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Svarbiausia!

Įgyvendintos veiklos, pasiekti rodikliai.
Įgyvendinti viešinimo reikalavimai.
Tinkama projekto dokumentacija.

Dalyvio anketa

Projekto vykdytojas teikdamas pirmą mokėjimo prašymą, per DMS, įgyvendinančiajai
institucijai teikia informaciją apie projekto veiklose pradėjusį dalyvauti asmenį. Dalyvis tiesioginę nauda iš projekto gaunantis fizinis asmuo.
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/projekto-dalyviu-informacijos-administravimoinstrukcija-2
Informacija apie projekto dalyvio veiklos pabaigos datą ir pasiektus rezultatus, per 28 dienas
nuo jo dalyvavimo projekto veiklose pabaigos, teikiama per DMS su artimiausiu teikiamu
mokėjimo prašymu.

Dalyvio anketa. Pildymas

Jei dalyvis
užsienietis,
atsisiunčiam formą,
užpildom ir
pateikiam LMT
elektroniniu paštu

Dalyvio anketa. Rezultatai

Mokėjimo prašymų grafikas

Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos
įgyvendinančiajai institucijai per DMS turi pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką.
Dabar mokėjimo prašymų grafikas teikiamas su pirmuoju mokėjimo prašymu –
avansiniu arba tarpiniu (nuliniu). Su sekančiais mokėjimo prašymais jis gali būti
tikslinamas.

Mokėjimo prašymų grafike privalu laikytis 90 dienų periodiškumo tarp atskirų
mokėjimo prašymų.
Lėšos mokėjimo prašymų grafike turi būti suplanuotos kaip galima tiksliau, nes ši
informacija naudojama lėšų poreikio prognozavimui.

Sutarties keitimai

Projekto vykdytojas privalo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų,
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.
Apie projekto veiklų pratęsimą kai nespėjami pasiekti rodikliai būtina informuoti iki
sutartyje numatytos veiklų įgyvendinimo pabaigos.

Sutarties keitimai
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 raštu per DMS.

•Esminiai – kai projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas ilgiau nei 6 mėnesiams;
projekto stebėsenos rodiklių pradinės reikšmės mažinamos daugiau kaip 10 procentų;
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:
* 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 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
* Stažuotės mokslinės veiklos ataskaita įvertinta neigiamai;
* Stažuotojas nebevykdo mokslinio tyrimo projekte.
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.

Viešinimas

* Informacija interneto svetainėje;
* Plakatas;
* Viešinimo ženklai, padėkos.

Viešinimas internete

Interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo
tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš atitinkamo ES struktūrinio fondo.

Informacija svetainėje:
* Projekto tikslas, rezultatai, santrauka;
* Logotipas ir finansavimo šaltinis TURI BŪTI MATOMI IŠKART VOS ATIDARIUS SVETAINĘ
- Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės
švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę
mokslinę veiklą“;
* Taip pat galima nurodyti projekto trukmę, stažuotoją, stažuotės vadovą.

Plakatas

Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje pakabinti bent
vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą, kuriame pateikiama informacija apie
įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo ES struktūrinio fondo.
Plakatuose prašoma rašyti trumpai, aiškiai ir paprastai, ko projektas siekia.
Plakate turi būti fondo logotipas ir finansavimo šaltinis.

Logotipo nuoroda
http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas

Viešinimo ženklai, padėkos
Projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatais
besinaudojantiems asmenims pranešti apie projekto finansavimą iš tam tikro ES struktūrinio
fondo – šią informaciją pateikti dalyvavimą patvirtinančiuose pažymėjimuose ar kituose
dokumentuose:
* Skaidrėse/prezentacijose - naudoti ES fondo ženklą.
* Straipsniuose naudoti ES fondų ženklą ir (arba) įrašyti padėką. Rekomenduojama naudotis
pateiktomis formuluotėmis lietuvių ir (ar) anglų kalba:
Lietuviškai:
Mokslinis tyrimas finansuotas/finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr.
09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę
mokslinę veiklą“.

Angliškai:
This research is/was funded by the European Social Fund under the No 09.3.3-LMT-K-712 “Development
of Competences of Scientists, other Researchers and Students through Practical Research Activities”
measure.

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 turi būti būtinos projektams įgyvendinti, t. y. prisidėti prie projekto tikslų,
uždavinių ir rezultatų pasiekimo;
• Išlaidos turi būti faktiškai patirtos;
• 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.

Finansavimo lėšų išmokėjimas

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).

Tarpiniai mokėjimo prašymai
Atsiskaitant už projekto įgyvendinimo eigą, veiklas ir rodiklius su
tarpiniu MP teikiami nuskanuoti ataskaitinio laikotarpio tiesiogines
projekto išlaidas, veiklas ir rodiklius įrodantys dokumentai:
• Pažyma dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo mokslinių tyrimų
projektuose taikant fiksuotuosius įkainius;
• Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai;
• Stažuotojo darbo sutartis;
• Stažuotės vadovo darbo sutartis;
• Viešinimo priemonių įgyvendinimą įrodantys dokumentai;
• Rodiklių pasiekimą įrodantys dokumentai.

Darbo užmokesčio apskaičiavimo pažyma
PAŽYMA DĖL DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTUOSE TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS
___________________Nr._____
(data)

1. BENDROJI DALIS
Visuotinės dotacijos
priemonės projekto
duomenys
Visuotinės dotacijos
priemonės projekto
vykdytojo rekvizitai

Sutarties Nr.
Projekto
pavadinimas
Pavadinimas
Teisinis statusas
Kodas

Ataskaitinis laikotarpis

nuo 2017-12-01

iki 2018-02-28

2. INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ, APSKAIČIUOTĄ TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

Eil. Nr.

1

Darbuotojo vardas,
pavardė

2

Darbuotojo
Darbuotojo funkcijos Darbuotojo pareigybė
priėmimo į nurodytą
projekte
projekte
pareigybę data

3

4

6

Darbuotojo
atleidimo iš
nurodytos
pareigybės data

7

Darbuotojo ligos
Projekto sutarties
Darbuotojo iki šio
Darbuotojo per valandų (už kurias
priede „Finansavimo Darbuotojui projekte
ataskaitinio
atskaitinį
moka darbdavys)
Iš viso valandų
sąlygos“
nustatytas 1 val.
laikotarpio
laikotarpį
bei papildomo
skaičius už kurias
darbuotojui projekte fiksuotasis įkainis,
deklaruotas ir
projekte dirbtų poilsio laiko per
kompensuojama
numatytas valandų
EUR
apmokėtas
valandų skaičius atskaitinį laikotarpį
skaičius
valandų skaičius
valandų skaičius*
8

9

10

11

12

Rodiklis 1.1.1

1.

Vardenis Pavardenis

13
11+12

Stažuotojas
Mokslo darbuotojas
Iš viso:

2017-12-01

3362

Pažymoje turi būti išskirstyta
informacija pagal visus fizinius
veiklos įgyvendinimo rodiklius

9,03

0
0,00

463
463,00

16
16,00

479
479,00

Pildymas DMS. MPD3 dalis

Rašomas
įkainis

Išlaidos išdėstomos pagal veiklas
kaip ir pažymoje

Pildymas DMS. MPD1 veiklos

Būtini
komentarai

Jei pateikiami įrodantys
dokumentai, tolimesniuose
MP įrašomas MP numeris,
su kuriuo šie dokumentai
pateikti

Pildymas DMS. MPD1 rodikliai

Būtini
komentarai

Įrašomi stažuotojo darbo
sutarties rekvizitai, MP
numeris, su kuriuo pateikta
sutartis

Nepamiršti - 40 proc. fiksuotoji norma
Išlaidos, kurios kompensuojamos pagal fiksuotąją normą:
•

projektą vykdančio personalo komandiruočių ar stažuočių išlaidos;

•

išlaidos paslaugoms;

•

ilgalaikio 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;

•

netiesioginės projekto išlaidos (projekto administravimo ir susijusios išlaidos).

Galutinis mokėjimo prašymas

Galutinis mokėjimo prašymas (GMP) teikiamas:

•

atsiskaitant už viso projekto įgyvendinimą;

•

prašant kompensuoti išlaidas.

Teikiant GMP, turi būti pasiekti visi sutartyje nurodyti fiziniai rodikliai.
Prie GMP turi būti pridėta projekto įgyvendinimo ataskaita.

GMP teikiamas ne vėliau kaip 30 dienų po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

Projekto ataskaita

• Projekto vykdytojas ne vėliau kaip 30 dienų po projekto veiklų pabaigos teikia
įgyvendinančiai institucijai galutinę ataskaitą.

• Ataskaita teikiama junkis.lmt.lt sistemoje ir kaip priedas prie galutinio
mokėjimo prašymo.

Patikros vietoje

Įgyvendinančioji institucija turi teisę atlikti projekto patikrą įgyvendinimo
vietoje ir (arba) administravimo vietoje, iš anksto informavusi projekto
vykdytoją. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nurodytais
atvejais įgyvendinančioji institucija projekto patikrą vietoje gali atlikti
prieš tai iš anksto neinformavusi projekto vykdytojo.
Visiem projektam yra atliekama patikra vietoje bent kartą per jų
įgyvendinimo laikotarpį.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

