EEA FINANCIAL MECHANISM 2014-2021

Baltijos mokslinių tyrimų
programa
Reikalavimai projekto išlaidoms
Informacinis renginys
2020 m. kovo 4 d.
Vilnius

Reikalavimai projekto išlaidoms
Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos nepažeidžiant
Reglamentų, ES ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių,
Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių, kuriose patiriamos projekto
išlaidos, išlaidų patyrimą ir apmokėjimą reglamentuojančių teisės
aktų, visuotinai pripažintų apskaitos principų.
Visais atvejais tinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti
faktiškai patirtos projekto vykdytojo ir (ar)partnerių ir atitikti šiuos
kriterijus:
– Patirtos ir apmokėtos projekto įgyvendinimo sutartyje
numatytu išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpiu, bet ne vėliau
kaip iki 2024 m. balandžio 30 d.
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– Patirtos išimtinai projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, laikantis
ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principų.
– Projektų išlaidų tinkamumo finansuoti pradžia negali būti ankstesnė
nei sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo data.
– Susijusios su projekto tikslu ir rezultatais, nurodytos projekto biudžete.
– Proporcingos ir būtinos projektui įgyvendinti.
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•

Išlaidos ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentai turi būti įtraukti į
projekto vykdančiosios institucijos ir (ar) projekto partnerio apskaitą ir
turi būti nustatomi, patikrinami ir patvirtinami apskaitos dokumentais,
atitinkančiais buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimus ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.
• Netiesioginės išlaidos, laikomos patirtomis tada, kai jos yra įtrauktos į
projekto vykdančiosios institucijos ir (ar) partnerio apskaitą.
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• Pagal programą teikiamas finansavimas gali siekti 100 % visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei bus laikomasi visų
nacionalinių ir ES valstybės pagalbos taisyklių.
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Tinkamos finansuoti projekto išlaidos gali būti:
– Tiesioginės
– Netiesioginės
Tiesioginės išlaidos yra šios:
DARBO UŽMOKESTIS PERSONALUI, pasamdytam ar priskirtam
išskirtinai projekto veikloms vykdyti ir projektui administruoti:
darbo užmokestis, socialinio draudimo mokesčiai, taip pat kitos
su darbo užmokesčiu susijusiomis laikomos išlaidos, jeigu jos
atitinka įprastą vykdančiosios institucijos ir projekto partnerio
darbo užmokesčio politiką ir (arba) nacionalinę teisę.
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• KELIONIŲ IŠLAIDOS: Projekto dalyvių, projekto veiklas
vykdančių ir administruojančių darbuotojų kelionių ir
komandiruočių išlaidos, įskaitant dienpinigius, su sąlyga , kad
jos atitinka vykdančios institucijos ir projekto partnerio
įprastą kelionių išlaidų praktiką.
• ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad partneriams iš trečiųjų šalių bei
nepriklausomiems mokslo ekspertams iš projekto lėšų bus
finansuojamos tik kelionių išlaidos. Jos turi būti numatytos
biudžeto „Kitos išlaidos“ dalyje.

Reikalavimai projekto išlaidoms
• SUBRANGOS IŠLAIDOS–įprastai galima pasitelkti trečiuosius asmenis
tik papildomoms užduotims (pavyzdžiui, vertimų, tyrimų išlaidos ir
t.t). Subrangovų pasitelkti negalima esminėms projekto užduotims
atlikti. Subrangos poreikis turėtų būti nurodytas ir pagrįstas paraiškos
formos dalyje „Biudžeto pagrindimas“. Subrangos išlaidos negali
viršyti 15 % viso projekto biudžeto.
• KITOS IŠLAIDOS –trumpalaikio vartojimo prekių ir reikmenų įsigijimo,
projekto publikavimo ir sklaidos, mokslo forumų organizavimo ir
dalyvavimo, doktorantų ir podoktorantų, neturinčių darbo sutarties,
taip pat nepriklausomų mokslo ekspertų bei partnerių iš trečiųjų
šalių kelionių išlaidų kompensavimas ir visos kitos išlaidos būtinos
projekto įgyvendinimui.
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ATKREIPIAME DĖMESĮ:
• ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS NEFINANSUOJAMAS.
• Pridėtinės vertės mokestis (toliau– PVM) , susijęs su iš
projektui finansuoti skirtų lėšų pirktų prekių ir paslaugų yra
tinkamos finansuoti projekto išlaidos.
• Projekto lėšomis apmokėtas PVM negali būti įtrauktas į PVM
ataskaitą ir PVM deklaraciją.
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NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS
• Vykdančiosios institucijos ar jos partnerio netiesioginės
išlaidos, skirtos padengti infrastruktūros išlaidas, kurių
nustatytas dydis - 25% nuo visų tiesioginių tinkamų
finansuoti išlaidų, išskyrus subrangos išlaidas bei trečiųjų
šalių suteiktus išteklius, kurie nenaudojami naudos gavėjo
patalpose, taip pat finansinę paramą trečiosioms šalims.
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ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad Norvegijos mokslinių tyrimų institutai, kaip
alternatyvą vienodam 25 % netiesioginių išlaidų dydžiui, gali naudoti
fiksuoto dydžio vieneto išlaidas (nustatytas remiantis valandinio
įkainio tarifais, kurie apima „personalo išlaidas“ ir „netiesiogines
išlaidas“), patvirtintas Norvegijos mokslo tarybos (toliau - NMT),
kiekvienam mokslinių tyrimų institutui individualiai. Fiksuoto dydžio
vieneto išlaidos gali sudaryti dalį dotacijos, kurią Norvegijos mokslinių
tyrimų institutams iš bendrai vykdomo programos srities „Mokslinai
tyrimai“ projekto lėšų skiria Lietuvos vykdančioji institucija su sąlyga,
jei:
1. įstaiga nereikalauja padengti daugiau jokių papildomų personalo ar
netiesioginių dalyvavimo projekte išlaidų;
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2. NMT atitinkamam programos vykdytojui patvirtina,
kad buvo patvirtintas konkrečios institucijos valandinis
įkainis pagal panašaus pobūdžio projektams valstybėse
donorėse veikiantį finansavimo mechanizmą.
3. Bet kokios šios institucijos patirtos kitos išlaidos
(pvz. kelionių išlaidos) atitinka bendrąsias išlaidų
tinkamumo finansuoti taisykles, galiojančias Europos
Ekonominės Erdvės bei 2014-2021 m. Norvegijos finansinių
mechanizmų teisinėje bazėje.

NETINKAMOMIS FINANSUOTI PROJEKTO
IŠLAIDOS (1)
• Paskolos palūkanos, paskolos tvarkymo išlaidos ir delspinigiai;
• Atlyginimas už finansines operacijas;
• Atidėjiniai nuostoliams ar galimiems būsimiems įsipareigojimams
padengti;
• Nuostoliai dėl valiutos keitimo;
• Susigrąžinamas PVM; PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos, jei
projekto vykdytojas ir (ar)partneris, vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu ir (ar) užsienio
valstybės įstatymais, reglamentuojančiais PVM mokėjimą,
susigrąžinimą ir atskaitymą, negali jo susigrąžinti arba atskaityti;

NETINKAMOMIS FINANSUOTI PROJEKTO
IŠLAIDOS (2)
• Iš kitų šaltinių apmokėtos išlaidos;
• baudos, finansinės baudos, bylinėjimosi išlaidos, išskyrus atvejus, kai
bylinėjimasis yra neatskiriama ir būtina sąlyga projekto rezultatams
pasiekti;
• Neįprastai didelės ar neapgalvotos išlaidos, pvz., neproporcingos
projekto siekiamam tikslui;
• Netinkamomis finansuoti projekto išlaidomis yra laikomos projekto
vykdytojo ir(ar) partnerių patirtos išlaidos kompensaciniam
atlyginimui pagal LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, kuris
gali būti įtraukiamas į atskaitą ir susigrąžinamas.

Dalyvių iš Lietuvos biudžeto apskaičiavimas
Vadovaujantis kvietimo teikti paraiškas patvirtintais specialiaisiais
reikalavimais vykdančioms institucijos ir partneriams iš Lietuvos
taikomas:
Supaprastintas išlaidų apmokėjimas (išlaidų supaprastinimai) –
projekto tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimas, kai projekto
vykdytojui nereikia pateikti išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimą
įrodančių dokumentų. Projekto išlaidos apmokamos supaprastintai, kai
joms taikomi fiksuotieji įkainiai ir fiksuotoji norma.

Dalyvių iš Lietuvos finansavimo schema
Projekto tiesioginės išlaidos kompensuojamos taikant Fiksuotus
įkainius:
1. Darbo užmokesčio išlaidos ir susiję darbdavio įsipareigojimai atsiskaitant
tarp institucijų:
Apskaičiavimui naudojama Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių
mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita ( 2019 m.rugsėjo
13 d. redakcija)
2. Kelionių išlaidos atsiskaitant tarp institucijų:
Apskaičiavimui naudojama Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių
apskaičiavimo tyrimo ataskaita (2019 m. gegužės 13 d. redakcija)
.

Dalyvių iš Lietuvos finansavimo schema
Projekto kita tiesioginių išlaidų dalis (prekėms, paslaugoms,
įskaitant subrangą, bei kitoms projektui įgyvendinti būtinoms išlaidoms)
kompensuojama taikant fiksuotąją normą:
Apskaičiavimui naudojama Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
projektų vykdymo išlaidų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita
(2017 m. gegužės 8 d. redakcija)
Netiesioginės išlaidos apmokamos, taikant 25 proc. nuo visų
tiesioginių tinkamų finansuoti išlaidų.

Darbo užmokestis pagal fiksuotuosius įkainius
Darbo užmokestis kompensuojamas pagal Darbo užmokesčio
fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo
ataskaitoje sudarytą metodiką.
Įkainių skaičiavimo vienetas Eur/val. Mažiausi atitinkamų pareigybių
darbuotojų valandų skaičiai taikomi tik projekto vadovui ir pagrindiniams
vykdytojams - 720 valandų asmeniui per visą projekto vykdymo laikotarpį.
Bendras deklaruojamas faktiškai dirbtų valandų skaičius vienam
asmeniui negali viršyti:
– mokslo darbuotojui – 1682 val. per metus;
– kitam mokslinį tyrimą vykdančiam asmeniui – 1842 val. per metus.
• Fiksuotąjį įkainį sudaro darbo užmokestis, mokesčiai ir darbdavio
įsipareigojimai. Į fiksuotąjį įkainį taip pat įskaičiuotos atostogos.

Darbo užmokestis pagal fiksuotuosius įkainius
Darbo užmokesčio fiksuotieji įkainiai mokslinių tyrimų projektuose
skaičiuojami, kaip nurodyta tyrimo ataskaitos 4 lentelėje.

Komandiruočių, kelionių išlaidos
pagal fiksuotuosius įkainius
Kelionių išlaidos kompensuojamos pagal Mokslinių išvykų išlaidų
fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje sudarytą metodiką.
• Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V191 patvirtinta Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių
apskaičiavimo tyrimo ataskaita (2019 m. gegužės 13 d. redakcija)
https://www.lmt.lt/lt/doclib/uwiphl81v7zp6dghrb3w6wes7hn8yna7
• Fiksuotieji įkainiai nekeičiami visą projekto įgyvendinimo laikotarpį,
išskyrus atvejus, kai keičiami su jais susiję teisės aktai.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų
vykdymo išlaidos
Tiesioginės projekto išlaidos, kurios kompensuojamos pagal šią
fiksuotąją normą:
• išlaidos paslaugoms, įskaitant išlaidas subrangai;
• medžiagų ir trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos;
• projekto viešinimo išlaidos;
• kitos projekto tikslams pasiekti būtinos išlaidos, pvz. projekto audito
išlaidos.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
projektų vykdymo išlaidos
• Tiesioginės projekto išlaidos pagal fiksuotąją normą, kuri, priklausomai nuo
to, ar projekto vykdytojas gali susigrąžinti PVM, sudaro iki 18,73 proc.
(Socialinių ir humanitarinių mokslų srities projektuose) ir iki 34,73 proc.
(Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių
projektuose) nuo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų
išlaidų.

Biudžeto pasidalijimas ir lankstumas
• Biudžeto pasidalijimas tarp partnerių yra susitarimo , kuris turi būti
pateiktas Lietuvos mokslo tarybai (toliau– LMT) prieš pasirašant
projekto sutartį, reikalas.
• Biudžeto lankstumas numatomas tam, kad būtų galima užtikrinti
tinkamą projekto valdymą.
• Jei perskirstomos lėšos neviršija 10% viso projekto biudžeto, nebus
daromi jokie esamos sutarties priedai.
• Jei perskirstomos lėšos viršys 10 % viso projekto biudžeto, turi būti
gautas raštiškas LMT sutikimas ir sudaromas naujas sutarties priedas.

Mokėjimo modelis
• Projekto lėšos bus pervedamos į projekto sutartyje nurodytą
vykdančiosios institucijos (juridinio asmens) banko sąskaitą.
• Mokėjimai vykdančiosioms institucijoms bus vykdomi pateiktų
išankstinio mokėjimo, tarpinio mokėjimo ir galutinio mokėjimo
prašymų pagrindu.
• Projekto vykdytojui viso projekto įgyvendinimo metu avansu gali būti
išmokėta ne daugiau kaip 40 % projektui įgyvendinti skirtų lėšų
sumos, kuri vėliau įskaitoma pripažinus tinkamomis finansuoti
deklaruotas išlaidas.
• Vykdančios institucijos turės galimybę pateiktoje išankstinio mokėjimo
paraiškoje prašyti išankstinio apmokėjimo (avanso) iki 40% .

Kontaktai pareiškėjams
Kosultacijoms finansiniais paraiškos rengimo klausimais:
Danguolė Radzevičienė, tel. +370 618 80230,
El.p. danguole.radzeviciene@lmt.lt

