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ĮVADAS
Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimu (toliau – Tyrimas) siekiama apskaičiuoti
ūkio subjektų dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių (toliau – fiksuotieji
įkainiai) dydį, įgyvendinant 03.2.1-LVPA-K-801 priemonę „Naujos galimybės LT“ (toliau – priemonė „Naujos galimybės
LT“) 6 kvietimą, tačiau šis dydis gali būti taikomas ir kitiems šios priemonės kvietimams, kurie bus skelbiami ateityje.
Tyrimas taikomas priemonėse, kuriose netiesioginės išlaidos nėra tinkamos kompensuoti.
Tyrimas atliktas atnaujinant 2013 m. vasario 14 d. atliktą tyrimą „Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotųjų
įkainių nustatymas VP2-2.1-ŪM-04-K priemonėje „Naujos galimybės“ (toliau – 2013 m. Tyrimas). 2013 m. Tyrimo
atnaujinimo pagrindas – pasikeitusios teisės aktų nuostatos ir atlikti nauji supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai.
Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotieji įkainiai reikalingi siekiant supaprastinti projektų vykdytojų
atsiskaitymą už patirtas išlaidas. Taikant nustatytus fiksuotuosius įkainius bus sumažintos projekto vykdytojo
administravimo išlaidos ir priemonės administravimo našta: projekto vykdytojui su mokėjimo prašymais nereikės teikti
dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų.
Šiame Tyrime nustatytų fiksuotųjų įkainių dydžiai taikytini pagal priemonę „Naujos galimybės LT“
įgyvendinamiems projektams, tačiau Tyrimo metodika galėtų būti taikoma nustatant dalyvavimo tarptautinėse
parodose išlaidų dydžius ir kituose panašiuose projektuose.
Pažymėtina, kad fiksuotųjų įkainių metodika buvo taikoma ir 2007–2013 m. laikotarpiu, panašaus pobūdžio
priemonėje V2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“, todėl šis Tyrimas remiasi 2013 m. Tyrimo prielaidomis, skaičiavimo
algoritmu ir ataskaitos pagrindu. Fiksuotųjų įkainių taikymas priemonėje V2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“
sėkmingai pasiteisino: sumažino administracinę naštą projekto vykdytojams, įgyvendinančiajai institucijai, pagreitino
mokėjimo prašymo apmokėjimo procedūras.
Tyrimą sudarė šie etapai:
1. 2013 m. Tyrimo prielaidų ir metodikos peržiūra.
2. Šių teisės aktų analizė:
2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių
komandiruočių išlaidų apmokėjimo“;
2.2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.
2.3 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 patvirtintos „Lietuvos eksporto
plėtros 2014–2020 m. gairės“.
3. VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pateiktų istorinių duomenų (VP2-2.1-ŪM-04-K priemonės „Naujos
galimybės“ 2 kvietimo projektų detalios išlaidų suvestinės) analizė, statistinių duomenų analizė.
4. Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale adresu http://osp.stat.gov.lt (toliau –
Oficialiosios statistikos portalas) paskelbtų duomenų analizė.
5. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpiu baigtų
įgyvendinti priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ kvietimo Nr. 2 projektų vykdytojų apklausos
duomenų analizė ir rinkos kainų perskaičiavimas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą.
6. Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotųjų įkainių dydžio nustatymas.
Tyrimą atliko Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, 2018 m. Tyrimo atnaujinimą atliko VšĮ
Europos socialinės fondo agentūros Metodinės pagalbos skyrius, 2020 m. Tyrimo atnaujinimą atliko Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir VšĮ Europos socialinės fondo agentūros Metodinės pagalbos skyrius.
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I. TYRIMO METODIKA
I.1. TYRIMO PRIELAIDOS IR DUOMENŲ ŠALTINIAI
Pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ yra finansuojamos ūkio subjektų dalyvavimo (gaminamų produktų ir
paslaugų pristatymo) tarptautinėse parodose išlaidos.
Tyrime buvo analizuojami 2007–2013 m. laikotarpio priemonės „Naujos galimybės“ paskutinio kvietimo, kuriame
projektų vykdytojams buvo apmokama pagal realiai patirtas išlaidas, duomenys (2-asis kvietimas). Pažymėtina, kad
tokia pati praktika buvo taikoma ir atliekant 2013 m. Tyrimą, kuris buvo taikomas projektams, kurie vykdė veiklas pagal
2007–2013 m. metų VP2-2.1-ŪM-04-K priemonės „Naujos galimybės“ trečiąjį, ketvirtąjį ir penktąjį kvietimus. Tiek
atliekant 2016 metų Tyrimą, tiek 2013 m. Tyrimą tikslingai buvo analizuojami paskutinio priemonės „Naujos
galimybės“ kvietimo, kuriame projektų vykdytojams buvo apmokama pagal realiai patirtas išlaidas, duomenys (2-asis
kvietimas), siekiant gauti naujausius projektų vykdytojų duomenis (kurie buvo įgyvendinami 2010–2012 metais) apie
pagrindines tiesiogiai su dalyvavimu tarptautinėje parodoje susijusias išlaidas, kurias įgyvendindami projektus patyrė
projektų vykdytojai. Atitinkamai priemonės „Naujos galimybės“ 1-asis kvietimas galiojo 2008 metais, todėl naudojant
tokius duomenis galimas Tyrimo rezultatų iškraipymas. Antruoju kvietimu įgyvendinti projektai dalyvavo 249
tarptautinėse parodose, iš jų Tyrime analizuojami 127 tarptautinių parodų faktiniai duomenys, o tai leidžia atlikti
tyrimą su 6,1 proc. paklaida ir neviršijant Fiksuotųjų dydžių nustatymo tyrimo imties pakankamumo ir
reprezentatyvumo vertinimo gairėse, patvirtintose 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2016 m. vasario 26 d. posėdžio protokolu Nr. 25, nurodytos maksimalios 10 proc.
paklaidos ribos.
Išnagrinėjus 127 tarptautinių parodų duomenis nustatyta, kad pagrindinės tiesiogiai su dalyvavimu tarptautinėje
parodoje susijusios išlaidos, kurias įgyvendindami projektus patyrė projektų vykdytojai, yra šios:
▪ Parodos ploto nuomos išlaidos;
▪ Dalyvio registracijos mokesčio išlaidos;
▪ Parodos stendo gamybos (nuomos) ir įrengimo išlaidos;
▪ Kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta paroda, išlaidos.
Atsižvelgiant į tai, kad projekto vykdytojai patys organizuos kelionę, apgyvendinimą, stendo gamybą ir įrengimą,
produkcijos pavyzdžių transportavimą ir kt., taip pat privalės įgyvendinančiajai institucijai teikti projekto įgyvendinimo
ataskaitas ir poveikio vertinimui reikalingą informaciją bei viešinti projektą, nuspręsta, kad fiksuotasis įkainis turėtų
bent iš dalies padengti projekto vykdytojų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudas. Todėl fiksuotasis įkainis apima
išlaidas, atitinkančias 1 mėnesio 1 asmens vidutinio darbo užmokesčio sąnaudas, t. y. projekto vykdytojo vykdančiojo
personalo darbo užmokesčio (organizuojant parodos veiklas) išlaidas. Siekiant įsitikinti, ar projektų vykdytojų darbo
užmokesčio išlaidos yra pagrįstos, t. y., ar parodos organizavimas, dalyvavimas parodoje ir darbas po parodos, kuris
susijęs su parodos organizavimo veikla, apima minimaliai 1 mėn. darbo užmokesčio išlaidas, atlikta detali baigtų
projektų vykdytojų apklausa. Į apklausą įtraukti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ kvietimą Nr. 2 projektus baigę įgyvendinti
vykdytojai, kadangi tai pirmasis individualaus įmonių dalyvavimo parodose kvietimas, kuris apklausos vykdymo metu
turėjo baigtų projektų, kuriuos įvertinus gali būti daromos išvados apie parodos organizavimo veiklų trukmę.
Dalyvavimui konkrečioje tarptautinėje parodoje būtinos papildomos išlaidos, neįtrauktos į fiksuotojo įkainio dydį,
apmokamos iš ūkio subjektų nuosavų lėšų.
Visi išlaidų tipai, sudarantys fiksuotuosius įkainius, ir duomenų šaltiniai pateikiami 1 lentelėje.
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1 LENTELĖ. TYRIMO IMTIS IR DUOMENŲ ŠALTINIAI
Išlaidų tipas

Duomenų šaltiniai

1

2

Parodos ploto nuomos išlaidos

Dalyvavimo parodoje registravimo mokestis

Stendo gamybos (nuomos) ir įrengimo išlaidos

Kelionės išlaidos

Apgyvendinimo ir dienpinigių išlaidos

Darbo užmokesčio išlaidos

Priemonės VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ 2 kvietimo
127 tarptautinių parodų duomenys. Projektai buvo
įgyvendinami 2010–2012 metais.
Priemonės VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ 2 kvietimo
127 tarptautinių parodų duomenys. Projektai buvo
įgyvendinami 2010–2012 metais.
Priemonės VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ 2 kvietimo
127 tarptautinių parodų duomenys. Projektai buvo
įgyvendinami 2010–2012 metais.
Erasmus+ programos vadovas. Kelionės išlaidos
apskaičiuotos pagal kelionių atstumus, naudojantis Europos
Komisijos atstumų skaičiuokle.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d.
nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių
komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ ir Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos Apgyvendinimo užsienio valstybėse
išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita
Oficialiosios statistikos portalas. Privataus sektoriaus su
individualiosiomis įmonėmis 2019 m. vidutinis mėnesio
darbo užmokestis.

Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotojo įkainio (FĮP) dydis skaičiuojamas pagal formulę:
FĮP = P1+P2+P3

(1)

P1 – vidutinės parodos ploto nuomos, registracijos parodoje mokesčio, parodos stendo įrengimo išlaidos;
P2 – vidutinės darbo užmokesčio išlaidos;
P3– vidutinės vieno dalyvio kelionės ir pragyvenimo išlaidos.
Vidutinės parodos ploto nuomos, registracijos parodoje mokesčio ir parodos stendo įrengimo (P1) išlaidos
apskaičiuotos vienam projekto vykdytojui. Darbo užmokesčio (P2) ir kelionės ir pragyvenimo (P3) išlaidos apskaičiuotos
vienam asmeniui. Skaičiavimuose visos išlaidos nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), gautos
vidutinės reikšmės suapvalintos iki sveikų skaičių.

6
I.2. TYRIMO METODIKA
I.2.1. VIDUTINIŲ VIENOS PARODOS IŠLAIDŲ NUSTATYMO METODAS
Tyrimo metu analizuojant istorinius duomenis buvo apskaičiuota bendroji parodos kaina, sumuojant kiekvienos
parodos ploto nuomos, registracijos mokesčio, stendo įrengimo išlaidas. Nustatant vidutines bendrąsias parodos
išlaidas (P1), suskaičiuotas šių sumų aritmetinis vidurkis.
Kadangi buvo analizuojami 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio projektų istoriniai duomenys, parodos vyko
2010–2012 m. laikotarpiu, atsižvelgiant į kainų lygių pokyčius kiekvienoje šalyje, yra tikslinga istorinius duomenis
indeksuoti 2019 m. kainų lygmeniu, kadangi ekonominė situacija Lietuvoje labai keitėsi.
Kadangi analizuojami skirtingose šalyse vykusių parodų istoriniai duomenys, indeksavimui naudojamas „OECD
Total CPI index“ rodiklis, kuris apima visas šalis ir dažnai yra naudojamas kaip palyginamasis indeksas. Istoriniai indekso
kitimo duomenys ir kainų perskaičiavimo koeficientai1 pateikti 2 lentelėje. Remiantis indekso istoriniais duomenimis,
2010–2012 m. yra apskaičiuojamas kiekvienų metų perskaičiavimo koeficientas (4 priedas).
2 LENTELĖ. OECD BENDRIEJI VARTOTOJŲ KAINŲ INDEKSAI IR KAINŲ PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTAI
2012 m.
2010 m. duomenų
2011 m. duomenų
duomenų
perskaičiavimo į
perskaičiavimo į
perskaičiavimo
Vidutinis metinis
Laikotarpis
2019 m. kainų lygį
2019 m. kainų lygį
į 2019 m.
SVKI (CPIs)
indeksavimo
indeksavimo
kainų lygį
koeficientas
koeficientas
indeksavimo
koeficientas
1
2
3
4
4

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

91,47
94,06
96,16
97,69
99,38
100,00
101,12
103,39
106,08
108,25

1,0283
1,0513
1,068
1,0865
1,0933
1,1055
1,1303
1,1597
1,1834

1,0223
1,0386
1,0566
1,0632
1,0751
1,0992
1,1278
1,1509

1,0159
1,0335
1,0399
1,0516
1,0752
1,1032
1,1257

Indeksuojamos kiekvienos parodos bendrosios išlaidos į 2019 m. kainų lygį, atsižvelgiant į jų patyrimo laikotarpį.
Indeksavus turimus 2010–2012 metų parodų duomenis 2019 m. kainų lygmeniu, apskaičiuojamos vidutinės
bendrosios parodos išlaidos (P1) kiekvieniems indeksuojamiems metams.
Skaičiavimai pateikiami 1-ame Tyrimo ataskaitos priede.

1

Pagal EBPO statistinius duomenis (OECD.Stat) https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm
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I.2.2 VIDUTINIŲ DARBO UŽMOKESČIO IŠLAIDŲ NUSTATYMO METODAS
Kadangi įgyvendinamų projektų vykdytojai nebuvo įpareigoti rinkti ir teikti faktinių duomenų apie parodos
organizavimo trukmę, tačiau dalyvavimas parodoje nebūtų įmanomas be papildomų administracinių veiksmų
planuojant, ruošiantis, dalyvaujant ir atliekant užduotis po dalyvavimo parodoje, buvo kompensuojamas 1 mėn.
vidutinis darbo užmokesčio dydis. Atsiradus pakankamam galimų surinkti duomenų potencialui iš baigtų vykdyti
projektų ir siekiant įsitikinti 1 mėn. darbo užmokesčio nustatymo pagrįstumu, apklausti projektų vykdytojai, baigę
įgyvendinti veiklas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 03.2.1LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ kvietimą Nr. 2. Apklausa atlikta 2019 m. rugsėjo mėn., tuo metu baigtų įgyvendinti
individualaus dalyvavimo parodose projektų buvo 225, visi iš jų tik kvietime Nr. 2, dar 5 projektai buvo įgyvendinimo
stadijoje, todėl į apklausą nebuvo įtraukti.
Atsižvelgiant į VšĮ „Versli Lietuva“ pateiktą parodų organizavimo schemą, buvo sudaryta apklausos anketa.
Apklausos anketą sudarė 32 galimi parodos organizavimo veiksmai, kurie buvo suskirstyti į 4 parodos organizavimo
etapus: Parodos planavimas, Pasiruošimas parodai, Dalyvavimas parodoje ir Darbas po parodos. Projektų vykdytojų
buvo prašyta pagal sudarytą klausimyną nurodyti kiek faktiškai darbuotojų buvo paskirta atlikti konkretų veiksmą ir
kiek faktiškai valandų užtruko konkretaus veiksmo atlikimas. 2019 m. rugsėjo 30-spalio 1 dienomis anketa buvo
išplatinta 255 projektų vykdytojams per Duomenų mainų svetainę. 2019 m. spalio 28 d. baigus rinkti duomenis, buvo
gauta 140 atsakymų lapų iš 136 projektų vykdytojų. 1 projekto vykdytojas pateikė duomenis pagal 5 skirtingas parodas,
tačiau šie duomenys kartojasi, todėl 4 iš 5 eilučių buvo pakeistos į nulines reikšmes (ID 46, 47, 48, 49). Pastebėta, kad
dalis projektų vykdytojų pateikė daugiau veiksmų, kurie galėjo būti susiję su parodos organizavimo veiklomis, tačiau
šie veiksniai buvo pavieniai ir susiję su įmonių veiklos specifika, todėl į tyrimą neįtraukti. Projektų vykdytojai, kurie
pateikė neaiškius atsakymus arba nurodydami papildomas sąlygas, dėl tyrimo patikimumo tokios reikšmės buvo
nurodomos kaip nulinės. Susisteminus duomenis ir atlikus pirminę analizę pastebėta, kad dalies projektų vykdytojų
duomenys reikšmingai išsiskiria iš likusiųjų, todėl atliktas duomenų standartizavimo testas pagal suminį darbo valandų
skaičių. Nustatyta, kad 5 duomenų eilutės (ID 5, 96, 114, 131, 132) nepatenka į normaliojo skirstinio standartizuotųjų
reikšmių intervalą (-3; +3), t. y., šios duomenų eilutės kaip imties išskirtys buvo pašalintos iš reikšmingos duomenų
imties ir analizuoti 131 projekto vykdytojo pateikti rezultatai, įvertinus imties tūrį, pasiekiamas 5,6 proc. paklaidos
lygis, kuris yra tinkamas pagal Fiksuotųjų dydžių nustatymo tyrimo imties pakankamumo ir reprezentatyvumo
vertinimo gaires, patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės,
sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės
sudarymo“, 2016 m. vasario 26 d. posėdžio protokolu Nr. 25.
Atlikus reikšmingos imties duomenų analizę, nustatyta, kad vidutinis darbo valandų skaičius, susijęs su parodos
organizavimo veiklomis, apima 626 val. 1 darbuotojui. Atsižvelgiant į 2016-02-19 Privačių juridinių asmenų projektų
vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje (FĮ-030) pateiktą
vidutinį metinį darbo valandų skaičių (2008 val.), veiklų, susijusių su parodos organizavimu trukmė yra 3,7 mėn., t. y.,
šiuo metu taikomos 1 mėn. darbo užmokesčio išlaidos, neįvertinus finansavimo intensyvumo, padengia tik ~30 proc.
tenkančių išlaidų, tačiau įgyvendinant projektus nebuvo gauta projektų vykdytojų skundų dėl nepakankamų lėšų darbo
užmokesčiui (toliau – DU) kompensuoti, todėl, vadovaujantis efektyvaus finansų valdymo principais, ir toliau taikomas
1 mėn. vidutinio DU dydis. Pastebėtina, kad tuo pačiu apklausos metodu buvo tikrinama ir parodos trukmė, nustatyta,
kad vidutinė parodos trukmė 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų laikotarpiu buvo vidutiniškai 5 dienos, t. y.,
tapati su I.2.3 skyriuje taikoma trukme, įvertinus kelionės dienas bei stendo parengimo ir išmontavimo darbus.
Apklausos rezultatai ir skaičiavimai pateikiami Tyrimo 3 priede.
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Siekiant įvertinti atliktos vykdytojų apklausos patikimumą, buvo remiamasi ekspertinio vertinimo metodu. Šiuo
konkrečiu atveju buvo laikoma, kad projektų vykdytojai yra ekspertai. Libby, Blashfield (1978)2 įrodė, kad kai ekspertų
yra daugiau nei 7, vertinimo tikslumas yra didesnis nei 90%, o jei ekspertų skaičius toliau didėja, tikslumas padidėja
tik nežymiai, todėl siekiant užtikrinti tyrimo patikimumą turi būti apklausiama ne mažiau 7 ekspertų. Ši sąlyga yra
išlaikyta, buvo gauti 140 projektų vykdytojų atsakymai, todėl galima laikyti, kad tyrimas yra patikimas.
Taip pat antra svarbi sąlyga atliekant tokius tyrimus yra ekspertų nuomonių suderinamumas, todėl buvo
vertinamas apklausoje dalyvavusių projektų vykdytojų (ekspertų) nuomonių suderinamumas. Ekspertų nuomonių
suderinimui įvertinti buvo pasirinkta naudoti χ² kriterijų (Kendal, 19703). Jis gali būti taikomas praktikoje, jei ekspertų
daugiau nei 7. Šiuo atveju buvo gauti 140 projektų vykdytojų atsakymai, vadinasi ekspertų daugiau nei 7 ir gali būti
taikomas χ² kriterijus.
Ekspertų nuomonių suderinamumo vertinimo seka yra ši:
12𝑆

𝜒 2 = 𝑟𝑚(𝑚+1).

(2),

kur:
S – kiekvieno kriterijaus nuokrypio kvadratų įverčio suma;
r- ekspertų skaičius;
m – analizuojamų/ vertinamų kriterijų skaičius.
Jei apskaičiuota χ² kriterijaus reikšmė yra didesnė nei χ² kriterijaus su ν=m–1 laisvės laipsniu, ekspertų vertinimai
yra suderinti; jei mažesnė – ekspertų nuomonės nėra suderintos.
Šiuo konkrečiu atveju apskaičiuota χ² rodiklio reikšmė viršija rodiklio reikšmę su ν=m–1 laisvės laipsniu, todėl
galima daryti išvadą, kad ekspertų vertinimai yra suderinti, o atsakymai smarkiai nevarijuoja. Vadinasi, atlikta projektų
vykdytojų apklausa patikima, o apklausos dalyvių nuomonės suderintos, todėl tokie rezultatai gali būti taikomi tyrimo
tikslais. Vertinimo rezultatai pateikiami 5 priede kartu su vykdytojų apklausos pirminiais dokumentais.
Projektų pareiškėjais pagal priemonės „Naujos galimybės LT“ aprašą gali būti labai mažos, mažos ir vidutinės
įmonės, todėl Tyrime vidutinis darbo užmokestis apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento
Oficialiosios statistikos portale paskelbtais duomenimis apie 2019 m. vidutinį darbo užmokestį privačiame sektoriuje
ir individualiosiose įmonėse. Duomenys apie vidutinį darbo užmokestį Oficialiosios statistikos portalo duomenų bazėje
atrenkami pagal tokius kriterijus:
Laiko aprėptis: mėnesinis;
Laikotarpis: 2019;
Ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red., detalios veiklos): TOTAL Iš viso pagal ekonominės veiklos rūšis;
Sektorius: Privatusis sektorius su individualiosiomis įmonėmis;
Tipas: Bruto.
Kadangi Lietuvos statistikos departamentas tyrimo atlikimo metu pateikė tik išankstinius 2019 metų vidutinius
darbo užmokesčio duomenis, todėl nuspręsta naudoti naujausius oficialiai skelbiamus paskutinių 12 mėnesių (t. y.
2019 m. I–IV ketvirčių4) duomenis. Taigi, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m.
apskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis be darbdavio mokamų mokesčių (socialiniam draudimui ir garantiniam
fondui) yra lygus 1263,53 Eur.

2

Libby, R., & Blashfield, R. K. (1978). Performance of a composite as a function of the number of judges. Organizational
Behavior & Human Performance, 21(2), 121-129.
3
Kendall, M. G. (1970). Rank Correlation Methods (4th ed.). London: Griffin.
4
2019 m. I ketv. - 1 229,0 Eur, 2019 m. II ketv. –1 251,1 Eur, 2019 m. III ketv. – 1278, 5 Eur, 2019 m. IV ketv. – 1295, 5 Eur.
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Vadovaujantis Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams,
patvirtintų 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 (2016 m. gegužės 9 d. redakcija) 141 punktu, tinkamos finansuoti
projektą vykdančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos gali apimti apskaičiuotą darbo užmokestį ir išlaidas su darbo
santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams.
Projekto vykdytojai įgyvendinti projektui renkasi ilgalaikius įmonės ar įstaigos darbuotojus, kurie dirba pagal
neterminuotas darbo sutartis ir kurių dalyvavimas projekte atneša įmonei ar įstaigai ilgalaikės naudos. Dažnu atveju
darbuotojai, dirbantys pagal terminuotas darbo sutartis, yra besistažuojantys, atliekantys praktiką, dirbantys su
trumpalaike veikla asmenys, pasamdyti konkrečioms trumpalaikėms veikloms atlikti ar pasidalinti patirtimi, todėl
manytina, kad tokių asmenų įtraukimas įgyvendinamo projekto veikloms atlikti, projekto vykdytojui būtų finansiškai
netikslingas, neatneštų ilgalaikės naudos, neteiktų skatinamojo efekto. Be to, skirstant darbo užmokestį, tuo pačiu
fiksuotąjį įkainį, pagal terminuotas ir neterminuotas darbo sutartis, projektų vykdytojams bei administruojančioms
institucijoms didėja administracinė našta, kadangi projektų vykdytojas privalėtų teikti papildomus dokumentus,
įrodančius terminuotą ar neterminuotą darbo sutarties formą, kurių pateikimas ir tikrinimas savaime ilgintų laiką,
skirtą administracinėms procedūroms atlikti. Pagrindžiant neterminuotoms darbo sutartims su darbo santykiais
susijusių darbdavio mokamų mokesčių naudojimą fiksuotųjų įkainių tyrime pažymėtina, kad, fiksuotajam įkainiui
apskaičiuoti taikant neterminuotas darbo sutartis, galutinė įkainio suma yra mažesnė, todėl sumažinant riziką
permokėti lėšas išlaikomas efektyvaus finansų valdymo principas. Atsižvelgiant į tai, tarifai skirti apskaičiuoti su darbo
santykiais susijusiems mokestiniams įsipareigojimams, nustatomi kaip darbuotojams, dirbantiems pagal
neterminuotas darbo sutartis.
Taikomas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo
įstatyme nurodytas šalies bendrasis nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifas –
0,16 procento, neskirstant jo į atskiras grupes, kadangi objektyviai to atlikti nebūtų įmanoma.
Atsižvelgiant į tyrimo specifiką, galutinis naudos gavėjas negali būti biudžetinė organizacija, todėl su darbo
santykiais susiję mokestiniai įsipareigojimai skaičiuojami kaip nebiudžetinei organizacijai ir apima valstybinio socialinio
draudimo ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas, taip pat įmokas į ilgalaikio darbo
išmokų ir garantinį fondą.
Tyrimo reikmėms nustatomas 1 mėnesio darbo užmokestis (įskaitant išlaidas darbdavio-darbuotojo
įsipareigojimams) apskaičiuojamas pagal formulę:
P2 = DUbruto × (1 + SD + IDI + GF);
(3)
DUbruto – 2019 m. privataus sektoriaus su individualiosiomis įmonėmis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis prieš
mokesčius;
SD – apskaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
socialinio draudimo įmokos5 dydis (1,47 proc. nuo DUbruto);
IDI – apskaičiuojamos ir mokamos įmokos į ilgalaikio darbo išmokų fondą63 dydis (0,16 proc. nuo DUbruto);
GF – apskaičiuojamos ir mokamos įmokos į garantinį fondą6 dydis (0,16 proc. nuo DUbruto).
Apskaičiuotos vidutinės mėnesio darbo užmokesčio išlaidos, pagal (3) formulę, sudaro 1286,00 Eur/ mėn.,
suapvalinus iki sveikųjų skaičių.

5
6

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr. XIII-1719

Darbdavio mokamų įmokų į ilgalaikio darbo išmokų fondą ir garantinį fondą dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos Garantijų darbuotojams jų
darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatyme Nr. XII-2604.

10
I.2.3. VIDUTINIŲ KELIONĖS IR PRAGYVENIMO IŠLAIDŲ NUSTATYMO
METODAS
Vidutinės kelionės ir pragyvenimo išlaidos susideda iš trijų kintamųjų: kelionės išlaidos, gyvenamojo ploto nuomos
išlaidos ir dienpinigių išlaidos.
Kelionės išlaidos skaičiuojamos remiantis Europos Komisijos patvirtintu Erasmus+ Programos vadovu7 pateiktais
skaičiavimais kelionių išlaidoms apmokėti, atsižvelgiant į kelionės atstumus. Šalių kelionių atstumai buvo apskaičiuoti
naudojant
Europos
Komisijos
atstumų
skaičiuoklę
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm), atstumą skaičiuojant iš Vilniaus į konkrečią šalį.
3 LENTELĖ. KELIONĖS IŠLAIDOS PAGAL KELIONĖS ATSTUMĄ. ŠALTINIS: APSKAIČIUOTA, REMIANTIS ERASMUS+
PROGRAMOS VADOVU
Eil. Nr.
Kelionės atstumas, km
Kelionės į užsienį FĮ(FĮKU), Eur

1

2

3

1.

100–499

180,00

2.

500–1999

275,00

3.

2000–2999

360,00

4.

3000–3999

530,00

5.

4000–7999

820,00

6.

8000 ar daugiau

1500,00

Kiekvienai šaliai kelionės FĮ (FĮKU) priskiriamas atsižvelgiant į apskaičiuotus atstumus, kaip numatyta Erasmus+
Programos vadove. Pagal šalis priskirti duomenys pateikti Tyrimo ataskaitos 2-ame priede.
Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos apskaičiuotos nustatytą vienos paros apgyvendinimo atitinkamoje šalyje
išlaidų dydį padauginus Apgyvendinimo išlaidų tyrime numatyto koeficiento (0,6) ir iš nustatytos vidutinės parodos
trukmės, apskaičiuotos iš istorinių duomenų (4 dienos, 1-as Tyrimo ataskaitos priedas). Kadangi prieš parodą stendui
nugabenti, įrengti, paruošti reprezentatyvią aplinką, o pasibaigus parodai stendus išmontuoti, sutvarkyti parodos
vietai reikalinga bent 1 papildoma diena, skaičiuojama 4 naktų nakvynė. Vienos dienos apgyvendinimo išlaidos
atitinkamoje šalyje nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl
dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“.
Dienpinigių išlaidos apskaičiuotos nustatytą vienos paros dienpinigių atitinkamoje šalyje išlaidų dydį padauginus
iš komandiruotėje užsienyje praleistų dienų, t. y., iš nustatytos vidutinės parodos trukmės pagal istorinius duomenis ir
vienos papildomos dienos, skirtos kelionei oro ar žemės transportu į ir iš parodos šalies (5 dienos). Atlikta projektų
vykdytojų apklausa (I.2.2. skyrius) parodė, kad vidutinė kelionės į ir iš parodos trukmė yra 3 dienos, tačiau pasirinkta
minimali 1 dienos trukmė, kadangi ankstesniu laikotarpiu taikant tokią pačią logiką visi projektai buvo įgyvendinti

7
Erasmus+ Programos vadovas, 1 versija (2019): 24/10/2018, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmusplus-programme-guide-2019_lt.pdf
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sėkmingai, todėl laikoma, kad papildoma 1 dienos trukmė yra optimali. Vienos paros dienpinigių išlaidų įkainis
nustatytas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų
tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“. Siekiant nevaržyti projektų vykdytojų iniciatyvų 2013 m. tyrime
įtrauktų šalių sąrašas papildomas visomis pasaulio šalimis, kurios pateiktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
balandžio 29 d. nutarime Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“. Kadangi
skaičiuojant keliones išlaidas, jos apskaičiuojamos pagal kelionės atstumus, tai šis šalių sąrašas buvo papildytas
įtraukiant į jį visas pasaulio šalis: JTO pripažintos kaip nepriklausomos šalys – 195 valstybės, 38 šalys – dalinai
priklausomos kitoms šalims arba esančios specialiojo suvereniteto šalys (autonominės teritorijos), visos likusios šalys
– tai šalys, kurių nepriklausomos savivaldos nepripažįsta JTO. Taip pat tyrime papildomai išskirtos Rusijos Azijinė ir
Europinė dalys, bei JAV rytinė ir vakarinė dalys, siekiant gauti objektyvius, neiškreiptus rezultatus, todėl galutinę imtį
sudaro 256 valstybės.
Vidutinis bendras kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių išlaidų dydis, įskaičiuojamas į fiksuotojo įkainio dydį,
buvo nustatytas taip:
1) apskaičiuotos bendros vieno dalyvio apgyvendinimo, kelionės ir dienpinigių išlaidų sumos kiekvienai valstybei
(256 elementų imtis);
2) gautos bendros sumos išdėstytos sumų didėjimo tvarka (sudaroma variacinė eilutė) ir valstybės sugrupuotos
į šešias lygias grupes: I, VI grupės – 42 valstybės, II, III, IV, V grupės – 43 valstybės, kadangi grupės, esančios
variacinės eilutės centre, geriausiai atspindi visos imties vidutinius įkainius;
3) kiekvienai valstybių grupei (1–6) buvo apskaičiuotas vidutinis vieno dalyvio kelionės ir apgyvendinimo išlaidų
įkainis.
Padidėjus imties elementų skaičiui nuo 66 iki 256, vadovautis 2013 m. tyrimo metodika būtų netikslu, todėl
valstybių grupės suskirstomos į 6 lygias grupes, kadangi toks skirstymas ženkliai sumažina atskirų kelionių išlaidų sumų
sklaidą aplink grupės vidurkį, tyrimo rezultatai tampa tikslesni, sumažinama tikimybė permokėti už veiklas.
Skaičiavimai pateikiami 2-ame Tyrimo ataskaitos priede.
4 LENTELĖ. KELIONĖS, GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS IR DIENPINIGIŲ FIKSUOTIEJI ĮKAINIAI PAGAL VALSTYBIŲ
GRUPES

Šalių grupė

Vidutinės vieno
dalyvio kelionės,
apgyvendinimo ir
dienpinigių išlaidos
vienam asmeniui
(P3), Eur

1

2

1 grupė: Abchazijos Respublika, Alandų Salos, Albanijos Respublika, Baltarusijos
Respublika, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarijos Respublika, Buvusioji Jugoslavijos
Respublika Makedonija, Čekijos Respublika, Džersis, Estijos Respublika, Farerai, Gernsis,
Gibraltaras, Graikijos Respublika, Grenlandija, Juodkalnija, Kalnų Karabachas, Kosovo
Respublika, Kroatijos Respublika, Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, Lichtenšteino
Kunigaikštystė, Maltos Respublika, Meno Sala, Moldovos Respublika, Monako
Kunigaikštystė, Norfolkas, Padniestrė, Palestinos Valstybė, Rumunija, San Marino
Respublika, Serbijos Respublika, Sylendas, Slovakijos Respublika, Slovėnijos Respublika,
Svalbardas, Tuniso Respublika, Turkijos Respublika, Turkų Kipras, Ukraina, Vatikano Miesto
Valstybė, Vengrija

834,00
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2 grupė: Afganistano Islamo Respublika, Airija, Armėnijos Respublika, Austrijos
Respublika, Azerbaidžano Respublika, Azorų Salos, Bahreino Karalystė, Belgijos Karalystė,
Benino Respublika, Burkina Fasas, Danijos Karalystė, Egipto Arabų Respublika, Gruzija,
Irako Respublika, Irano Islamo Respublika, Islandijos Respublika, Ispanijos Karalystė,
Italijos Respublika, Izraelio Valstybė, Jordanijos Hašimitų Karalystė, Jungtinė Didžiosios
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Kataro Valstybė, Kazachstano Respublika, Kipro
Respublika, Kirgizijos Respublika, Libano Respublika, Libija, Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė, Maroko Karalystė, Mauritanijos Islamo Respublika, Nyderlandų Karalystė,
Norvegijos Karalystė, Portugalijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Rusijos Federacija
(europinė dalis, teritorija Į vakarus nuo Uralo kalnų ir į šiaurę nuo Kaukazo kalnų), Sirijos
Arabų Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė, Šveicarijos Konfederacija,
Tadžikistano Respublika, Turkmėnistanas, Uzbekistano Respublika, Vokietijos Federacinė
Respublika
3 grupė: Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika, Andoros Kunigaikštystė, Bangladešo
Liaudies Respublika, Bermuda, Bisau Gvinėjos Respublika, Burundžio Respublika, Butano
Karalystė, Centrinės Afrikos Respublika, Čado Respublika, Džibučio Respublika, Eritrėja,
Gabono Respublika, Gambijos Respublika, Ganos Respublika, Gvinėjos Respublika,
Kamerūno Respublika, Komorų Sąjunga, Kongo Respublika, Kuveito Valstybė, Laoso
Liaudies Demokratinė Respublika, Majotas, Malavio Respublika, Maldyvų Respublika,
Mianmaro Sąjungos Respublika, Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika, Nigerio
Respublika, Pusiaujo Gvinėjos Respublika, Rusijos Federacija (Azijinė Dalis), Saliamono
Salos, San Tomės ir Prinsipės Demokratinė Respublika, Saudo Arabijos Karalystė, Sen Pjeras
ir Mikelonas, Senegalo Respublika, Siera Leonės Respublika, Somalilandas, Somalio
Respublika, Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika, Šventosios Elenos Sala,
Tibetas, Togo Respublika, Vakarų Sachara, Zambijos Respublika, Žaliojo Kyšulio Respublika
4 grupė: Amerikos Samoa, Angilija, Antarktis, Antigva ir Barbuda, Aruba, Barbadosas,
Belizas, Bolivijos Daugiatautė Valstybė, Buvė Sala, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos,
Dominikos Respublika, Dominikos Sandrauga, Dramblio Kaulo Kranto Respublika, Etiopijos
Federacinė Demokratinė Respublika, Falklando Salos, Fidžio Respublika, Gajanos
Respublika, Indijos Respublika, Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas,
Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao, Jemeno Respublika, Jungtinės
Amerikos Valstijos (rytinė dalis, įskaitant Minesotą, Ajovą, Misurį, Arkanzasą ir Luizianą),
Jungtiniai Arabų Emyratai, Kambodžos Karalystė, Kanada, Kenijos Respublika, Kinijos
Liaudies Respublika, Kongo Demokratinė Respublika, Korėjos Liaudies Demokratinė
Respublika, Korėjos Respublika, Liberijos Respublika, Malio Respublika, Mongolija,
Nigerijos Federacinė Respublika, Omano Sultonatas, Pakistano Islamo Respublika, Pietų
Sudano Respublika, Ruandos Respublika, Seišelių Respublika, Sudano Respublika, Tailando
Karalystė, Tanzanijos Jungtinė Respublika, Ugandos Respublika
5 grupė: Grenada, Guamas, Gvadelupa, Haičio Respublika, Herdo ir Makdonaldo Salos,
Hondūro Respublika, Indijos Vandenyno Britų Salos, Jamaika, Kalėdų Sala, Kiribačio
Respublika, Kokosų Salos, Kuko Salos, Marianos Šiaurinės Salos, Maršalo Salų Respublika,
Martinika, Mergelių Salos (Jav), Mikronezijos Federacinės Valstijos, Montseratas, Naujoji
Kaledonija, Nauru Respublika, Nikaragvos Respublika, Niujė, Palau Respublika, Paragvajaus
Respublika, Pietų Džordžija ir Pietų Afrikos Salos, Pitkerno Salos, Prancūzijos Gviana,
Prancūzijos Pietų ir Antarkties Sritys, Prancūzijos Polinezija, Reunionas, Rytų Timoro
Demokratinė Respublika, Salvadoro Respublika, Samoa Nepriklausomoji Valstybė , Sent
Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Surinamo Respublika, Svazilando Karalystė, Taitis,

1106,00

1294,00

1673,00

1953,00
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Terksas ir Kaikosas, Tokelau, Tongos Karalystė, Trinidado ir Tobago Respublika, Tristanas Da
Kunja
6 grupė: Angolos Respublika, Argentinos Respublika, Australija, Bahamų Sandrauga,
Botsvanos Respublika, Brazilijos Federacinė Respublika, Brunėjaus Darusalamas, Čilės
Respublika, Ekvadoro Respublika, Filipinų Respublika, Gvatemalos Respublika, Indonezijos
Respublika, Japonija, Jungtinės Amerikos Valstijos (vakarinė dalis, už Minesotos, Ajovos,
Misurio, Arkanzaso ir Luizianos) , Kaimanų Salos, Kolumbijos Respublika, Kosta Rikos
Respublika, Kubos Respublika, Lesoto Karalystė, Madagaskaro Demokratinė Respublika,
Malaizija, Mauricijaus Respublika, Meksikos Jungtinės Valstijos, Mozambiko Respublika,
Namibijos Respublika, Naujoji Zelandija, Panamos Respublika, Papua Naujosios Gvinėjos
Nepriklausomoji Valstybė, Peru Respublika, Pietų Afrikos Respublika, Puerto Rikas, Sent
Kitsas ir Nevis, Singapūro Respublika, Taivanas, Tuvalu, Urugvajaus Rytų Respublika,
Vanuatu Respublika, Velykų Sala, Venesuelos Bolivaro Respublika, Vietnamo Socialistinė
Respublika, Volisas ir Futuna, Zimbabvės Respublika

2111,00

Pagal formulę (1) apskaičiuoti fiksuotojo įkainio dydžio (FĮP) parametrai – vidutinės parodos ploto nuomos,
registracijos parodoje mokesčio, parodos stendo įrengimo išlaidos (P1), vidutinės darbo užmokesčio išlaidos (P2),
vidutinės vieno dalyvio kelionės ir pragyvenimo išlaidos (P3) kiekvienai šalies grupei pateikiami 5-oje lentelėje.
5 LENTELĖ. FIKSUOTOJO ĮKAINIO PARAMETRŲ DYDŽIAI PAGAL VALSTYBIŲ GRUPES.
Valstybių grupė
Fiksuotojo
įkainio
parametrai

1 grupė

2 grupė

3 grupė

4 grupė

5 grupė

6 grupė

Be
PVM

Su
PVM

Be
PVM

Su
PVM

Be
PVM

Su
PVM

Be
PVM

Su
PVM

Be
PVM

Su
PVM

Be
PVM

Su
PVM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P1

9.366

11.333

9.366

11.333

9.366

11.333

9.366

11.333

9.366

11.333

9.366

11.333

P2

1.286

1.286

1.286

1.286

1.286

1.286

1.286

1.286

1.286

1.286

1.286

1.286

P3

834

834

1.106

1.106

1.294

1.294

1.673

1.673

1.953

1.953

2.111

2.111
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II. TYRIMO REZULTATAI
Apskaičiuoti fiksuotojo įkainio dydžiai (FĮP) kiekvienai šalies grupei yra pateikiami 6-oje lentelėje.
6 LENTELĖ. FIKSUOTOJO ĮKAINIO DYDŽIAI PAGAL VALSTYBIŲ GRUPES.
Valstybių grupė
Fiksuotasis
įkainis

1 grupė

2 grupė

3 grupė

4 grupė

5 grupė

6 grupė

Be
PVM

Su
PVM

Be
PVM

Su
PVM

Be
PVM

Su
PVM

Be
PVM

Su
PVM

Be
PVM

Su
PVM

Be
PVM

Su
PVM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

FĮP

11.486

13.453

11.758

13.725

11.946

13.913

12.325

14.292

12.605

14.572

12.763

14.730

Šiuo fiksuotuoju įkainiu nustatomos ūkio subjektų dalyvavimo tarptautinėse parodose įkainiai eurais, tenkantys
vienam ūkio subjektui. Pagal nustatytą fiksuotąjį įkainį dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidų suma
apskaičiuojama pagal valstybės, kurioje vyks paroda, grupės fiksuotojo įkainio dydį.

III. NUSTATYTŲ FIKSUOTŲJŲ DYDŽIŲ TAIKYMAS
Tyrimo ataskaitos II dalyje nustatyti dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotųjų įkainių dydžiai taikomi nuo
tyrimo ataskaitos įsigaliojimo datos. Šioje tyrimo ataskaitoje nustatytas FĮ dydis keičiamas tyrimo ataskaitą išdėstant
nauja redakcija ir nurodoma naujos redakcijos įsigaliojimo data. Tyrimo ataskaitos rezultatai skelbiami interneto
svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.
Fiksuotųjų įkainių dydžiai ir nuostatos dėl fiksuotųjų įkainių taikymo privalo būti nustatyti Projektų finansavimo
sąlygų apraše ir projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Fiksuotųjų įkainių dydžiai nesikeičia viso projekto
įgyvendinimo metu.
Rengiant projekto paraišką, dalyvavimo tarptautinėse parodose sumos pagal kiekvieną valstybių grupę
nustatomos atitinkamus fiksuotųjų įkainių dydžius padauginus iš parodų atitinkamos grupės valstybėse skaičiaus.
Kadangi į fiksuotųjų įkainių sudėtį įtrauktos dienpinigių ir komandiruotės išlaidos, parodoje įmonę atstovauti turi
projekto vykdytojo įmonės darbuotojas. Fiksuotieji įkainiai gali būti taikomi tik tose priemonėse, kuriose netiesioginės
išlaidos nėra tinkamos kompensuoti.
Fiksuotųjų dydžių perskaičiavimo sąlygos. Fiksuotieji įkainiai bus perskaičiuojami pasikeitus teisės aktams ar
supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimams, išvardytiems Tyrimo 1-oje lentelėje. Atnaujintas tyrimas suderinamas su
atsakinga institucija ir išdėstomas nauja redakcija, kuri nurodoma pirmojo lapo viršutiniame dešiniajame kampe.
Perskaičiuoti fiksuotieji įkainiai taikomi projekto finansavimo ir administravimo sutartims, kurios sudaromos po
perskaičiuotų fiksuotųjų įkainių įsigaliojimo.
Už Tyrimo atnaujinimą atsakinga Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Tuo atveju, kai audito ar kitos institucijos nustato, kad supaprastintai apmokamų išlaidų dydis ar jo taikymo sąlygos
buvo netinkamai nustatyti (tais atvejais, kai dydis turėjo būti mažesnis arba kitaip taikomas), patikslintas dydis ar jo
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taikymo sąlygos yra taikomi jau įgyvendinamų projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo
įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti8.
Fiksuotųjų dydžių vertinimas projektų administravimo etape. Teikdamas mokėjimo prašymus, projekto
vykdytojas neteikia išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų. Projekto vykdytojas, siekdamas gauti
apmokėjimą pagal fiksuotuosius įkainius, įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti šiuos dalyvavimą parodoje
pagrindžiančius dokumentus:
• projekto vykdytojo dalyvavimo tarptautinėje parodoje ataskaita, kurioje būtų pateikta esminė informacija
apie dalyvavimo tarptautinėje parodoje faktus: renginio pavadinimas, renginio darbotvarkė ar programa,
kurioje nurodoma renginio vieta ir trukmė, įmonių, su kuriomis užmegzti kontaktai arba pasirašyti ketinimų
protokolai, sąrašas ir pan.;
• dalyvavimo renginiuose faktiniai įrodymai (mažiausiai trys parodos stendo nuotraukos, kurioje būtų išsamus
projekto vykdytojo stendo vaizdas, aiškiai matomas projekto vykdytojo pavadinimas ir Europos Sąjungos
viešinimo ženklas; dalyvių katalogo kopija (išrašas), kurioje nurodytas parodoje dalyvavęs projekto vykdytojas;
dalyvio kortelės kopija).

8

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. spalio 8 d.
įsakymu Nr. 1K-316 4281 punktas
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Tyrimo atnaujinimas finansuotas iš Techninės paramos lėšų (projektas Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0030 „Europos
socialinio fondo agentūra – metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas“).

