Projekto lyginamasis variantas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2019 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-363 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO
„SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO
PRIEMONĖS NR. 08.4.2-ESFA-V-619 „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS ONKOLOGINIŲ LIGŲ SRITYJE“
PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. gegužės
Vilnius

d. Nr. V-

P a k e i č i u : 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų
srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2019 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-363 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 13.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„13.5. nevyriausybinės organizacijos, vykdančios veiklą onkologinių ligų srityje (toliau –
NVO). NVO atranką atlieka pareiškėjas. Pareiškėjas užtikrina skaidrią, viešą ir objektyviais kriterijais
paremtą NVO atranką. NVO atranka turi būti atlikta iki paraiškos pateikimo.“
2. Pakeičiu 23 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„23. Projektuais turi būti siekiama šių toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos
rodiklių:“
3. Pakeičiu 33 punkto lentelės 5 punktą ir jį išdėstau taip:
Tinkama finansuoti.

„5.

Projekto
vykdymas

5.1. Projekto veikloms vykdyti (vykdančiojo personalo
komandiruotės, dalyvių kelionės ir komandiruotės) reikalingos
transporto (toliau – transportas) Lietuvoje išlaidos apmokamos
taikant fiksuotuosius įkainius, kurie nustatomi vadovaujantis
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. balandžio 24
d. Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo
tyrimo ataskaita.
5.2. Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už
kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas
kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų
išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų ir papildomų
poilsio dienų išmokų fiksuotąją normą, kuri nustatoma
vadovaujantis 2016 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos patvirtinta (2017 m. liepos 20 d. redakcija)
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„Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų
fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita“.
5.3. Projekto veikloms vykdyti reikalingos renginio
organizavimo išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius
įkainius, kurių dydžiai nustatyti Europos socialinio fondo
agentūros 2016 m. liepos 13 d. Renginio organizavimo
fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje.
5.4. Projekto veikloms vykdyti reikalingos apgyvendinimo
Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant apgyvendinimo Lietuvoje
išlaidų fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi remiantis
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. liepos 22 d.
Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo
tyrimo ataskaita. Ataskaitoje nurodyti fiksuotieji įkainiai
netaikomi iš užsienio atvykstančių asmenų apgyvendinimo
išlaidoms apmokėti.
5.5. Projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio,
apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai
dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų
išlaidos, išskyrus tų projekto veiklose dalyvaujančių asmenų,
kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinės, kitos
ES finansinės paramos ar tarptautinės finansinės paramos, darbo
užmokesčio išlaidas, yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir
(ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas.
5.6. Projekto veiklose dalyvaujančių viešojo valdymo institucijų
projektų dalyvių darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant
fiksuotuosius įkainius, remiantis Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos 2015 m. spalio 19 d. Viešojo valdymo
institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių
nustatymo tyrimo ataskaita.
5.7. Projekto veiklose dalyvaujančių arba veiklas vykdančių
privačių juridinių asmenų projektų dalyvių arba darbuotojų
darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant privačių juridinių
asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo
užmokesčio fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi remiantis
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. vasario 19 d.
Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio
fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita.
5.8. Projekto veiklas vykdančių darbuotojų darbo
užmokesčio išlaidos apmokamos taikant valandinius
projekto vykdančiojo personalo darbo užmokesčio
fiksuotuosius įkainius, kai naudojamas 1 720 valandų
standartinis metinis darbo valandų skaičius. Įkainiai
nustatomi remiantis Valandinio projekto vykdančiojo
personalo fiksuotojo įkainio nustatymo, naudojant 1 720
valandų standartinį metinį darbo laiką, metodika.
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Atsižvelgiant į tai, kad į įkainį, apskaičiuotą pagal metodiką,
įeina kasmetinės atostogos, kitų teisės aktais numatytų laisvų
dienų laikas, 5.2 papunktyje numatytas tyrimas netaikomas
apskaičiuojant darbo užmokesčio išlaidas.
Šiame punkte nurodytos ataskaitos ir metodikos skelbiamos ES
struktūrinių fondų interneto svetainėje:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastintoislaidu-apmokejimo-tyrimai
Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra
netinkamos finansuoti.“
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