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Sutartiniai dokumentai
 Dalyvio anketa. Projekto vykdytojas per DMS įgyvendinančiajai
institucijai teikia informaciją apie projekto veiklose pradėjusį
dalyvauti asmenį, pirmą jo dalyvavimo projekto veiklose dieną.
Dalyvis - tiesioginę naudą iš projekto gaunantis fizinis asmuo –
studentas.

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/projekto-dalyviuinformacijos-administravimo-instrukcija-2
 Projekto vykdytojas privalo per DMS teikti informaciją apie
projekto dalyvio rezultatus, pasiektus per 28 dienas nuo jo
dalyvavimo projekto veiklose pabaigos. Teikiama per DMS iki
galutinio mokėjimo prašymo pateikimo.

Sutartiniai dokumentai

 Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo
Sutarties pasirašymo dienos įgyvendinančiajai institucijai
per DMS turi pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką.
 Vienas mokėjimo prašymas – galutinis. Ne anksčiau kaip
2018-10-01.
 Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo
dotacijos sutarties pasirašymo dienos per DMS
įgyvendinančiajai institucijai pateikia sutarties su
studentų praktiką vykdančiu studentu kopiją.

Sutartiniai dokumentai
 Studento
veiklos
įgyvendinimo
grafikas,
forma
patalpinta
https://www.lmt.lt/lt/studentu-moksliniai-tyrimai-ir-praktika/informacijaprojektu-vykdytojams/vasaros-praktikos/2677. Teikiamas per DMS vieną kartą
per projekto įgyvendinimo laikotarpį, iki projekto veiklų įgyvendinimo pradžios.

Sutarčių keitimas
Projekto vykdytojas privalo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 d. d.,
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.
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) projekto veiklos nepradėtos įgyvendinti nuo Sutarties 4.3 papunktyje nustatytos
projekto veiklų įgyvendinimo pradžios;
d) studentų mokslinės veiklos ataskaita įvertinta neigiamai;
e) 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.

Viešinimas
 Interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą,
apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš
atitinkamo (-ų) ES struktūrinio fondo (-ų) lėšų.
- Projekto tikslas, rezultatai, santrauka;
- Finansavimo šaltinis - 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“ ;
- Galima nurodyti: projekto trukmę, studentą, vadovą.

Viešinimas
 Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje
vietoje pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato),
kuriame pateikiama informacija apie įgyvendinamą projektą ir
finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio fondo (-ų).

- Remiantis reglamentu, plakato reikia kiekvienam projektui.
Plakatuose prašoma rašyti trumpai, aiškiai ir paprastai, ko
projektas siekia.
- Finansavimo šaltinis.

Viešinimas
 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.
-

Skaidrėse/prezentacijose - naudoti ES fondo ženklą.

-

Straipsniuose naudoti ES fondų ženklą ir (arba) įrašyti padėką.
Rekomenduojama naudotis pateiktomis formuluotėmis lietuvių ir (ar) anglų
kalba:

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

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

Mokslinio tyrimo veiklos ataskaita

Projekto vykdytojas, kartu su galutiniu mokėjimo prašymu, įgyvendinančiajai
institucijai teikia studentų mokslinės praktikos veiklos ataskaitą (forma patvirtinta
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu). (Mokslinės praktikos veiklos
ataskaitą galima pateikti ir anksčiau, nei 2018-10-01).
https://www.lmt.lt/lt/studentu-moksliniai-tyrimai-ir-praktika/informacija-projektuvykdytojams/vasaros-praktikos/2677
Teikimas: Mokslinės praktikos veiklos ataskaita teikiama per junkis.lmt.lt
Pareiškėjas prie LMT Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinės sistemos jungiasi per
tinklalapį junkis.lmt.lt ir, užsiregistravęs tampa jos naudotoju, arba jungiasi anksčiau
sukurtais naudotojo duomenimis, jei jis šia sistema jau buvo naudojęsis.

Mokslinio tyrimo veiklos ataskaitas vertina Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų
bei Gamtos ir technikos mokslų komitetų (toliau – komitetas) paskirti ekspertai
pagal kompetenciją.
Mokslinio tyrimo veiklos ataskaitos įvertinamos per 30 dienų nuo galutinio
mokėjimo prašymo gavimo Taryboje dienos.

Mokslinė veiklos ataskaita

Mokslinė veiklos ataskaita

Prie priedų pridėkite fizinius rodiklius
pagrindžiančius dokumentus (pvz.: išsamią
vykdytų tyrimų ataskaitą, pranešimo
skaidres, stendinį pranešimą). Šiuos
priedus taip pat pateiksite ir per DMS,
kartu su GMP.

Mokslinė veiklos ataskaita

Lydraštis – su dokumentais siunčiamas
paaiškinamasis raštas.
Dokumentai įstaigoms siunčiami su lydraščiu.

Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui

Teisės aktai
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
patvirtintos LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316
sutrumpinimai: PAFT, Projektų taisyklės
Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3
patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-249
sutrumpinimai: PFSA
Studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų stipendijų ir vykdymo išlaidų fiksuotųjų
įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaita
patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-156
sutrumpinimai: Metodika, 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

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 praktikos 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 mokslinės praktikos vykdymo išlaidos pagal
fiksuotuosius įkainius

• Studentų stipendijų ir studentų praktikos vykdymo išlaidos
kompensuojamas 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. V156) sudarytą metodiką.
• Įkainių skaičiavimo vienetas EUR/mėn.
• Fiksuotuosius įkainius sudaro studentų stipendijų ir praktikos
vykdymo išlaidos.
• Fiksuotieji įkainiai nekeičiami visą projekto įgyvendinimo
laikotarpį, išskyrus atvejus, kai keičiami su jais susiję teisės aktai.

Studentų stipendijų ir mokslinės praktikos vykdymo išlaidos pagal
fiksuotuosius įkainius (2)

• Studentų stipendijos dydis (40 akademinių valandų per
savaitę) sudaro 395,2 Eur/mėn.
• Studentų mokslinės praktikos vykdymo išlaidos sudaro
362,03 Eur/mėn. vieno studento mokslinei praktikai.

Studentų stipendijų ir mokslinės praktikos vykdymo išlaidos pagal
fiksuotuosius įkainius (3)

• Studentas, dalyvaujantis mokslinėje praktikoje, privalo turėti
galiojančia studijų sutartį visą projekto įgyvendinimo laikotarpį;
• Studentas turi dalyvauti mokslinėje praktikoje 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 (trukmė, mėnuo) pasiekimui įrodyti
teikiamos 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 mokslinės praktikos vykdymo išlaidos pagal
fiksuotuosius įkainius (4)
Mokslinės praktikos 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);

• mokslinės praktikos vadovo darbo užmokesčiui.

Fiksuotoji norma

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

Fiksuotoji norma (2)
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
• Studento mokslinės praktikos metu 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.

Galutinis MP
Atsiskaitant už projekto įgyvendinimo eigą, veiklas ir rodiklius su
galutinis MP teikiami nuskanuoti ataskaitinio laikotarpio tiesiogines
projekto išlaidas, veiklas ir rodiklius pateisinančių bei išlaidų
apmokėjimą įrodančių dokumentai:
• Pažyma dėl studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių
tyrimų stipendijų ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo taikant
fiksuotuosius įkainius, dokumento nuoroda:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/pazymos-delstudentu-mokslines-praktikos-ir-studentu-moksliniu-tyrimustipendiju-ir-vykdymo-islaidu-apskaiciavimo-taikantfiksuotuosius-ikainius-forma
• Suvestinis
studento
veiklos
įgyvendinimo
žiniaraštis
(rekomenduojama forma);
• Studentų mokslinės veiklos ataskaitą;
• Pridėti viešinimo informaciją (plakato nuotrauką).

Galutinis MP (1)
STUDENTŲ MOKSLINĖS PRAKTIKOS IR STUDENTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ STIPENDIJŲ IR VYKDYMO IŠLAIDŲ FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ DYDŽIŲ APSKAIČIAVIMO TYRIMO ATASKAITOS
3 priedas

(Pažymos dėl studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų stipendijų ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius forma)
PAŽYMA DĖL STUDENTŲ MOKSLINĖS PRAKTIKOS IR STUDENTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ STIPENDIJŲ IR VYKDYMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

2017-12-15 Nr.01
1. BENDROJI DALIS
Projekto duomenys

Projekto kodas
Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojo duomenys

Pavadinimas

Universitetas

Kodas

1000000001

09.3.3-LMT-K-712-03-0000

Ataskaitinis laikotarpis

nuo 2017-10-01

iki 2016-11-30

2. INFORMACIJA APIE STUDENTŲ MOKSLINĖS PRAKTIKOS IR STUDENTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ STIPENDIJŲ IR VYKDYMO IŠLAIDAS, APSKAIČIUOTAS TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

Eil. Nr.

1

1.

Studento vardas, pavardė

2

Vardenis Pavardenis

Mokslinė veikla (SMP studentų mokslinė praktika,
SMP/SMT pradžios data
SMT - studentų moksliniai
tyrimai)

SMP/SMT
pabaigos data

Bendra SMP/SMT
trukmė, mėn.

Mokslo sričių grupė
(GTM arba HSM)

SMP/SMT mėnesių
Nustatytas
skaičius per
stipendijos
ataskaitinį
fiksuotasis įkainis
laikotarpį
(Eur/mėn.)

Nustatytas vykdymo
išlaidų fiksuotasis
įkainis (Eur/mėn.)

Pagal fiksuotuosius įkainius
apmokama suma, Eur

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(8)*((9)+(10))

SMT

2017.10.01

2017.11.30

2

GTM

2

395,2

362,03

1514,46

...
Iš viso:

1514,46

Vykdymo išlaidų PVM yra (pažymėti tinkamą):
x tinkamos finansuoti išlaidos (vykdymo išlaidų fiksuotieji įkainiai nurodyti su PVM)
o netinkamos finansuoti išlaidos (vykdymo išlaidų fiksuotieji įkainiai nurodyti be PVM)
3. DEKLARACIJA

Pateikdami šią pažymą patvirtiname, kad:
- šioje pažymoje pateikta informacija yra teisinga;
- visos ūkinės, finansinės ir kitos operacijos, susijusios su šioje pažymoje nurodytomis išlaidomis, yra tinkamai užfiksuotos, su šiomis operacijomis susiję dokumentai bus saugomi ne trumpiau kaip Projekto sutartyje nurodytas dokumentų saugojimo terminas.
(Pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

Galutinis MP (2)
Tvirtinu:

Suvestinis studento veiklos įgyvendinimo žiniaraštis
Projekto Nr.

09.3.3-LMT-K-712-03-0000

2017 metų lapkričio mėnuo

Studento vardas,
pavardė

Nustatytas
ak. val.
skaičius
80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

4

4

4

4

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 29 30

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Dienos Akade
per
minės
mėnesį val.
20

80

Jonas Petraitis
Iš viso per mėnesį:

(Užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

20

80

Galutinis MP (3)

• Galutinis MP teikiamas:
Teikiant galutinį MP, turi būti pasiekti visi sutartyje
nurodyti fiziniai rodikliai, t.y. pateikti fizinius rodiklius
įrodantis dokumentai (mokslinės veiklos ataskaita,
konferencijos pranešimas ir pan.)

SVARBU: Galutinis MP turi būti pateiktas ne anksčiau
kaip per 30 dienų nuo veiklų įgyvendinimo pabaigos.

Ačiū, kad atėjote
Sėkmės!

