIKIŲ MOKSLINIŲ IŠVYKŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

Ilgalaikės mokslinės išvykos
•

Mokslinės išvykos į stažuotę (ilgalaikės mokslinės išvykos) kompensuojamos Mokslinių
išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje, patvirtintoje Lietuvos
mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 (2017-05-24
redakcija) sudarytą metodiką.
Taikomi fiksuotieji įkainiai:
kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis, nustatytas Ataskaitos 2 a lentelėje;
ilgalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių fiksuotasis įkainis ir kitų ilgalaikės
mokslinės išvykos išlaidų fiksuotasis įkainis, nustatytas Ataskaitos 3 a lentelėje;
pragyvenimo kompensacijos fiksuotasis įkainis ir gyvenamojo ploto nuomos
kompensacijos fiksuotasis įkainis nustatytas Ataskaitos 3 a lentelėje:
Pragyvenimo kompensacijos FĮ - 28,28 EUR dauginant iš dienų skaičiaus
Gyvenamojo ploto nuomos kompensacijos FĮ - 40,28 EUR dauginant iš nakvynių
skaičiaus.
Apskaičiuojant pragyvenimo kompensacijos ir gyvenamojo ploto nuomos
kompensacijos FĮ gali būti taikomas Valstybės (miesto) gyvenamojo patalpų nuomos
lygio vietos bazinis koeficientas.

•

Taikomos fiksuotosios sumos:

•

išlaidų vizoms individuali fiksuotoji suma.

•

registravimosi renginyje išlaidų individuali fiksuotoji suma.

Ilgalaikės mokslinės išvykos (2)
• Pažymima, kad projekto vykdytojas prašydamas kompensuoti
mokslinės išvykos išlaidas turi faktiškai patirti registravimosi
renginyje ir vizų sąnaudas.
• Projekto išlaidoms, kurios apmokamos taikant Tyrimo
ataskaitoje nustatytus FĮ dydžius, bei individualiai projekto
vykdytojui nustatytas registravimosi renginyje išlaidų bei išlaidų
vizoms fiksuotąsias sumas, pagrįsti projekto vykdytojas su
mokėjimo prašymais turi pateikti suvestines pažymas, kurių
formos pateikiamos Tyrimo ataskaitos 4 priede.
• Jeigu lėktuvo bilietų datos neatitinka veiklos (mokslo renginio)
pradžios ir/ar pabaigos laikotarpiui - kelionės į užsienį išlaidų FĮ
kompensuojamas su sąlyga: pragyvenimo kompensacijos FĮ ir
gyvenamojo ploto nuomos kompensacijos FĮ kompensuojami tik
už renginio dienų trukmę.

Ilgalaikės mokslinės išvykos (3)

Galutinio mokėjimo prašymo MPD3 dalis
• ilgalaikės mokslinės išvykos fiksuotasis įkainis (kodas FĮ-011-01);
• registravimosi renginyje išlaidų individuali fiksuotoji suma
(kodas IFS-01).
FS dydis nustatytas projekto tinkamumo finansuoti vertinimo
metu.
• išlaidų vizoms individuali fiksuotoji suma (kodas IFS-02)
FS dydis nustatytas projekto tinkamumo finansuoti vertinimo
metu.

Ilgalaikės mokslinės išvykos (4)
Galutinio mokėjimo prašymo MPD3 dalis

Tiesioginės projekto išlaidos:
• Nurodomas fizinio rodiklio numeris (pvz. 1.1.1);
• Išlaidų pagrindimo dokumentai: FĮ-011-01, IFS-01, IFS-02;
• Fiksuotojo įkainio/sumos vienetų skaičius – 1 vnt;
• Prašoma suma.
Netiesioginės išlaidos:
• Nurodomas fizinio rodiklio numeris (7.);
• Išlaidų pagrindimo dokumentai: FN-001
• Prašoma suma.

Ilgalaikės mokslinės išvykos (5)
PAŽYMA DĖL ILGALAIKIŲ MOKSLINIŲ IŠVYKŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

Fiksuotoji norma (1)

•
•

•

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. Standartinė fiksuotoji norma (kodas FN-001)
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) yra 24 proc. nuo
projekto vykdymo išlaidų.

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.

Rekomendacijos
•

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 vykdytojui ar partneriui nepanaudojus visų lėšų, gautų pagal fiksuotąją
normą, fiksuotuosius įkainius ar fiksuotąsias sumas, lėšų likutį jis gali panaudoti
kitoms projekto išlaidoms apmokėti, jei jos nėra apmokamos iš kitų projektui
skirtų lėšų, kitoms paties vykdomų projektų išlaidoms arba kitoms projekto
vykdytojo ar partnerio reikmėms apmokėti, jei tokios išlaidos yra būtinos ir nėra
apmokamos iš kitiems projektams skirtų lėšų arba iš kitų finansavimo šaltinių.
Atlikdamas šiuos veiksmus projekto vykdytojas ar partneris privalo laikytis teisės
aktų, reglamentuojančių jo buhalterinę apskaitą (Išlaidų rekomendacijos 49 p.).

•

Įvertinęs faktiškai patirtas išlaidas, projekto vykdytojas taip pat turi teisę,
suderinęs su įgyvendinančiąja institucija, grąžinti lėšas (ar jų dalį), kurios buvo
gautos supaprastintai apmokant išlaidas (Išlaidų rekomendacijos 50 p.).

Ačiū už dėmesį!

