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Projektų vykdymą reglamentuoja
 Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos LR Finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr.
1K-316 (toliau - Taisyklės) (sutrumpinimas: PAFT)
 Priemonės „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“ Projektų finansavimo sąlygų
aprašas, patvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-272 (toliau – Aprašas)
(sutrumpinimas: PFSA)

 Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita, 2018-0103 redakcija (sutrumpinimas: DU ataskaita)
 Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo
ataskaita, 2017-05-08 redakcija (sutrumpinimas: Mokslinių tyrimų vykdymo FN ataskaita)
 Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita, 2017-05-24 redakcija (sutrumpinimas:
Mokslinių išvykų ataskaita)
 Persikėlimo išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita, 2014-10-20 redakcija (sutrumpinimas:
Persikėlimo išlaidų 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)
 2014-2020 ES fondų investicijų ženklo naudojimo vadovas
 Dotacijos sutartis

Bendravimas su LMT
 Projekto vykdytojai tiesiogiai bendrauja su LMT;
 Kiekvienam projektui priskirtas programų koordinatorius ir finansininkas;
 Susirašinėjimas ir dokumentų teikimas vyksta per Duomenų mainų svetainę (toliau–
DMS).
DMS prisijungimo adresas: https://dms2014.finmin.lt/dms/

Informacija apie DMS http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

Projekto administravimo eiga
◊ Mokslinio tyrimo vadovo įdarbinimas
◊ Projekto mokėjimų prašymų teikimo grafikas
◊ Projekto viešinimas
◊ Projekto veiklų įgyvendinamas

◊ Projekto rodiklių siekimas
◊ Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos
◊ Tinkamos finansuoti projekto išlaidos
◊ Mokėjimo prašymų teikimas
◊ Tarpinio mokėjimo prašymo pildymas

Mokslinio tyrimo vadovo įdarbinimas

Turi būti įdarbinamas per 1 mėnesį nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos ir
dirbti nepertraukiamai visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.
Darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 840 darbo valandų per 12
mėnesių.
Projekte negali dirbti nuotoliniu būdu.

Projekto mokėjimo prašymų teikimo grafikas

Teikiamas:
 per 14 dienų pasirašius dotacijos sutartį;
 su kiekvienu mokėjimo prašymu;
 pratęsus/sutrumpinus veiklų vykdymo laikotarpį.

Projekto viešinimas (I)
Privalomos informavimo priemonės:
Projekto vykdytojo svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą
 Turi būti paskelbta informacija apie įgyvendinamą projektą (trumpa santrauka), jo tikslus,
rezultatus ir apie finansavimą iš Europos regioninės plėtros fondo.
Pradėjus įgyvendinti projektą būtina pakabinti plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato)
 Nurodomas projekto pavadinimas, pagrindinis tikslas, projekto vykdytojas ir finansavimo
šaltinis: Europos regioninės plėtros fondas.
 Plakate nurodomas 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.
Projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatais
besinaudojantiems asmenims pranešti apie projekto finansavimą
 Skaidrėse/prezentacijose - naudoti ES struktūrinio fondo ženklą ir (arba) įrašyti padėką.
 Lediniuose, straipsniuose ir pan. - naudoti ES struktūrinio fondo ženklą ir (arba) įrašyti
padėką.
 Renginių programose – naudoti ES struktūrinio fondo ženklą ir (arba) įrašyti padėką.
Visose viešinimo priemonėse nurodomas Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto viešinimas (II)
Rekomenduojama naudotis pateiktomis formuluotėmis lietuvių ir (ar) anglų kalba:
Lietuvos moksliniuose leidiniuose:

Įrašomas vykdomo projekto numeris

 Projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718-02-0030 finansuotas/finansuojamas Europos regioninės
plėtros fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Mokslininkų iš
užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus “.
Užsienio moksliniuose leidiniuose:

 This research is/was funded by the European Regional Development Fund according to
the supported activity ‘Attracting scientists from abroad to carry out research‘ under
Measure No. 01.2.2-LMT-K-718 (project No. 1.2.2-LMT-K-718-02-0030)
Nuoroda į 2014-2020 ES fondų investicijų ženklus:

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

Projekto veiklų įgyvendinimas (I)
Dotacijos sutarčių keitimai atliekami:
 keičiasi projekto apimtys;
 keičiasi projekto išlaidos;

 pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis;
 keičiasi kiti dotacijos sutartyje numatyti įsipareigojimai.

SVARBU !
LMT privaloma informuoti apie dotacijos sutarčių keitimus:
 ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apie įvykusius projekto įgyvendinimo nukrypimus;
arba
 prieš 10 darbo dienų apie numatomus nukrypimus nuo projekto įgyvendinimo.

Projekto veiklų įgyvendinimas (II)
GALIMI DOTACIJOS SUTARTIES KEITIMAI
ESMINIAI :
 daugiau kaip 10 procentų
mažinamos
projekto
stebėsenos
rodiklių
reikšmės;
 keičiasi projekto veiklos ir
(ar) techniniai sprendimai,
turintys
esminę
įtaką
projekto apimčiai tikslams ir
uždaviniams;
 perleidžiamos
projekto
vykdytojo teisės ir pareigos
kitam juridiniam asmeniui;
 leidžiama
panaudoti
įgyvendinant
projektą
sutaupytas lėšas PAFT 20
skirsnyje
nurodytais
atvejais.

NEESMINIAI:
Keitimai
neatitinkantys
esminių
dotacijos sutarties keitimų sąlygos:
pratęsiamas projekto įgyvendinimo
laikotarpis, ne ilgiau kaip 6 mėn.;
keičiasi numatytos komandiruotės
vieta;
keičiami mokslinio tyrimo grupės
nariai;
perskirstomos darbo valandos tarp
mokslinio tyrimo grupės narių;
keičiami
projekto
veiklų
įgyvendinimo laikotarpiai;
perskirstomos projekto biudžeto
lėšos;
 kiti nukrypimai nuo dotacijos
sutarties.
Automatinis duomenų keitimas:
keičiami projekto vykdyto atsakingi
asmenys;
keičiasi projekto vykdytojo adresas;
keičiasi kita kontaktinė informacija;
keičiasi projekto sąskaitos numeris.

VIENAŠALIŠKI:
 mažėja
projekto
tinkamų finansuoti
išlaidų suma;
 keičiasi LR ir (ar) ES
teisės aktai.

Projekto rodiklių siekimas (I)

 Atsiskaitoma už pasiektus projekto veiklų fizinius ir stebėsenos rodiklius teikiant
mokėjimo prašymus ir mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitas.
 Mokslinės produkcijos apibrėžimas ir baigtumo parengtumo lygis nustatytas
Pavyzdiniuose mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės
produkcijos sąrašuose.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a24d980946211e69ad4c8713b612d0f

Projekto rodiklių siekimas (I)
Galimi projekto fiziniai rodikliai:

Galimi projekto fizinio rodiklio pasiekimą įrodantys dokumentai:

Mokslo straipsnis

Mokslo straipsnis arba internetinė nuoroda.
SVARBU ! Straipsnis negali būti pateiktas redakcijai prieš projekto veiklų
įgyvendinimą.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

Žodinio pranešimo skaidrės/stendinio pranešimo fotonuotrauka arba
maketas, programa (papildomai galima pateikti išduotą sertifikatą, tezių
rinkinius ir pan.)

Prototipai /Eksperimentinių tyrimų stendo
maketas

Fotonuotraukos, schemos ir pan.

Atviro kodo programa
Kompiuterinė programa
Internetinė duomenų bazė
Programinė įranga
Mobilioji/ internetinė programėlė

Nuoroda į sukurtą produktą, jei jis atviras. Jeigu produktas nėra atviras,
tuomet pateikti patį produktą.

Seminarai/konferencijos

Programa, dalyvių sąrašas (papildomai galima pateikti skaitytus pranešimus
ir pan.)

Projekto rodiklių siekimas (II)
Projekto stebėsenos rodikliai:

Galimi projekto stebėsenos rodiklių pasiekimą įrodantys
dokumentai :

Įgyvendinti MTEP projektai

Baigiamoji (galutinė) mokslinio tyrimo ataskaita
SVARBU! Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai
projekto veiklų įgyvendinimo metu yra patvirtinama
baigiamoji (galutinė) mokslinio tyrimo ataskaita.

Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos
patentų paraiškos

Patentų biuro dokumentas, kuriuo patvirtinamas patento
paraiškos (prašymo) gavimas (kopija).
SVARBU!
Patento paraiška – patentų biuro nustatyta tvarka
patentų biurui mokslo ir studijų institucijos ar
universiteto ligoninės pateikta paraiška (prašymas)
išduoti tarptautinį patentą. Tarptautiniu laikomas
patentas, skirtas kitų šalių rinkoms.
Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai įgyvendinant
projekto veiklas patentų biuras pavirtina patento
paraiškos gavimą.

Mokslinių tyrimų metu gautas atviras naujas skaitmeninis
išteklius, duomenų bazė ar atviro kodo programinė
įranga, tinkama panaudoti MTEP

Nuoroda į sukurtą produktą, jei jis atviras. Jeigu
produktas nėra atviras, tuomet pateikti patį produktą.

Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos
Tarpinė mokslinio tyrimo vykdymo ataskaita teikiama Lietuvos mokslo tarybos prašymu praėjus pusei projekto
įgyvendinimo laikotarpio.
Atlikus tarpinės mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos vertinimą, jeigu nustatoma, kad projekto vykdytojas projekto
veiklas įgyvendino dotacijos sutartyje numatyta apimtimi, mokslinio tyrimo rezultatai ir eiga per atsiskaitymo
laikotarpį yra pakankami ir moksliškai vertingi:
 pratęsiamas projekto finansavimas, jeigu toliau vykdant realu pasiekti dotacijos sutartyje numatytą stebėsenos
produkto rodiklį - pateiktos patentų paraiškos arba pagal projekto pobūdį pasirinktą kitą rezultatą;
 sustabdomas projekto finansavimas, nesusigrąžinant sumokėtų finansavimo lėšų, jeigu dėl objektyvių veiksnių
nebus pasiektas dotacijos sutartyje numatytas stebėsenos produkto rodiklis - pateiktos patentų paraiškos arba
pagal projekto pobūdį pasirinktas kitas rezultatas. Tokiu atveju laikoma, kad projekto vykdytojas pasiekė numatytą
stebėsenos produkto rodiklį ,,Įgyvendinti MTEP projektai“.

Baigiamoji mokslinio tyrimo vykdymo ataskaita teikiama su galutiniu mokėjimo prašymu. Projektas turi būti
įgyvendintas pilna apimtimi, įvykdytos projekto veiklos bei pasiekti visi numatyti projekto rodikliai, uždaviniai ir
tikslai.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos

 Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos ir apmokėtos nuo projekto
veiklų įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (išskyrus
mokslinio tyrimo vadovo ir mokslinio tyrimo grupės narių persikėlimo išlaidos, kurios gali
būti apmokėtos ir iki veiklų įgyvendinimo pradžios, bet ne anksčiau kaip nuo 2018 m.
spalio 4 d.).
 Išlaidos turi būti būtinos projektams įgyvendinti, t. y. prisidėti prie projekto tikslų,
uždavinių ir rezultatų pasiekimo, ir turi būti numatytos dotacijos sutartyje.
 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.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos
Vykdymo išlaidos:
 Darbo užmokesčio išlaidos, kompensuojamos taikant DU ataskaitoje nustatytus
fiksuotuosius įkainius;
 Projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos,
kompensuojamos taikant Mokslinių išvykų ataskaitoje nustatytus fiksuotuosius
įkainius;
 Mokslinio tyrimo vadovo ir mokslinio tyrimo grupės narių persikėlimo išlaidos,
kompensuojamos taikant Persikėlimo išlaidų ataskaitoje nustatytus fiksuotuosius
įkainius.
Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą:
 Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidų fiksuotoji
norma, kompensuojama taikant Mokslinių tyrimų vykdymo FN ataskaitoje nustatytus
dydžius;

 Netiesioginės projekto išlaidos pagal fiksuotąją išlaidų normą, kompensuojamos
pagal PAFT 433.2 papunktį.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos
Darbo užmokesčio išlaidos
 Mokslinio tyrimo vadovo ir mokslo darbuotojų maksimalus darbo projekte valandų skaičius
per 12 mėnesių negali viršyti 1689 valandų, o specialistų – 1849 val.
 Mokslinio tyrimo vadovo darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 840 valandų per
12 mėnesių.
 Pagal FĮ taip pat apmokama už ligos laiką, už kurį pašalpą moka darbdavys, bei papildomas
poilsio dienas (už šias dienas pagal darbo užmokesčio fiksuotuosius įkainius apmokama
proporcingai nustatytai darbuotojo darbo projekte dienos trukmei, bet ne daugiau kaip 8
valandas per dieną).
SVARBU ! Už atostogų dienas (kaip ir kompensacija už atostogas) FĮ nemokamas, nes
atostoginiai arba kompensacija už nepanaudotas atostogas yra įskaičiuoti į FĮ.
Darbo užmokesčiui pagrįsti su mokėjimo prašymais teikiama suvestinė pažyma (DU ataskaitos
2 priedas) ir darbo sutartys, kuriuose nustatomos asmens darbo projekte funkcijos (pareigybė,
mokslo laipsnis), trukmė ir projekto pavadinimas arba numeris.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos

Projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos
Skirstomos mokslinių išvykų rūšys:
 Trumpalaikės išvykos (iki 14 dienų (imtinai))
Taikomi fiksuotieji įkainiai:
• kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis;
• vietinių kelionių fiksuotasis įkainis;
• dienpinigių užsienyje fiksuotasis įkainis;
• gyvenamojo ploto nuomos norma;
• kitų mokslinės išvykos išlaidų fiksuotasisi įkainis.
 Ilgalaikės išvykos (daugiau nei 14 dienų)
Taikomi fiksuotieji įkainiai:
• kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis;
• vietinių kelionių fiksuotasis įkainis;
• gyvenamojo ploto užsienyje nuomos kompensacijos fiksuotasis įkainis;
• pragyvenimo kompensacijos fiksuotasis įkainis;
• kitų mokslinės išvykos išlaidų fiksuotasisi įkainis.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos

Trumpalaikių ir ilgalaikių išvykų išlaidas pagrįsti su mokėjimo prašymais pildomos
suvestinės pažymos (išvykų ataskaitos 3 priedas ir 4 priedas).

SVARBU ! Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba kitose ES valstybės
narėse, Jeigu projektų veiklos vykdomos ne Lietuvos Respublikoje, tokių veiklų išlaidos
neturi viršyti 15 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos (PFSA 28 punktas).

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos

Mokslinio tyrimo vadovo ir mokslinio tyrimo grupės narių persikėlimo išlaidos

 Persikėlimo išlaidų sumą sudaro: persikeliančio asmens šeimos narių skaičius (neįskaitant
pačio asmens), kelionės iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką išlaidų fiksuotasis
įkainis (t.y. finansuojama 50 proc. nustatyto kelionės fiksuotojo įkainio); persikeliančio
asmens vienkartinės įsikūrimo išmokos fiksuotasis įkainis ir šeimos nario vienkartinės
įsikūrimo išmokos fiksuotasis įkainis.
 Persikėlimo išlaidoms pagrįsti su mokėjimo prašymais teikiama suvestinė pažyma
(Persikėlimo išlaidų ataskaitos 1 priedas).

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidų fiksuotoji norma
Šias išlaidas sudaro:
 išlaidos paslaugoms;

 išlaidos autoriniams darbams;
 medžiagų ir trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos;
 projekto viešinimo išlaidos. Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie
projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčius.
Mokslo sričių grupė

FN su PVM

FN be PVM

GTM

34,73

28,70

HSM

18,73

15,52

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos
Netiesioginės projekto išlaidos pagal fiksuotąją išlaidų normą
 Kompensuojamos pagal PAFT 433.2 papunktį – 15 proc. nuo DU išlaidų.

 Kompensuojamos 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.

Mokėjimo prašymų teikimas
AVANSO MOKĖJIMO PRAŠYMAS
 Avanso mokėjimo prašymas gali būti teikiamas pasirašius dotacijos sutartį arba viso projekto įgyvendinimo
metu.

 Didžiausias galimas avanso dydis nurodytas dotacijos sutartyje ir sudaro 30 proc. nuo finansuotinos projekto
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.

 Kartu su avanso mokėjimo prašymu projektų vykdytojai – privatūs juridiniai asmenys turi pateikti avanso
draudimo dokumentą: finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją ar laidavimo raštą arba laidavimo
draudimo raštą dėl visos avanso sumos.
 Avanso draudimo dokumente nurodytas naudos gavėjas – Lietuvos mokslo taryba.
 Avanso draudimo dokumente turi būti nurodyta avanso draudimo suma ir galiojimo terminas, ir jis negali būti
trumpesnis nei mokėjimo prašymo, kuriame galutinai įvertinamas turimas avansas, patvirtinimo data.
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.

Mokėjimo prašymų teikimas
TARPINIAI IR GALUTINIS MOKĖJIMO PRAŠYMAI
 Tarpiniai MP teikiami ne rečiau kaip kas 90 dienų.
 Pirmasis tarpinis MP turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos
 Galutinis mokėjimo prašymas teikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.
Su MP teikiami ataskaitinio laikotarpio tiesiogines projekto išlaidas, veiklas ir rodiklius pateisinančių (žr. skaidrę
,,Projektų rodiklių siekimas“ ) bei išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai:

•

Pažymos dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo mokslinių tyrimų projektuose taikant fiksuotuosius įkainius;

•

Pažymos dėl trumpalaikių mokslinių išvykų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius;

•

Pažymos dėl ilgalaikių mokslinių išvykų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius;

•

Pažymos dėl persikėlimo išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius;

•

Mokslinio tyrimo vadovo darbo sutartis;

•

Mokslinio tyrimo grupės narių darbo sutartys;

•

Su pirmuoju tarpiniu MP viešinimą pagrindžiantys dokumentai (pakabinto informacinio plakato fotonuotrauka,
nuoroda į institucijos tinklalapyje patalpintą informaciją apie projektą arba iškirptas vaizdas (print screen).

•

Mokėjimų prašymų teikimo grafikas;

•

Su galutiniu MP teikiama ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita (įintegruota į galutinį mokėjimo prašymą);

•

Kiti dokumentai.

Tarpinio mokėjimo prašymo pildymas

Rekomenduojame
nurodyti mokėjimo
prašymo pateikimo datą.

Tarpinio mokėjimo prašymo pildymas

2018-10

1. Būtina
nurodyti
faktinę
projekto
veiklos
vykdymo
pradžios
datą.
Pabaigos
data
nurodoma tik tuomet,
kai projekto veikla
faktiškai baigta ir
pasiekti jos fiziniai
rodikliai.
2. Projekto
veiklų
komentarų skiltis turi
būti atnaujinama su
kiekvienu mokėjimo
prašymu.

Tarpinio mokėjimo prašymo pildymas

1.
2.

Stebėsenos rodiklių pasiektos reikšmės nurodomos tik tuomet, kai bus faktiškai
pasiektos.
Projektai, kurie pasirinko ne stebėsenos rodiklį ,,Investicijas gavusių mokslo ir studijų
institucijų pateiktos patentų paraiškos“, o rezultatą ,,Mokslinių tyrimų metu gautas
atviras naujas skaitmeninis išteklius, duomenų bazė ar atviro kodo programinė įrangą,
tinkama panaudoti MTEP“, informaciją apie jo pasiekimą nurodo stebėsenos rodiklio
,,Įgyvendinti MTEP projektai“ komentarų skiltyje.

Tarpinio mokėjimo prašymo pildymas

Šioje
grafoje
visada
nurodomas
fiksuotojo
dydžio/fiksuotosios normos
kodas, o ne pažyma.

Informacija
pateikiama
pagal
pridedamas prie mokėjimo prašymo
pažymas t.y. išdirbtų darbo valandų
skaičių, persikeliančių asmenų skaičių
ir išvykų skaičius.

Apvalinant fiksuotąją normą iki dviejų
skaičių po kablelio, neviršijama
nustatyta riba, pvz., jei paskaičiuota 8
336,99999 Eur, tai suapvalinus įrašoma
8 336,99 Eur

.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

