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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 40);
• 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)

Finansavimo schema
Finansavimo tipas - negrąžinama subsidija, siekianti iki 100 procentų
visų tinkamų finansuoti išlaidų (PFSA 6, 48).
Studentų stipendijos ir studentų tyrimų vykdymo išlaidos (projekto
vykdymo išlaidos, 5 biudžeto kategorija) atsiskaitant tarp institucijų
kompensuojami pagal fiksuotuosius įkainius (PFSA 48.1 , PAFT
433.1).
Kita dalis projekto išlaidų - netiesioginės išlaidos apmokamos, taikant
standartinę fiksuotąją normą (PFSA 48.2, PAFT 433.1) netiesioginėms
projekto išlaidoms apmokėti, kuri skaičiuojama nuo projekto
vykdymo išlaidų ir kuri nustatoma neviršijant Projektų taisyklių 10
priede nustatytų ribų (7 biudžeto kategorija).
Projekto vykdytojui tinkamos finansuoti išlaidos apmokamos tik
kompensavimo būdu (PFSA 58).

Studentų stipendijų ir mokslinių tyrimų vykdymo išlaidos pagal
fiksuotuosius įkainius

• Studentų stipendijų ir studentų tyrimų vykdymo išlaidos
kompensuojamos pagal Studentų mokslinės praktikos ir
studentų mokslinių tyrimų stipendijų ir vykdymo išlaidų
fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje
(patvirtintoje Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2016 m.
birželio 9 d. įsakymu Nr. V-156) sudarytą metodiką.
• Įkainių skaičiavimo vienetas EUR/mėn.
• Fiksuotuosius įkainius sudaro studentų stipendijų ir tyrimų
vykdymo išlaidos.
• Fiksuotieji įkainiai nekeičiami visą projekto įgyvendinimo
laikotarpį, išskyrus atvejus, kai keičiami su jais susiję teisės aktai.

Studentų stipendijų ir mokslinių tyrimų vykdymo išlaidos pagal
fiksuotuosius įkainius (2)

• Studentų stipendijos dydis (kai moksliniams tyrimams skiriama 20
akademinių valandų per savaitę, 80 akademinių valandų per
mėnesį) sudaro
GTM ir HSM - 197,6 EUR/mėn.
• Studentų mokslinių tyrimų vykdymo išlaidų fiksuotųjų įkainių
dydžiai su PVM skirstomi pagal mokslo sričių grupę:
GTM - 180,94 EUR/mėn.;
HSM - 72,32 EUR/mėn.
• Studentų mokslinių tyrimų vykdymo išlaidų fiksuotųjų įkainių
dydžiai be PVM skirstomi pagal mokslo sričių grupę:
GTM - 149,54 EUR/mėn.;

HSM - 59,77 EUR/mėn.

Klausimynas apie perkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio
tinkamumą finansuoti
• Klausimynas apie perkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio
tinkamumą finansuoti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų ir (arba)
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų
Klausimynas pildomas tuo atveju, kai pareiškėjas prašo pirkimo ir (arba) importo
pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) išlaidas pripažinti tinkamomis
finansuoti iš ES struktūrinių fondų
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Studentų stipendijų ir mokslinių tyrimų vykdymo išlaidos pagal
fiksuotuosius įkainius (3)

• Studentas, dalyvaujantis moksliniame tyrime, privalo turėti
galiojančią studijų sutartį visą projekto įgyvendinimo laikotarpį;
• Studentas turi dalyvauti moksliniame tyrime visą projekto
įgyvendinimo laikotarpį (PFSA 12.2.);
• Išlaidoms, kurioms taikomi FĮ, pagrįsti, projekto vykdytojas
neteikia išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų.
FĮ kiekybinio rezultato (SMT trukmė, mėnuo) pasiekimui įrodyti
teikiama pažymos dėl studentų mokslinės praktikos ir studentų
mokslinių tyrimų stipendijų ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo
taikant fiksuotuosius įkainius forma (Ataskaitos 3 priedas)
• Projekto įgyvendinimo metu studentas privalo siekti fizinių veiklos
įgyvendinimo rodiklių. Kiekvienam fiziniam rodikliui į sutarties 2
priedą įrašytas pagal fiksuotąjį įkainį planuojamų pasiekti
rezultatų mato vienetų (mėnesių) skaičius.

Studentų stipendijų ir mokslinių tyrimų vykdymo išlaidos pagal
fiksuotuosius įkainius (4)
Mokslinio tyrimo vykdymo išlaidos, apima smulkias prekių,
paslaugų
išlaidas:

• mokslinei literatūrai;
• medžiagoms ir reagentams, mokymo priemonėms;
• bibliotekų, archyvų, duomenų bazių, skenavimo, kopijavimo
paslaugoms;
• tiekėjų paslaugoms – matavimams, tyrimams, apklausoms atlikti;
• įrangos nuomai;
• pašto, spaudos darbams ir paslaugoms;
• transportui (nuvykimui/grįžimui iš tyrimo lauko).

Fiksuotoji norma

• Fiksuotoji norma nustatyta ir taikoma netiesioginėms
išlaidoms apmokėti, taikant standartinę fiksuotąją
normą (PAFT 433.3)
• Projektui taikoma didžiausia fiksuotoji norma
(procentais) yra 25 proc. nuo projekto vykdymo
išlaidų.
Už projekto išlaidas, patirtas taikant fiksuotąją
normą, atsiskaityti nereikia.

Fiksuotoji norma (2)
•
•
•
•
•
•
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•
•

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.

Netinkamos finansuoti išlaidos
• Mokslinio tyrimo vadovo, kuris projekto įgyvendinimo metu vadovauja
studento laisvu nuo studijų metu moksliniam tyrimui, darbo
užmokesčio išlaidos yra netinkamos finansuoti;
• Studento mokslinio tyrimo metų išvykų už Lietuvos Respublikos ribų
patirtos išlaidos yra netinkamos finansuoti.
• 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.
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