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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 41)
• 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 (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 norma (PAFT 6.32)
Projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius,
apmokamos atsižvelgiant į dotacijos sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir
projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas
(t. y., įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinė pažyma dėl
darbo užmokesčio apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius ir fizinio veiklos
rodiklio pasiekimą pagrindžiantys dokumentai) (PFSA 48.4)

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 (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 (PAFT 6.4)

Fiksuotoji projekto išlaidų suma (fiksuotoji suma) – iš anksto nustatyta bendra
projekto ar jo dalies išlaidų suma, pavyzdžiui, registravimosi renginyje išlaidų
individuali fiksuotoji suma, išlaidų vizoms individuali fiksuotoji suma (PAFT 6.5) netaikoma

Finansavimo schema
Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija (PFSA 5)
Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie
projekto įgyvendinimo (PFSA 43)
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo
finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų (PFSA 44)
Didžiausia galima projekto finansuojama dalis sudaro 100 procentų visų finansuoti
projekto išlaidų (PFSA 42)

Finansavimo schema
• Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio
įsipareigojimų išlaidos (projekto vykdymo išlaidos, 5 biudžeto kategorija)
kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius (PFSA 45)
• Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų
normą apmokamos, taikant 40 proc. fiksuotąją normą (PFSA 45, PAFT
433.3), kuri skaičiuojama nuo projekto vykdymo išlaidų (7 biudžeto
kategorija)
• Paraiškos parengimo išlaidos ir kryžminio finansavimo išlaidos yra
netinkamos finansuoti (PFSA 49)

Darbo užmokesčio fiksuotieji įkainiai
Darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos yra
kompensuojamos taikant darbo užmokesčio fiksuotuosius įkainius mokslinių
tyrimų projektuose
Įkainiai kompensuojami pagal Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių
mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaitoje (patvirtintoje
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-227)
sudarytą metodiką
Finansuotini valandiniai darbo užmokesčio dydžiai nustatyti Darbo užmokesčio
fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo
ataskaitos 9 lentelėje „Aukšto (tarptautinio) lygio mokslinis tyrimas“
Mokslinio tyrimo vadovo ir mokslo darbuotojų maksimalus darbo projekte
valandų skaičius per 12 mėnesių negali viršyti 1681 valandų. Mokslinio tyrimo
vadovas darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 840 valandų per
metus.
Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius,
nei Apraše nustatyti maksimalūs dydžiai

Darbo užmokesčio fiksuotieji įkainiai 2
Finansuotini valandiniai darbo užmokesčio dydžiai, eurais
Neterminuotoms darbo sutartims

Terminuotoms darbo sutartims

Pareigybė
Biudžetinėms
organizacijoms

Nebiudžetinėms
organizacijoms

Biudžetinėms
organizacijoms

Nebiudžetinėms
organizacijoms

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

26,92

27,07

27,25

27,40

Vyresnysis mokslo darbuotojas

20,92

21,04

21,18

21,29

Mokslo darbuotojas, tyrėjas, mokslininkas
stažuotojas

15,92

16,00

16,11

16,20

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

10,98

11,04

11,11

11,17

MT vadovas:

mokslinio tyrimo vadovui nepriklausomai nuo užimamų pareigų taikomas vyriausiojo mokslo
darbuotojo valandinis darbo užmokestis

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų
normą
Šias išlaidas sudaro:
1. projekto veikloms vykdyti reikalingų mokslininkų ir jų šeimos narių persikėlimo
išlaidos;
2. projektą vykdančio personalo komandiruočių ar stažuočių išlaidos;

3. išlaidos paslaugoms;
4. ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos;
5. projekto vykdytojui priklausančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudos, jei šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitas
šalis) lėšos;
6. projekto viešinimo išlaidos. Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo
apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 450.1, 450.2 ir 450.6
papunkčius;
7. kitos projekto tikslams pasiekti būtinos išlaidos;
8. netiesioginės projekto išlaidos (projekto administravimo ir susijusios išlaidos).

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.
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