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Sutarties dokumentai
Visas komunikavimas su projektų vykdytojais vyks per DMS (duomenų mainų
sistemą).
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.
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.

Sutarties dokumentai
Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dotacijos sutarties
pasirašymo dienos Lietuvos mokslo tarybai per DMS turi pateikti pirmąjį
mokėjimo prašymą kartu su jame nurodyta informacija apie mokėjimo
prašymų teikimo grafiką.
Atkreipiame dėmesį, kad tarpiniai mokėjimo prašymai neteikiami.
Galutinis mokėjimo prašymas teikiamas pagal mokėjimo prašymų teikimo
grafiką (iki projekto sutartyje nustatyto termino, kuris negali būti trumpesnis
kaip 30 dienų nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos).

Sutarties keitimas
Projekto vykdytojas privalo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt)
darbo dienų, informuoti įgyvendinančiąją instituciją 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);
• Finansuojamos mokslinės išvykos vyksiančios iki 2021 m. kovo 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).

Privalomos informavimo priemonės

Informacija
svetainėje

Informacinis
plakatas

Paraiškos dalis „Informavimas apie projektą“

Privalomos informavimo priemonės

1. interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslus,
rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų;

2. projekto įgyvendinimo pradžioje pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato),
kuriame turi būti pateikta informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo (ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų. Plakatas turi būti pakabintas visuomenei gerai matomoje
vietoje (pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą).
* Projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatais besinaudojantiems
asmenims pranešti apie projekto finansavimą iš tam tikro (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) ir (ar) Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų – šią informaciją pateikti dalyvavimą patvirtinančiuose pažymėjimuose
ar kituose dokumentuose. – NEPRIVALOMAS (nors paraiškoje pažymimas, tačiau komentaruose nurodoma
„Netaikoma“), tačiau projekto vykdytojas esant galimybei turi atitinkamai viešinti projektą pagal numatytus
reikalavimus.

Informacija interneto svetainėje (1)

Projekto vykdytojas savo interneto svetainėje privalo paskelbti įgyvendinamo projekto
aprašymą. Aprašyme turi būti nurodyti projekto tikslai, apibūdinti siekiami rezultatai
ir minimas fondas, iš kurio projektui skirtas finansavimas.

Vykdant visas informavimo ir komunikacijos priemones, turi būti:
- ES spalvota emblema;
- nuoroda į Europos Sąjungą;
- nuoroda į fondą.

Informacija interneto svetainėje (2)
• projekto vykdytojas savo interneto svetainėje (gali būti ir vidinis, nebūtinai titulinis/pirmasis svetainės
puslapis) projekto įgyvendinimo metu (rekomenduojama nedelsiant po dotacijos sutarties pasirašymo)
paskelbia informaciją apie projektą (nurodomi tikslai, laukiami rezultatai ir fondo pavadinimas).
Rekomenduojama aprašyti projekto veiklas ir jomis sprendžiamas problemas, nurodyti kaip pasikeis
situacija po projekto pabaigos ir projekto pabaigoje patikslinti rezultatus. Jei yra nuotraukų ar kitų
apčiuopiamų rezultatų – tai paviešinti;
• interneto svetainės puslapyje (rekomenduotina tame pačiame puslapyje, kuriame skelbiama informacija
apie projektą), matomoje puslapio vietoje (kad atsidarius šį puslapį vartotojui nereikėtų slinkti puslapiu
žemyn) turi aiškiai matytis 2014–2020 m. ES fondų logotipas. Logotipo padėtis ir dydis turi būti
proporcingas šalia paskelbtai informacijai. Jei šalia ES fondų logotipo yra kiti logotipai, tai ES fondų
logotipas negali būti mažesnio dydžio, nei šalia jo esantis;
• interneto svetainėse turi būti naudojama tik spalvota ir pilna 2014–2020 m. ES fondų logotipo versija, t.
y., tokia versija, kurioje būtų Europos Sąjungos pavadinimas;
• projekto aprašymą rekomenduojama tiesiogiai skelbti svetainės puslapyje, kad svetainės lankytojui jo
nereikėtų siųstis word, pdf dokumente ar pan.;
• informaciją apie projektą skelbiant svetainėje, rekomenduojama pateikti platesnį projekto aprašymą ir
nenaudoti/neperkelti plakato ar stendo maketų, skirtų koncentruotos informacijos paskelbimui.

Informacija interneto svetainėje (3)

Tais atvejais, kai projektas (ar projektų grupė) yra finansuojamas ne vieno fondo lėšomis,
konkretaus fondo paminėjimą (Europos socialinis fondas - ESF, Europos regioninės plėtros
fondas - ERPF ar Sanglaudos fondas - SF) galima pakeisti į šią nuorodą - Europos
struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai).

Informacija plakate (1)
Projekto vykdytojas įsipareigoja projekto pradžioje pakabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3
formato informacinį plakatą.
Plakate turi būti nurodyta:

 Projekto pavadinimas;
 Projekto tikslas;
 Projekto pradžia;

 Projekto pabaiga;
 Projekto vykdytojas;
 ES fondas, iš kurio finansuojama.

Plakate nurodomi projekto pavadinimas ir tikslas turi būti aiškūs ir lengvai suprantami. Nėra
būtina nurodyti būtent tokių pat formuluočių, kaip paraiškoje. Pagrindinis informacinio
plakato tikslas – aiškiai pranešti, kokio pobūdžio projektas vykdomas ir ko juo siekiama.

Informacija plakate (2)

Plakatas turi atitikti 2014-2020 m. ES fondų
investicijų numatytus reikalavimus.
Plakatas turi būti tinkamo dydžio – t. y., kad
būtų aiškiai matomas ir įskaitomas.
Plakatą būtina įrengti gerai matomoje
vietoje (pvz., prie įėjimo į pastatą).

Informacinis plakatas gali
būti skirtas vienam
projektui arba ... 

Informacija plakate (3)

 ... arba keliems projektams
Pagrindinis informacinio plakato tikslas – aiškiai
pranešti, kokio pobūdžio projektai vykdomi ir ko
jais siekiama.

Veiklos rodikliai

Galutinio mokėjimo prašymo MPD1 dalis.
Nurodoma projekto įgyvendinimo eiga (įrašomas faktinis veiklos vykdymo
laikotarpis);
Projekto vykdytojas, kartu su galutiniu mokėjimo prašymu, įgyvendinančiajai
institucijai teikia:
• pagal „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ poveiklę –
pranešimo pristatymo renginyje įrodantį dokumentą;
• pagal „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ poveiklę – mokslinės
veiklos ataskaitą (forma patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko
įsakymu). Forma taip pat turi būti pateikta junkis.lmt.lt.

Stebėsenos rodikliai
Galutinio mokėjimo prašymo MPD1 dalis.
Rodiklio kodas 393-09.3.3-LMT-K-712.
• Į užsienį, panaudojant ESF investicijas, tobulinti profesinių žinių išvykę
tyrėjai.
Projekto vykdytojas turi pateikti mokslinės išvykos ataskaitą, patvirtintą
įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens.
• Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo
švietimo programas
Projekto vykdytojas turi pateikti mokymų dalyvių sąrašą (kopiją ar suvestinę),
patvirtintą įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens ir (arba) darbo sutartį (tarp
tyrėjo ir projekto vykdytojo).

Trumpalaikės mokslinės išvykos

• Trumpalaikė mokslinė išvyka – mokslinė išvyka, kurios trukmė neviršija 14
dienų.
• 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
(2019 m. gegužės 13 d. redakcija) sudarytą metodiką.

Trumpalaikės mokslinės išvykos (2)
Taikomi fiksuotieji įkainiai:
kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis. Kelionės išlaidos apskaičiuojamos
remiantis Europos Komisijos patvirtintu Erasmus+ Programos vadovu;
trumpalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių fiksuotasis įkainis ir kitų
trumpalaikės mokslinės išvykos išlaidų fiksuotasis įkainis. Įkainių dydžiai nustatyti
Ataskaitos 3 lentelėje;
dienpinigių užsienyje fiksuotasis įkainis ir gyvenamojo ploto užsienyje nuomos
kompensacijos fiksuotasis įkainis. Įkainių dydžiai apskaičiuojami 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.
FS dydžiai nustatyti projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Trumpalaikės mokslinės išvykos (3)
Galutinio mokėjimo prašymo MPD3 dalies išlaidų pagrindimo dokumentai:
Tiesioginės projekto išlaidos:
• Nurodomas fizinio rodiklio numeris (pvz. 1.1.1);
• Išlaidų pagrindimo dokumentai: FĮ-010-02, IFS-01, IFS-02;
• Fiksuotojo įkainio/individualios fiksuotosios sumos vienetų skaičius – 1 vnt;
• Prašoma suma.
Netiesioginės išlaidos:
• Nurodomas fizinio rodiklio numeris (7.);
• Išlaidų pagrindimo dokumentai: FN-001
• Prašoma suma.
Projekto vykdytojas turi pateikti nustatytos formos suvestinę pažymą dėl
trumpalaikių arba ilgalaikių mokslinių išvykų išlaidų apskaičiavimo taikant
fiksuotuosius įkainius, lėktuvų įlaipinimo korteles, bilietus (bilietų šakneles) ar
automobilio kelionės lapus, vizos ir (arba) renginio registracijos mokesčio
sumokėjimą įrodančius dokumentus ir pranešimo pristatymą renginyje įrodantį
dokumentą.

Trumpalaikės mokslinės išvykos (4)
PAŽYMA DĖL TRUMPALAIKIŲ IŠVYKŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS*

Už

2020

mėn.

m.

Nr.

1. BENDROJI DALIS
Projekto kodas
Projekto vykdytojo/partnerio pavadinimas

Deklaruojamos išlaidos

2. INFORMACIJA APIE TRUMPALAIKIŲ IŠVYKŲ (TOLIAU - TI) IŠLAIDAS, APSKAIČIUOTAS TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS
Įsakymo dėl TI vykimo

Fizinio
veiklos
Į TI vykusio
įgyvendarbuotojo vardas,
dinimo
pavardė
rodiklio Nr.

1
1.1.1.

2
Vardenis Pavardenis1

Miestas, iš
kurio
išvykstama

3
Vilnius

Data

Nr.

Išvykimo į
TI data

5

6

7

2020-09-07

XY-ZZZ

Paskirties šalis, miestas

4
BELGIJOS
KARALYSTĖ

Briuselis

Grįžimo iš
TI trukmė
TI data (dienų skaičius)

8

2020-11-11 2020-11-15

Kelionės
atstumas
remiantis
Erasmus+
programa**

Nustatytas
Nustatytas
Nustatytas
Apskaičiuota
Apskaičiuota Nustatytas
kelionės į
vietinių
kitų išvykos
vietinių
kitų mokslinės dienpinigių
užsienį
kelionių (TI)
(TI) išlaidų
kelionių (TI)
išvykos (TI)
fiksuotasis
(skrydžio)
išlaidų
fiksuotasis
išlaidų suma,
išlaidų suma, įkainis***,
fiksuotasis
fiksuotasis
įkainis,
eurais
eurais
eurais
įkainis, eurais įkainis, eurais
eurais

Nustatytas
gyvenamojo
Apskaičiuota
ploto nuomos
dienpinigių
fiksuotasis
suma, eurais
įkainis***,
eurais

Apskaičiuota
gyvenamojo
ploto nuomos
suma, eurais

Prašoma
apmokėti TI
išlaidų suma,
eurais

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5

1465

275,00

5,13

25,65

0,22

1,10

61,00

305,00

118,20

472,80

1079,55

* Pildoma atskirai vykdančiajam personalui, atskirai projekto veiklose dalyvaujantiems asmenims (dalyviams)
**Nurodomas atstumas suapvalintas iki sveikojo skaičiaus (pavyzdžiui jei atstumas yra 1465,24 km., tuomet įrašoma 1465 km.)
***Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos (laikomos fiksuotaisiais įkainiais) nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“
****Pildoma, jeigu nustatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Kitais atvejais rašomas nulis (0).

https://www.lmt.lt/lt/doclib/kqkqvhall4dmxmt2amnsbqgnbyjsajrm

Ilgalaikės mokslinės išvykos
Taikomi fiksuotieji įkainiai:
kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis. Kelionės išlaidos apskaičiuojamos
remiantis Europos Komisijos patvirtintu Erasmus+ Programos vadovu;
ilgalaikės mokslinės išvykos vietinių kelionių fiksuotasis įkainis ir kitų ilgalaikės
mokslinės išvykos išlaidų fiksuotasis įkainis. Įkainių dydžiai nustatyti Ataskaitos
3 lentelėje;
pragyvenimo kompensacijos fiksuotasis įkainis ir gyvenamojo ploto nuomos
kompensacijos fiksuotasis įkainis. Įkainių dydžiai nustatyti Ataskaitos 3 a
lentelėje:
Pragyvenimo kompensacijos FĮ – 29,12 EUR dauginant iš dienų skaičiaus.
Gyvenamojo ploto nuomos kompensacijos FĮ – 27,78 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. FS dydis nustatytas projekto
tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Ilgalaikės mokslinės išvykos (2)

• Ilgalaikė mokslinė išvyka – mokslinė išvyka, kurios trukmė viršija 14 dienų, bet
ne ilgesnė kaip 60 kalendorinių dienų.
• 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 (2019 m.
gegužės 13 d. redakcija) sudarytą metodiką.

Ilgalaikės mokslinės išvykos (3)
Galutinio mokėjimo prašymo MPD3 dalies išlaidų pagrindimo dokumentai:
Tiesioginės projekto išlaidos:
• Nurodomas fizinio rodiklio numeris (pvz. 1.1.1);
• Išlaidų pagrindimo dokumentai: FĮ-011-02, IFS-02;
• Fiksuotojo įkainio/individualios fiksuotosios sumos vienetų skaičius – 1 vnt;
• Prašoma suma.
Netiesioginės išlaidos:
• Nurodomas fizinio rodiklio numeris (7.);
• Išlaidų pagrindimo dokumentai: FN-001
• Prašoma suma.
Projekto vykdytojas turi pateikti suvestinę pažymą dėl trumpalaikių arba ilgalaikių
mokslinių išvykų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius, lėktuvų
įlaipinimo korteles, bilietus (bilietų šakneles) ar automobilio kelionės lapus, vizos
mokesčio sumokėjimą įrodančius dokumentus ir mokslinės veiklos ataskaitą.

Ilgalaikės mokslinės išvykos (4)
PAŽYMA DĖL ILGALAIKIŲ MOKSLINIŲ IŠVYKŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS*

Už

2020

mėn.

m.

Nr.

1. BENDROJI DALIS
Projekto kodas

Projekto vykdytojo/partnerio pavadinimas

Deklaruojamos išlaidos

2. INFORMACIJA APIE TRUMPALAIKIŲ IŠVYKŲ (TOLIAU - TI) IŠLAIDAS, APSKAIČIUOTAS TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS
Įsakymo dėl IMI vykimo

Fizinio
veiklos
įgyvendinimo
rodiklio Nr.

Į IMI vykusio
darbuotojo vardas,
pavardė

Miestas, iš
kurio
išvykstama

Paskirties šalis, miestas

1

2

3

4

1.1.1.

Vardenis Pavardenis1

Vilnius

BELGIJOS
KARALYSTĖ

Briuselis

Išvykimo į
IMI data

Grįžimo iš
IMI trukmė
IMI data (dienų skaičius)

Nustatytas
Nustatytas
Kelionės
Nustatytas
Nustatytas kitų
vietinių
Apskaičiuota
Apskaičiuota kitų
pragyvenimo Valstybės (miesto)
atstumas
kelionės į užsienį
mokslinių išvykų
kelionių (ITI) vietinių kelionių
mokslinių išvykų
kompensacijos
gyvenimo lygio
remiantis
(skrydžio)
(IMI) išlaidų
išlaidų
(ITI) išlaidų
(IMI) išlaidų suma,
fiksuotasis
vietos bazinis
Erasmus+
fiksuotasis
fiksuotasis įkainis,
fiksuotasis
suma, eurais
eurais
įkainis (bazinis
koeficientas***
programa**
įkainis, eurais
eurais
įkainis, eurais
dydis), eurais

Apskaičiuota
pragyvenimo
kompensacijos
suma, eurais

Nustatytas
gyvenamojo ploto Gyvenamųjų
nuomos
patalpų
kompensacijos
nuomos lygio
fiksuotasis įkainis
vietos
(bazinis dydis), koeficientas***
eurais

Data

Nr.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2020-05-07

XY-ZZZ

2020-06-11

2020-06-29

19

1465

275,00

1,94

36,86

0,47

8,93

29,12

1,25

691,60

27,78

https://www.lmt.lt/lt/doclib/1fouhgewiljwxyyyd6d8nz1ye8scz5yx

Apskaičiuota
gyvenamojo
ploto nuomos
suma, eurais

Prašoma
apmokėti TI
išlaidų suma,
eurais

20

21

22

1,2

600,05

1612,44

Fiksuotoji norma

•

•

•

Fiksuotoji norma nustatyta ir taikoma netiesioginėms
išlaidoms apmokėti, taikant standartinę fiksuotąją normą
(PAFT 433.3).
Nustatant projektui taikomą fiksuotąją normą atsižvelgiama
į tai, kokią tiesioginių išlaidų dalį (procentais, apvalinant iki
2 skaičių po kablelio) sudaro projekto veiklų rangos išlaidos.
Fiksuotoji norma (procentais) yra iki 24 proc. nuo projekto
vykdymo išlaidų.

Kita informacija

Galutinio mokėjimo prašymo MPD4 dalis.
1. Informacija apie projekto pajamas (Įgyvendinant projektą
pajamų negauta);
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.

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.).

Rekomendacijos
•

Pažymima, kad projekto vykdytojas, prašydamas kompensuoti mokslinės išvykos
išlaidas, turi faktiškai patirti registravimosi renginyje ir vizų sąnaudas.

•

Jeigu lėktuvo bilietų datos neatitinka veiklos (mokslo renginio) pradžios ir/ar
pabaigos laikotarpį - kelionės į užsienį išlaidų FĮ kompensuojamas su sąlyga:
pragyvenimo kompensacijos FĮ ir gyvenamojo ploto nuomos kompensacijos FĮ
kompensuojami tik už renginio dienų trukmę.

Ačiū už dėmesį!

